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1 Inleiding 

In het monument ‘Brusselpoort’ in Mechelen worden een paar duizend theaterpoppen 
bewaard uit de Mechelse figurentheatergeschiedenis. De rode draad doorheen deze 
collectie? De Mechelse familie Contryn en de gezelschappen waaraan zij verbonden waren 
of nog zijn: Spelleken Van Ulenspiegel, Hopla, Mechels Stadspoppentheater en 
Beeldsmederij DE MAAN. Een deel van deze poppen wordt nog steeds ingezet: ze worden 
gebruikt als onderzoeks- of didactisch materiaal, ze dienen als inspiratiebron voor of 
worden ingezet in de producties van Beeldsmederij DE MAAN. Sporadisch worden ze 
tentoongesteld in (internationale) exposities.  
 
CEMPER, Centrum voor Muziek- en Podiumerfgoed en gegroeid uit een fusie van de 
voormalige expertisecentra Het Firmament en Resonant, beheert om historische redenen 
deze grote figurentheatercollectie, maar heeft als dienstverlenende organisatie niet de 
opdracht, noch de middelen om de collectie optimaal te bewaren en te ontsluiten. De 
collectie dient daarom herbestemd naar (een) nieuwe beheerder(s) die het potentieel van 
het geheel of delen van het geheel optimaal kan of kunnen benutten. De grote vraag die 
hierbij opduikt, is: hoe bepaal je de waarde van deze omvangrijke collectie? Welke 
historische of artistieke waarde hebben deze poppen, wat betekenen ze vandaag voor hun 
publiek, welke delen van de collectie kunnen ook in de toekomst nog gebruikt worden voor 
vormingen, tentoonstellingen of nieuwe voorstellingen? Het Firmament startte in 2017 
samen met Museum Hof van Busleyden en (Beeldsmederij) DE MAAN1 de zoektocht naar 
een methode om de waarde van deze uitgebreide poppencollectie te bepalen. Het 
Firmament ontving hiervoor een projectsubsidie van de Vlaamse overheid als ‘Pilootproject 
voor het waarderen van cultureel erfgoed’. 
 
In hoofdstuk 2 van dit waarderingsrapport geven we informatie over de gebruikte 
waarderingsmethode en het gehanteerde waarderingskader. Vervolgens delen we de 
waarderingsresultaten mee van het afgeronde deel van het traject. In de conclusie 
evalueren we de gebruikte methode en geven we tips en adviezen voor participatieve 
waardering. Tot slot bekijken we welke stappen er verder nog volgen voor CEMPER. 
  

                                                             
1 CEMPER vzw en Beeldsmederij DE MAAN zijn eigenaar van delen van de figurentheatercollectie die in de 
Brusselpoort worden bewaard. 
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2 De waarderingsmethode 

 
In het projectjaar 2017-2018 ontving Het Firmament een projectsubsidie ‘waarderen van 
cultureel erfgoed’ van de Vlaamse Overheid. Het opzet van dit project was het participatief 
waarderen van de figurentheatercollectie die nu door CEMPER beheerd wordt, met als doel 
een verantwoorde en transparante selectie en herbestemming van deze collectie. Hierna 
volgt de beschrijving van de gebuikte methode en het gehanteerde waarderingskader. 
 

 Gebruikte methode 
De erfgoedsector zet de laatste jaren sterk in op het waarderen van cultureel erfgoed. 
Verschillende methodieken en handige stappenplannen rezen als paddenstoelen uit de 
grond. Daarom werd er voor dit waarderingsproject geopteerd om zelf geen nieuwe tool te 
ontwikkelen, maar wel gebruik te maken van de bestaande methodiek Op de Museale 
Weegschaal2 en deze aan te passen naar de noden van het project. Voor de toelichting 
van deze methodiek verwijzen we graag door naar de website van de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed3 waar de handleiding gratis gedownload kan worden. Hoe we het 
stappenplan concreet toepasten, lees je in dit rapport. 
 

 Waarderingskader 
Een essentieel onderdeel van de waarderingsmethode was het uitwerken van een 
waarderingskader en de strikte handhaving ervan tijdens het waarderingstraject. Het 
waarderingskader bestaat uit: 

1. Een aanleiding en vraagstelling (2.1) 
2. De afbakening van de te waarderen collectie (2.2) 
3. De identificatie van de belanghebbenden (2.3) 
4. De bepaling van een referentiekader en referentiecollecties (2.4) 
5. De bepaling van criteria en de weging ervan (2.5) 

 

2.2.1 Aanleiding en vraagstelling 
CEMPER beheert om historische redenen een grote figurentheatercollectie, maar heeft als 
expertisecentrum niet de opdracht, noch de middelen om de collectie optimaal te 
bewaren en te ontsluiten. De collectie dient daarom overgedragen te worden naar (een) 
nieuwe bestemming(en) die het potentieel van het geheel of delen van het geheel 
optimaal kan benutten. Om dit op een correcte manier te kunnen doen, drong een 
waardering van de collectie zich op.  
 

                                                             
2 Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Op de museale weegschaal: collectiewaardering in zes stappen, 2013.  
3 https://cultureelerfgoed.nl/publicaties/op-de-museale-weegschaal-collectiewaardering-in-zes-stappen, 
(geraadpleegd op 27/09/2018). 
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De waardering was dus niet in de eerste plaats ingegeven vanuit een beoordeling over de 
(financiële) waarde van de collectie, maar wel vanuit het in kaart brengen van de 
(potentiële) betekenissen van de collectie. De concrete vraagstelling die bij aanvang van 
het project werd vastgelegd, is de volgende: 

1. Waar kan de collectie herbestemd worden om het potentieel van de collectie ten volle 
te benutten? 

2. Welk deel van de collectie heeft weinig waarde binnen een erfgoedcontext en kan, 
mits zorgvuldige documentering, buiten die context bewaard worden? 

 
2.2.2 Afbakening van de te waarderen collectie 

De collectie die gewaardeerd werd en waarover dit rapport handelt, is de 
figurentheatercollectie met een Mechelse link die in de Brusselpoort bewaard wordt en 
beheerd wordt door CEMPER4. Deze is onderverdeeld in vier deelcollecties: 

1. Deelcollectie Spelleken Van Ulenspiegel (1942 – 1943): 53 poppen 
2. Deelcollectie Hopla (1948-1963): 294 poppen 
3. Deelcollectie Privé-collectie van Jef Contryn (midden jaren ‘40): 23 poppen 
4. Deelcollectie School voor Poppenspel (1970-2002): 41 poppen 

Er werd beslist om niet op objectniveau te waarderen, maar op het niveau van vooraf 
bepaalde reeksen. Dit om de haalbaarheid van het project te verhogen en omdat de 
collectie er zich toe leent. Een reeks bestaat telkens uit meerdere figuren met een 
gemeenschappelijk kenmerk, bijvoorbeeld de productie(s) waarin ze werden gebruikt, hun 
maker, het type, de periode, …  
 

2.2.3 De belanghebbenden 
Waarderen doe je niet alleen. Een van de eerste stappen was daarom het in kaart brengen 
van iedereen die belangen heeft bij de figurentheatercollectie.  
 
Figurentheater is gelaagd. Het beweegt zich op het snijvlak tussen podiumkunsten, 
immaterieel en roerend erfgoed en het wordt waardevol bevonden door verschillende 
types gemeenschappen. Het was daarom van groot belang dat bij het waarderen van dit 
erfgoed al deze uiteenlopende invullingen en benaderingen gelijktijdig en gelijkwaardig 
een stem kregen. Daarom lag al van bij de subsidieaanvraag van dit project de focus op 
een participatieve aanpak.  
 
Om te bepalen wie er bij dit waarderingstraject betrokken moest worden, bracht Het 
Firmament alle belanghebbenden van dit erfgoed in kaart (stakeholdermapping). We 

                                                             
4 In de Brusselpoort bevindt zich ook nog de veel uitgebreidere collectie van Beeldsmederij DE MAAN. Zij gaven aan 
CEMPER een mandaat om ook een deel van hun collectie te waarderen, namelijk Deelcollectie Mechels 
Stadspoppentheater. Omdat de waardering van deze laatste deelcollectie nog loopt, zijn de resultaten hiervan 
niet meegenomen in dit rapport. 
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maakten hierbij gebruik van de richtlijnen uit het ‘Stappenplan voor waarderen, selecteren 
en herbestemmen van roerend religieus erfgoed’5 en de tips op de website van FARO.6 Op 
basis daarvan identificeerde Het Firmament twee groepen: de 
figurentheatergemeenschap en een gemeenschap van erfgoedwerkers. Beide groepen 
omvatten verschillende types van stakeholders die belang hechten aan dit erfgoed en 
ernaar streven om het te behouden en door te geven aan toekomstige generaties. 
 
Tot de figurentheatergemeenschap behoren zowel Mechelse als landelijke stakeholders, 
gaande van families (de familie Contryn), over organisaties (DE MAAN, sociaal-artistieke 
organisaties die rond figurentheater werken, …) tot individuen (theaterliefhebbers, 
figurentheatermakers- en onderzoekers, docenten die figurentheater onderwijzen, …).  
 
De gemeenschap van erfgoedwerkers bestaat uit stakeholders in de overheid, landelijke 
erfgoedmedewerkers die expertise hebben rond figurentheater en lokale (Mechelse) 
erfgoedmedewerkers. De lokale erfgoedmedewerkers hebben in mindere mate kennis van 
figurentheater, maar hebben wel expertise rond de lokale erfgoedgemeenschap en de 
vele Mechelse erfgoedcollecties. Het Firmament bevindt zich op het snijvlak van deze twee 
gemeenschappen en was historisch sterk betrokken bij de poppencollectie. Het Firmament 
was dan ook de logische trekker voor dit waarderingsproject. 
 
Niet alle stakeholders werden op dezelfde intensieve manier betrokken bij de waardering 
van de collectie. De stakeholders werden vertegenwoordigd in een kernteam en een 
klankbordgroep. 
 
Het kernteam ontwikkelde de toe te passen waarderingsmethodiek, deed suggesties voor 
de samenstelling van de reeksen binnen de (deel)collecties en waakte erover dat de 
waardering op een consequente en transparante wijze verliep. Verder vulden de leden van 
het kernteam de informatie aan die door Het Firmament werd samengebracht als 
voorbereiding op de waarderingssessies. Zij maakten ook deel uit van de klankbordgroep, 
waar adviezen werden geformuleerd over mogelijke herbestemmingen van de collectie. 
Het kernteam baseerde zich op deze adviezen voor de definitieve suggesties. 
 
Bij de samenstelling van het kernteam werd er rekening mee gehouden dat expertise met 
betrekking tot de (theater)historische waarden, sociaal-maatschappelijke waarden en 
gebruikswaarden vertegenwoordigd werd. Het team bestond uit de volgende personen: 

 Eline De Lepeleire, voormalig medewerker van Het Firmament en trekker van dit 
project. Zij vertegenwoordigde de (theater)historische waarden. 

                                                             
5 http://www.stappenplanreligieuserfgoed.be/integrale-waardering/indentificeer-geheel/identificeer-
belanghebbenden-en-gebruik. 
6 www.faro.be/erfgoed-waarderen, met tips voor het in kaart brengen van de belanghebbenden 
(‘stakeholdermapping’). 
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 Paul Contryn, scenograaf, poppenmaker en –speler bij Beeldsmederij DE MAAN, 
tevens telg uit de familie Contryn die in Mechelen de traditie van het figurentheater 
drie generaties lang mee heeft gevormd. Hij was tegelijk de spreekbuis voor de 
(artistieke en educatieve) gebruikswaarde en sociaal-maatschappelijke waarden 
(immaterieel erfgoed). 

 Elke Verhoeven en Marijke Wienen, medewerkers van Museum Hof van Busleyden, 
vertegenwoordigden de (theater)historische en de sociaal-maatschappelijke 
waarden voor de stad Mechelen en voor de Mechelaars vandaag. 

De klankbordgroep werd vooraf uitgebreid geïnformeerd over het opzet en de methodiek 
van het waarderingstraject. Vervolgens werd in vijf bijeenkomsten de waardering van de 
geselecteerde reeksen in groep uitgevoerd. Er werden adviezen geformuleerd naar het 
kernteam dat de uiteindelijke beslissingen nam. In de zoektocht naar een goede manier 
om alle beschikbare informatie (zowel de voorbereiding als de resultaten van de 
waarderingssessies) te delen met de klankbordgroep, werd een projectwebsite7 op poten 
gezet. 
 
De klankbordgroep werd samengesteld uit vertegenwoordigers van de voornaamste 
stakeholders: 

 Eline De Lepeleire (kernteam, trajectbegeleider en medewerker van Het Firmament) 
 Paul Contryn (kernteam, poppenmaker en –speler bij Beeldsmederij DE MAAN, 

bestuurder Het Firmament) 
 Elke Verhoeven en Marijke Wienen (kernteam, medewerkers Museum Hof Van 

Busleyden) 
 Luk De Bruyker (klankbordgroep, poppenmaker en -speler bij Taptoe’s Erf, voorheen 

Theater Taptoe) 
 Goedele De Veuster (klankbordgroep, theaterliefhebster en lid Raad Van Bestuur DE 

MAAN) 
 Willem Verheyden (klankbordgroep, ex-directeur DE MAAN, initiatiefnemer 

opleidingen figurentheater DKO, bestuurder CEMPER) 
 Fernand Verreth (klankbordgroep, gewezen poppenspeler, ex-medewerker bij het 

Mechels Stadspoppentheater) 
 Linda Wullus (klankbordgroep, conservator bij Koninklijke Musea Voor Kunst en 

Geschiedenis) 

Er werden nog extra stakeholders betrokken om out of the box na te denken over mogelijke 
herbestemmingspistes tijdens een éénmalige bijeenkomst (Focusgroep Herbestemmen 
op 10 september 2018). Deze stakeholders uit de erfgoed-, figurentheater-, sociaal-
artistieke- en/of educatieve sector hadden wel een link met de collectie, maar waren er 
minder emotioneel bij betrokken. De resultaten van deze focusgroep werden 
meegenomen in de herbestemmingsadviezen zoals geformuleerd door het kernteam. 

                                                             
7 Zie https://figurentheaterwaarderen.wordpress.com/ 
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Het brede publiek werd tijdens de expo Acht Hoogvliegers. Mechelse theaterpoppen naar 
waarde geschat8 ingelicht over het opzet, de uitvoering en de resultaten van het 
waarderingstraject. De expo liep van 24 augustus tot 1 oktober 2018 in Museum Hof van 
Busleyden in Mechelen. Er werd een tentoonstellingsbrochure9 verdeeld met uitleg over het 
project en over de manier waarop de verschillende leden van de klankbordgroep 
deelnamen aan het waarderingsproces. Elk lid stelde zijn of haar favoriete figuur voor en 
de bezoekers van de expo kregen de kans om hieruit de publieksfavoriet te verkiezen. Het 
publiek werd in een open vraag uitgenodigd om herinneringen te delen over het Mechelse 
figurentheaterverleden. De resultaten van deze interactieve expo werden door het 
kernteam meegenomen in hun bestemmingsadviezen. 
 

2.2.4 Referentiekader en referentiecollecties 
Bij het waarderen van de collectie werden steeds collecties die nationaal aanwezig zijn in 
beschouwing genomen en werd gekeken naar de betekenis op landelijk niveau. Het 
referentiekader was daarom landelijk. Er was wel aandacht voor Mechelse en 
internationale waarde indien die relevant bleek. Nationale figurentheatercollecties die 
bewaard worden bij erfgoedinstellingen, privéverzamelaars en figurentheateractoren 
dienden als referentiecollecties.  
 

2.2.5 Primaire en vergelijkingscriteria 
Om op een consequente manier te waarderen en een accurate analyse mogelijk te 
maken, gebruikten we een vaste set van criteria: primaire en vergelijkingscriteria. Er werd 
op voorhand vastgelegd op welke manier bepaald zou worden of een bepaalde reeks 
‘hoog’, ‘gemiddeld’ of ‘laag’ scoort op die criteria. De gebruikte criteria en de weging ervan 
worden toegelicht in de onderstaande tabellen. 
 
 
De klankbordgroep toetste tijdens de waarderingssessies elke reeks van de collectie aan 
deze op voorhand bepaalde primaire en vergelijkingscriteria. De reeksen kregen zo voor elk 
criterium een inschaling: ‘laag’, ‘gemiddeld’ of ‘hoog’. De beargumentering werd steeds 
grondig gedocumenteerd. Deze beargumentering vormde, samen met de ingevulde 
waarderingsformulieren, de basis voor de waardenstellingen die per reeks werden 
opgemaakt.  
   

                                                             
8 Zie https://www.hetfirmament.be/article/168/expo-acht-
hoogvliegershttps://www.hetfirmament.be/article/168/expo-acht-hoogvliegers 

9 Zie https://www.hetfirmament.be/files/bezoekersgids_achthoogvliegers.pdf 
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Primaire criteria 
 

 Criterium Hulpvragen Laag  Gemiddeld Hoog 

C
ul

tu
ur

hi
st

or
is

ch
e 

w
aa

rd
e 

 
 

(Theater)historische  
waarde 

Representeert het een periode, 
thema, ontwikkeling, stroming of stijl 
binnen de 
(podiumkunstengeschiedenis)? Denk 
hierbij ook aan het gebruik van en het 
spel met het object. 
Verscheen het in een iconische 
productie? 
Is het (gebruik ervan) kenmerkend 
voor de kunstenaar of het 
gezelschap? 

Het heeft een 
zekere waarde, 
maar het is niet 
uniek en er zijn 
betere 
representaties.  

Het heeft een 
zekere waarde en 
het is uniek of 
een goede 
representatie. 
OF 
Het heeft een 
bijzondere 
waarde, maar 
het is niet uniek 
en er zijn betere 
representaties 

Het heeft een 
bijzondere 
waarde en het is 
uniek of een 
uitstekende 
representatie. 

 
 

Artistieke en 
nijverheidshistorische  

waarde 

Is het vervaardigd door een bekende 
kunstenaar of vakman? 
Is het bijzonder omwille van concept, 
ontwerp, uitvoering, vormgeving of 
techniek? 
Is het kenmerkend voor een bepaald 
ambacht? 
Demonstreert het technisch vernuft 
en vakmanschap? 

Het heeft een 
zekere waarde, 
maar het is niet 
uniek en er zijn 
betere 
representaties. 

Het heeft een 
zekere waarde en 
het is uniek of 
een goede 
representatie. 
OF 
Het heeft een 
bijzondere 
waarde, maar 
het is niet uniek 
en er zijn betere 
representaties 

Het heeft een 
bijzondere 
waarde en het is 
uniek of een 
uitstekende 
representatie. 
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 Criterium Hulpvragen Laag  Gemiddeld Hoog 
So

ci
aa

l-
m

aa
ts

ch
ap

pe
lij

ke
  

w
aa

rd
e 

 
 

Maatschappelijke waarde  
(sociaal, spiritueel, religieus, 

politiek) 

Heeft het een functie voor een 
bepaalde groep of gemeenschap 
vandaag?  
Is het bepalend voor de identiteit van 
een groep of gemeenschap 
vandaag? 

Het heeft voor 
geen enkele 
groep of 
gemeenschap 
vandaag een 
functie. 
OF 
Het heeft voor 
een kleine groep 
of gemeenschap 
vandaag een 
functie, maar 
slechts in 
beperkte mate. 

Het heeft voor 
een kleine groep 
of gemeenschap 
vandaag een 
uitgesproeken 
functie. 
OF 
Het heeft voor 
een grote groep 
of gemeenschap 
vandaag een 
zekere functie. 

Het heeft voor 
een grote of 
meerdere 
groep(en) of 
gemeenschap(p
en) vandaag een 
belangrijke 
functie. 

 
Belevingswaarde 

(emotioneel, zintuiglijk, 
esthetisch, associatief) 

Wekt het een bepaalde collectieve 
beleving op? 
Ademt het een bepaalde sfeer uit, 
roept het emoties op? 
Speelt het in op de zintuigen? 
Is het mooi of bijzonder lelijk? 

Het wekt geen 
bijzondere 
beleving op. 

Het wekt een 
zekere beleving 
op. 

Het wekt een 
bijzondere 
beleving op. 
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 Criterium Hulpvragen Laag  Gemiddeld Hoog 
G

eb
ru

ik
sw

aa
rd

e 
 

Educatieve waarde 
Wordt het vandaag gebruikt voor 
educatie? 
Kan ermee een (historisch) 
fenomeen (periode, thema, 
ontwikkeling, tijdsbeeld, stroming of 
stijl) worden uitgelegd of beleefd? 

Het wordt niet 
gebruikt voor 
educatie en komt 
hiervoor ook niet 
in aanmerking. 
OF 
Het wordt 
momenteel 
gebruikt voor 
educatie, maar is 
er eigenlijk niet 
geschikt voor. 

Het wordt af en 
toe (min. 1 maal 
per jaar) voor 
educatie gebruikt 
of komt hiervoor 
in aanmerking. 

Het wordt 
regelmatig 
gebruikt (min. 1 
maal per jaar) 
voor educatie 
gebruikt of is er 
uitermate 
geschikt voor. 

 
Onderzoeks- 

waarde 

Is er interesse van onderzoekers 
hiervoor? 
Zou er nieuwe informatie aan het 
licht kunnen komen bij de studie 
ervan? 
Is het een belangrijk referentieobject 
voor de studie van andere 
gelijkaardige objecten? 
Zijn er wetenschappelijke studies op 
gebaseerd? 

Het wordt 
momenteel niet 
voor onderzoek 
gebruikt en komt 
er niet voor in 
aanmerking. 

Het wordt af en 
toe voor 
onderzoek 
gebruikt of komt 
ervoor in 
aanmerking.  

Het wordt 
regelmatig 
gebruikt voor 
onderzoek en is 
er uitermate 
geschikt voor. 

 
Artistieke  

gebruikswaarde 

Wordt het of kan het ingezet worden 
in hernemingen, nieuwe producties 
of andere kunstvormen? 

Het wordt niet in 
producties of 
kunstwerken 
gebruikt en komt 
er niet voor in 
aanmerking. 
OF 
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Het wordt in 
producties of 
kunstwerken 
gebruikt, maar is 
er eigenlijk niet 
geschikt voor. 

 
Tentoonstellings- 

waarde 

Heeft het een hoge 
presentatiewaarde? Wordt of kan het 
gebruikt worden voor 
tentoonstellingen? 

Het wordt 
momenteel niet 
in 
tentoonstellingen 
gebruikt, en komt 
er ook niet voor in 
aanmerking. 
OF 
Het wordt 
momenteel in 
tentoonstellingen 
gebruikt, maar is 
er eigenlijk niet 
geschikt voor. 
 

Het wordt 
momenteel af en 
toe in 
tentoonstellingen 
gebruikt of komt 
er voor in 
aanmerking. 

Het wordt 
momenteel 
regelmatig in 
tentoonstellingen 
gebruikt of is er 
uitermate 
geschikt voor. 
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Vergelijkingscriteria 
 
 

 Criterium Hulpvragen Laag  Gemiddeld Hoog 

Ke
nm

er
ke

n 

 
Toestand 

Wat is de conditie, de fysieke 
toestand?  
Is het volledig (zijn alle onderdelen 
aanwezig) en intact (onaangeroerd)? 
Kan het nog steeds gebruikt worden 
zoals het bedoeld is? 
Zijn er sporen van het oorspronkelijke 
gebruik? 

Het is aangetast 
en er zijn zware 
restauratie- of 
conservatie-
ingrepen 
noodzakelijk. 

Het is aangetast 
en er zijn 
eenvoudige 
restauratie- of 
conservatie-
ingrepen 
noodzakelijk. 
OF 
Het is aangetast, 
maar er zijn geen 
restauratie- of 
conservatie-
ingrepen 
noodzakelijk. 

Het is intact en er 
zijn geen 
restauratie- of 
conservatie-
ingrepen 
noodzakelijk. 

 
Ensemble of samenhang 

Zijn er relaties tussen voorwerpen of 
onderdelen van de reeks objecten en 
hun plaatsing, die de betekenis van 
het geheel versterken? 
Hebben de onderdelen een sterke 
relatie met elkaar? 
Is er sprake van eenheid in stijl? 
Heeft één ontwerper veel objecten 
vormgegeven waardoor er sprake is 
van een eenheid? 
Is het oorspronkelijk ensemble intact? 

Het komt niet 
beter tot zijn 
recht in 
samenhang met 
andere 
object(reeks)en. 

Het komt beter 
tot zijn recht met 
andere 
object(reeks)en, 
maar ook zonder 
ensemble heeft 
het zijn waarde. 

Het komt enkel 
tot zijn recht in 
samenhang met 
andere 
object(reeks)en. 
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Herkomst 
Is de herkomst (de makers, 
gebruikers en beheerders) bekend, 
gedocumenteerd en betrouwbaar? 

De herkomst is 
niet gekend of 
betrouwbaar. 

De herkomst is 
gekend en de 
informatie is 
betrouwbaar, 
maar meer 
onderzoek is 
wenselijk en 
haalbaar. 

De herkomst is 
gekend 
voldoende 
onderzocht, en 
de informatie is 
betrouwbaar 

 
Zeldzaamheid en 

representatie 

Is het uniek, in de wereld, in het land, 
binnen de collectie?  
Is er (veel of weinig) vergelijkbaar 
erfgoed? 
Heeft het uitzonderlijke kenmerken 
waardoor het zich onderscheidt van 
ander erfgoed? 
Is het een goed voorbeeld van een 
bepaalde stijl, periode, gebruik, 
ontwerp, activiteit, kunstenaar, 
gezelschap, …? 

Het is niet uniek 
en er zijn andere 
object(reeks)en 
die een betere 
representatie zijn 
van bepaalde of 
verschillende 
waarde(s). 

Het is niet uniek, 
maar het is een 
goede 
representatie  
van bepaalde of 
verschillende 
waarde(s). 

Het is uniek of het 
is een 
uitstekende 
representatie 
van bepaalde of 
verschillende 
waarde(s). 

 
 Criterium Hulpvragen Laag  Gemiddeld Hoog 

A
an

vu
lle

nd
 

Bewaar- 
problematiek 

Heeft het een uitzonderlijk formaat, is 
het fragiel, is er een hoog risico op 
schade bij gebruik of transport? 
Bestaat het uit vergankelijk 
materiaal? 
Hoort het bij een groot ensemble dat 
bij elkaar moet blijven? 

Er zijn geen 
bijzondere 
inspanningen 
nodig om het 
duurzaam te 
bewaren. 

Er zijn beperkte 
bijzondere 
inspanningen 
nodig om het 
duurzaam te 
bewaren. 

Er zijn veel  
bijzondere 
inspanningen 
nodig om het 
duurzaam te 
bewaren. 
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Documentatie- 
mogelijkheden 

Is fysieke bewaring noodzakelijk of 
kan het op een eenvoudige manier 
gedocumenteerd worden, waarbij de 
verschillende waardes tot hun recht 
komen? 

Fysieke bewaring 
is noodzakelijk. 

Mits 
documentatie is 
fysieke bewaring 
niet noodzakelijk, 
maar het zou 
grote 
inspanningen 
vragen om het te 
documenteren. 

Mits 
documentatie is 
fysieke bewaring 
niet noodzakelijk 
en documentatie 
is eenvoudig. 
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3 Projectresultaten  

 
De gewaardeerde collectie van CEMPER bestaat uit 400 figuren. Deze werden 
onderverdeeld in 4 deelcollecties en 24 reeksen. Per reeks werd een score op de 
verschillende waarderingscriteria bepaald door de klankbordgroep. Deze scores en de 
beargumentering (het waarderingsresultaat) werden genoteerd in 
waarderingsformulieren. Vervolgens werd een waardenstelling opgemaakt. Een 
waardenstelling omvat een samenvatting van de herkomst, de geschiedenis en de 
resultaten van de waardering van de reeks. Het kernteam bepaalde op basis van deze 
waardenstellingen of de reeks al dan niet erfgoedwaarde heeft en formuleerde een 
bestemmingsadvies. Voor het bestemmingsadvies werden volgende zaken in acht 
genomen: 
 

Er
fg

oe
dw

aa
rd

e 

Lokale  
erfgoedcontext 

De reeks heeft enkel op lokaal niveau een 
erfgoedwaarde en wordt dus idealiter binnen die 
context bewaard. 

 
Landelijke 

erfgoedcontext 

De reeks heeft zowel op lokaal als op landelijk 
niveau een erfgoedwaarde. Omwille van de 
Mechelse link van de volledige collectie wordt 
deze reeks idealiter in deze erfgoedcontext 
bewaard, maar omwille van de landelijke 
relevantie is ook binnen een landelijke 
erfgoedcontext bestemming mogelijk. 

G
ee

n 
er

fg
oe

d
w

aa
rd

e Geen  
erfgoedcontext 

De reeks heeft geen erfgoedwaarde, maar heeft 
buiten de erfgoedcontext verschillende andere 
mogelijke zinvolle bestemmingen. 

Er
fg

oe
dw

aa
rd

e 
on

du
id

el
ijk

 

 
Verder onderzoek 

noodzakelijk 

Er is te weinig geweten over de reeks om een 
gegrond advies te kunnen formuleren over de 
mogelijke herbestemming. 

 
Hieronder volgt een overzicht van de waardenstellingen en bestemmingsadviezen van 
alle gewaardeerde reeksen. Om herhaling te vermijden, worden herkomst en geschiedenis 
(algemene context) per deelcollectie besproken in plaats van per reeks. 
 
 
 



 

18 
 

 Deelcollectie Spelleken van Ulenspiegel (1942-1943) 
 
Algemene context 
Het poppenspeltheater ‘Spelleken van Ulenspiegel’ werd opgericht door Jef Contryn en 
Fritz Wortelmann. Wortelmann, één van de grootheden van het internationale poppenspel, 
was tijdens de Tweede Wereldoorlog als Duits militair in België gestationeerd, waar hij bij 
toeval in contact kwam met Jef Contryn.10 
 
Het Spelleken van Ulenspiegel was uiteindelijk maar twee jaar actief en speelde slechts 
één grote productie namelijk Bastien en Bastienne, naar een jeugdopera van W.A. Mozart. 
Er werd hierbij gebruik gemaakt van klassieke marionetten, een type figuur dat in 
Vlaanderen in die periode veeleer uitzonderlijk was. De figuren waren ongeveer 60cm 
groot en konden de basisbewegingen van de mens nabootsen, al waren ze niet echt 
soepel. De houten koppen waren gebeeldhouwd door Willem van Aerden , terwijl de 
lichamen en ledematen uit textiel vervaardigd werden door Louis Verheyen, de 
schoonbroer van Jef;11 
 
Er werden heel wat figuren gemaakt voor andere producties, waarvan slechts enkele 
figuren volledig werden afgewerkt. Van die afgewerkte producties werden maar een 
beperkt aantal voorstellingen gespeeld.   
 
In totaal werden er 58 figuren uit deze periode bewaard. Deze werden opgedeeld in zes 
reeksen:  

 Reeks 1: Productie Bastien en Bastienne (1942 – 1943) (3.1.1) 
 Reeks 2: Producties Nu Noch, Visselke Timpeltee, Genoveva Van Brabant en Mieke 

Miserie (1942 – 1943) (3.1.2) 
 Reeks 3: Productie Reinaert De Vos (1942 – 1943) (3.1.3) 
 Reeks 4: Verschillende producties rond de figuur Tijl (1942 – 1943 en 1948 – 1964) 

(3.1.4) 
 Reeks 5: Studiemateriaal Fritz Wortelmann (1942 – 1943) (3.1.5) 
 Reeks 6: Losse en onvolledige figuren (s.d.) (3.1.6) 
 
 

3.1.1 Reeks 1: Productie Bastien en Bastienne (1942-1943): 3 figuren 
 
Waardenstelling 
De figuren Bastien en Bastienne zijn de best bewaarde klassieke marionetten die door 
Spelleken Van Ulenspiegel gecreëerd werden. Het stuk Bastien en Bastienne, naar een 
jeugdopera van W.A. Mozart, was bijzonder voor die tijd omdat er zoveel disciplines werden 
samengebracht en scoort daardoor hoog op (theater)historische waarde. De gehele 
productie was een nooit geëvenaarde prestatie. Alles werd live uitgevoerd, onder de 

                                                             
10 WORTELMANN F., Hopla, Jef Contryn! In: DENIJS PEETERS, Jef Contryn, Antwerpen, 1975, pp. 64-77. 
11 NEIRYNCK F., De memoires van Louis contryn, Gent, 2000, p. 8. 



 

19 
 

muzikale leiding van David van de Woestijne. Voor zang en orkest werden professionele 
artiesten geëngageerd. Het was de eerste samenwerking tussen Jef Contryn en de Duitse 
Fritz Wortelmann. De artistieke kwaliteit van de poppen is hoog en ze etaleren het 
vakmanschap van de houtsnijwerker Willem Van Aerden. Ook op onderzoeks- en 
tentoonstellingswaarde scoren deze figuren hoog omwille van de vele mogelijke 
invalshoeken (vergelijkende studie Bastien en Bastienne, invloed van Duitsland in 
Vlaanderen tijdens de Tweede Wereldoorlog, het samenbrengen van verschillende 
disciplines, …). Wanneer we mogelijk hergebruik voor educatieve en artistieke doeleinden 
bekijken, zijn er andere figuren in de deelcollectie Spelleken van Ulenspiegel die daarvoor 
beter in aanmerking komen. Dit omwille van de fragiele staat waarin de figuren van deze 
reeks zich bevinden en de hoge (theater)historische, artistieke, onderzoeks- en 
tentoonstellings-waarden die er aan toegekend werden. 
 
Bestemmingsadvies 
Landelijke erfgoedcontext  
Vanwege het belang van het stuk Bastien en Bastienne, het unieke gegeven dat er voor die 
productie zoveel disciplines werden samengebracht en de goede representatie van het 
werk van Spelleken Van Ulenspiegel wordt herbestemming bij een landelijke 
erfgoedorganisatie geadviseerd. 
 
 

3.1.2 Reeks 2: Producties Nu Noch, Visselke Timpeltee, Genoveva Van 
Brabant en Mieke Miserie (1942-1943): 28 figuren 

 
Waardenstelling 
De marionetten uit deze reeks werden slechts in beperkte mate gebruikt. De marionetten 
van Visselke Timpeltee en Genoveva Van Brabant werden zelfs nooit volledig afgewerkt en 
de productie werd zodoende nooit opgevoerd. Spelleken Van Ulenspiegel was in feite meer 
bezig met het vervaardigen van de figuren dan met het spelen zelf. De marionetten 
representeren een aantal (theater)historische fenomenen (gebruik van marionetten, 
samenwerking met Duitse ontwerpers en makers, keuze van type spelen, …) en kunnen 
interessant zijn voor onderzoek en tentoonstellingen, maar er zijn andere reeksen in deze 
deelcollectie die deze fenomenen eveneens weerspiegelen en hoger scoren op 
verschillende andere waarden (Zie Reeks 1: Productie Bastien en Bastienne). De figuren 
werden op degelijke wijze vervaardigd door meubelmakers Jacques Peeters en/of 
Edmond School en scoren om die reden dus gemiddeld op artistieke waarde. Enkel de 
figuren van de productie Mieke Miserie lijken van iets mindere kwaliteit. De grime van de 
figuren, die vooral bij de figuren van de productie Genoveva Van Brabant sterk opvalt, 
toont wel een bijzonder artistiek fenomeen: figurentheater heeft met betrekking tot grime 
dezelfde tendens gevolgd als theater (of moeten we zeggen: ‘theater heeft dezelfde 
tendens gevolgd als figurentheater’?) en dat is bij een aantal figuren in deze reeks goed te 
zien.  
 
Verschillende figuren uit deze reeks vertonen schade. Sommige objecten waren aangetast 
door houtworm en werden daar wel voor behandeld, maar de schade die de houtworm 
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veroorzaakte is niet hersteld. De riempjes en touwtjes die de hoofdjes en beentjes aan de 
lichamen bevestigen zijn in verschillende gevallen beschadigd en zelfs losgekomen. De 
losse armen en benen werden doorgaans wel bewaard en de figuren kunnen dus hersteld 
worden. 
 
Door de schade aan en de fragiliteit van de figuren komen deze niet in aanmerking voor 
educatieve of artistieke doeleinden, noch scoren ze hoog op tentoonstellingswaarde. 
Indien de figuren gerestaureerd worden, zouden ze bijvoorbeeld voor educatieve 
demonstraties en tentoonstelling interessant kunnen zijn en dan met name die figuren 
met een uitgesproken grime.  
 
Bestemmingsadvies 
Geen erfgoedcontext – Landelijke erfgoedcontext  
Indien andere reeksen uit de deelcollectie Spelleken Van Ulenspiegel bewaard worden in 
een erfgoedcontext, is het niet noodzakelijk om alle figuren uit deze reeks in een 
erfgoedcontext onder te brengen.  
Indien er een selectie gemaakt moet worden in functie van bewaring binnen een 
erfgoedcontext, komen de figuren met een uitgesproken grime (uit de productie 
Genoveva van Brabant) in aanmerking voor een duurzame bewaring binnen landelijke 
erfgoedcontext.  
 
 

3.1.3 Reeks 3: Productie Reinaert De Vos (1942-1943): 12 figuren 
 
Waardenstelling 
De reeks Reinaert De Vos bestaat uit stangpoppen en één stokpop. Deze werden 
gecreëerd voor de productie Reinaert De Vos, die vermoedelijk slechts één keer werd 
opgevoerd. Het is niet bekend wie deze figuren heeft ontworpen of gemaakt. Geweten dat 
het erg moeilijk is om dierenfiguren technisch goed uit te voeren, scoort deze reeks 
gemiddeld op artistieke en nijverheidshistorische waarde. De reeks is evenwel niet sterk 
genoeg om artistiek opnieuw in te zetten, waardoor ze laag scoort voor artistieke 
gebruikswaarde. Doorheen de jaren zal er nog veel geëxperimenteerd met dieren. Binnen 
de deelcollectie Spelleke van Ulenspiegel is het gebruik van dieren echter een primeur en 
tevens uniek.  
 
Omwille van de bekendheid van het verhaal van Reinaert De Vos scoort deze reeks 
gemiddeld op (theater)historische waarde, educatieve waarde, tentoonstellingswaarde 
en onderzoekwaarde. Het latere Hopla en Mechels Stadspoppentheater werkten nog 
verschillende keren rond dit verhaal, daarom heeft deze reeks heel wat potentieel om de 
evolutie in het figurentheater en de representatie van Reinaert De Vos aan te tonen. Ook 
dit is bepalend voor de educatieve, onderzoeks- en tentoonstellingswaarde.  
Van deze reeks zijn enkel de hoofdjes bewaard gebleven.  
 
Bestemmingsadvies 
Landelijke erfgoedcontext 
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Omwille van de uniciteit en de primeur van het werken met dierenfiguren en omwille van 
de vele evoluties die aangetoond kunnen worden met deze reeks, wordt een duurzame 
bewaring in een landelijke erfgoedcontext aanbevolen.  
 
 

3.1.4 Reeks 4: Tijl (Spelleke Van Ulenspiegel, en Hopla): 19 figuren 
 
Waardenstelling 
Deze reeks overstijgt de deelcollecties Spelleken Van Ulenspiegel en Hopla, aangezien er 
zowel in de periode van Spelleken Van Ulenspiegel als van Hopla Tijlverhalen werden 
gebracht. In elke periode werden aldus Tijlfiguren en nevenpersonages gemaakt. 
Hieronder worden dan ook alle figuren besproken die voorkwamen in de diverse 
Tijlproducties van de verschillende theaters. 
 
(Theater)historisch scoort deze reeks binnen een landelijk referentiekader slechts 
gemiddeld, maar binnen het Mechels referentiekader net hoog. Dit omwille van de 
ontstaansgeschiedenis van de figurentheaterpop Tijl. Naar het voorbeeld van de figuur 
Kasper in Duitsland, besloten Jef Contryn, de ingenieur E. Wouters (stichter van het 
Vlaamse Instituut voor Volkskunst) en Filip De Pillecijn om het figuur Tijl Uilenspiegel ook in 
het poppenspel naar voor te schuiven als ‘Vlaamse held’. Hoewel er ook sporen zijn van Tijl 
in Sint-Niklaas, Hasselt en Tienen, sloeg de figuur niet echt aan in Vlaanderen. In Mechelen 
daarentegen werd het een fenomeen. Hopla en het Mechels Stadspoppentheater zullen 
nog jarenlang rondtrekken met Tijl-voorstellingen. De Tijl-hoofdpersonages (voornamelijk 
Tijl, Luppe, Baas en Firmin) zijn in het collectief geheugen van de Mechelaar gebrand. 
Vandaar dat deze reeks in een Mechels referentiekader op sociaal-maatschappelijke 
waarde, belevingswaarde en tentoonstellingswaarde hoog scoort, maar binnen een 
landelijk referentiekader slechts gemiddeld of laag. Hoe de figuur tot stand kwam en 
waarom het oorspronkelijke opzet niet slaagde, heeft een landelijke relevantie en dus 
scoort deze reeks op onderzoekwaarde ook binnen een landelijk referentiekader hoog.  
 
Er werden heel wat verschillende Tijl-, Luppe-, Baas- en Firmin-variaties gemaakt. De 
eerste werden midden jaren 40 vermoedelijk ontworpen door de illustratrice Marta 
Kompernollen en gemaakt door de meubelmakers Edmond Schools en/of Jacques 
Peeters. Later werd er een Tijl-figuur ontworpen door Miel Lenssens en vervaardigd door 
August Schools. Miel Lenssens was de geestelijke vader van het tv-programma voor 
kinderen Tik Tak, waar hij de beeldregie deed. Daarnaast maakte Lenssens figuren voor 
verschillende poppentheaterstukken van het latere Mechels Stadspoppentheater. In de 
jaren 50 maakte ook Till De Kock een aantal Tijl-figuren, naar ontwerp van Louis Contryn. 
Samen maakten ze eveneens Baas en Firmin, twee andere hoofdfiguren in de Tijl-verhalen. 
Geen van deze figuren is echter bijzonder omwille van ontwerp, concept, uitvoering, 
vormgeving of techniek.  
 
Een topstuk in deze reeks is objectnummer 25. Dit is mogelijk het eerste exemplaar van Tijl 
in de vorm van een figurentheaterpop. Zoals eerder vermeld, werden er verschillende Tijl-
figuren gemaakt. Met sommige daarvan werd nooit gespeeld (objectnummers 264, 1038, 
1057), met anderen dan weer zeer veel (objectnummer 1044). We moeten een onderscheid 
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maken tussen de hoofdpersonages en de figuren die gemaakt werden voor specifieke Tijl-
verhalen. De hoofdpersonages zijn Tijl, Nele, Lamme Goedzak (jaren 40), Luppe, Baas en 
Firmin (vanaf jaren 50). Deze figuren kwamen in alle Tijl-verhalen terug. De nevenfiguren 
werden gemaakt voor een bepaald Tijl-verhaal en komen dus enkel in de desbetreffende 
producties voor. De hoofdpersonages zijn om die reden dus waardevoller. 
 
Bestemmingsadvies 
Lokale erfgoedcontext – Geen erfgoedcontext –  
Er wordt geadviseerd een onderscheid te maken tussen de hoofdpersonages en de 
figuren die in functie van een specifiek Tijl-verhaal gemaakt werden. De hoofdfiguren 
worden best in een Mechelse erfgoedcontext bewaard. Voor de nevenfiguren luidt het 
advies om 1 à 2 producties te selecteren en deze in hun volledigheid te bewaren in een 
Mechelse erfgoedcontext. De andere figuren kunnen buiten de erfgoedcontext bewaard 
worden.  
 
 

3.1.5 Reeks 5: Studiemateriaal Fritz Wortelmann (1942-1943): 4 figuren 
 
Waardenstelling 
De reeks Studiemateriaal Fritz Wortelmann bestaat uit twee handpoppen en twee 
hoofdjes (van handpoppen?). Deze worden beschouwd als studiemateriaal voor het werk 
van Spelleken Van Ulenspiegel (1942-1943). Het is niet duidelijk of de figuren vervaardigd of 
verzameld werden door Fritz Wortelmann.  
 
Bestemmingsadvies 
Verder onderzoek noodzakelijk 
Vanwege de beperkte kennis over deze reeks, werd er beslist dat een gegronde 
waardering van deze reeks niet mogelijk is en verder onderzoek noodzakelijk is. In het 
bijzonder moet onderzocht worden of de figuren door Fritz Wortelmann werden gemaakt 
of verzameld. 
 
 

3.1.6 Reeks 6: Losse en onvolledige stukken: 8 figuren 
 
Waardenstelling 
Deze acht figuren werden binnen de context van Spelleken Van Ulenspiegel gecreëerd. De 
reeks bestaat uit de figuren Sinterklaas en De Dood, en een aantal onvolledige 
marionetten. Het gaat vermoedelijk om marionetten die door de houtsnijders Jacques 
Peeters en/of Edmond Schools werden ontworpen en gecreëerd. De onvolledige figuren 
zijn wellicht oefen- of onafgewerkte marionetten. Andere marionetten uit de deelcollectie 
Spelleken Van Ulenspiegel zijn wel volledig afgewerkt en herkomst en gebruik ervan zijn 
bekend. Daarom zijn dit betere representaties van een aantal (theater)historische en 
artistieke fenomenen dan deze reeks. De onafgewerkte marionetten kunnen wel gebruikt 
worden om andere marionetten uit de deelcollectie te herstellen.  
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Bestemmingsadvies 
Geen erfgoedcontext 
De figuren van deze reeks kunnen bewaard worden met het oog op het herstellen van 
andere figuren uit deze deelcollectie. 
 
 
 

 Deelcollectie Hopla (1948-1964) 
 

Algemene context 
In 1948 richtte Jef Contryn theater Hopla op. Het werd een echte familieonderneming, 
samen met zijn echtgenote en zijn zoon Louis Contryn, aangevuld met Frans De Smedt en 
Tony Massant. 

“Het poppentheater kon niet met grote middelen uitpakken en toch kende het 
succes. De speelstijl was vinnig, het ritme vlot en de spelers waren geestdriftig. (…) 
Het troepje gaf voorstellingen in gans Vlaanderen, maar ook in Wallonië. Het trad 
op in open lucht, in cafés, op fancy-fairs, op Vlaamse kermissen, in scholen, 
fabrieken en zo voort, soms in gunstige maar meestal in andere omstandigheden.”12  

 
Vanuit het rondreizende karakter van Hopla, ondervond Jef Contryn dat marionetten te 
fragiel waren en het theater te omslachtig. Hij stapte daarom over op het gebruik van 
handpoppen. Ook omdat hij wist dat kinderen een voorkeur hadden voor ‘het vinnige spel 
van de handpop’.13 Hij ontving in deze periode ook een reeks handpoppen van de bekende 
Duitse marionettenspecialist Harro Siegel (1900-1986). 
 
Louis Contryn gaf op zijn beurt gestalte aan een serie figuren die voor lange tijd het 
Mechelse poppentheaterlandschap zouden beheersen: Tijl, Luppe, Baas en Firmin. Naast 
een rondreizend programma voor kinderen, meestal met Tijl in de hoofdrol, speelde Hopla 
ook avondvullende voorstellingen voor rijpere jeugd en volwassenen (o.a. De poppenkast 
van meester Petrus en Het Esbatement van de Appelboom, …) en producties voor gezinnen 
en volwassenen die in première gingen voor de Vlaamse televisie (o.a. Faust en Reinaert 
De Vos).  
 
Vanaf 1964 zouden de Contryns het figurentheaterverhaal in Mechelen verderzetten met 
het gezelschap ‘het Mechels Stadspoppentheater’. 
 
Uit de periode van Hopla werden er 306 poppen bewaard die opgedeeld zijn in 14 reeksen:   

                                                             
12 CONTRYN L., Figurentheater: een feest! 25 jaar Mechels Stadspoppentheater, Mechelen, 1990, p. 4. 
13 Brochure die werd samengesteld ter gelegenheid van de tentoonstelling Confrontaties in het figurentheater in 
het Museum Hof van Busleyden te Mechelen, 2 juni t.e.m. 25 september 2005. De catalogusteksten werden 
aangeleverd door Roel Daenen, Paul Contryn, Louis Contryn Willem Verheyden. 
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 Reeks 7: Standaardensemble Harro Siegel (midden jaren ) (3.2.1) 
 Reeks 8: Standaardensemble Jan Brugmans (eind jaren 40) (3.2.2) 
 Reeks 9: Producties Faust (eind jaren 40), Sint-Antonius en Zijn Varken (eind jaren 

40) en De Klute van Nu Noch (1948) (3.2.3) 
 Reeks 10: Productie Visselke Timpeltee (eind jaren 40 en/of 1958) (3.2.4) 
 Reeks 11: Basisreeksen van Till De Kock (jaren 50 en 60) (3.2.5) 
 Reeks 12: Kleine hoofdjes van Till De Kock (jaren 50 en 60) (3.2.6) 
 Reeks 13: Dierenfiguren (jaren 50 en 60) (3.2.7) 
 Reeks 14: Productie Janneke en Mieke (midden jaren 50) (3.2.8) 
 Reeks 15: Producties Reinaert De Vos en Piet Met Den Houten Kop (eind jaren 50) 

(3.2.9) 
 Reeks 16: Productie Peter en De Wolf (1961) (3.2.10) 
 Reeks 17: Korte nummers (3.2.12) 
 Reeks 18: Productie El Retablo de maese Pedro (1959) (3.2.13) 
 Reeks 19: Productie Het Esbatement van de Appelboom (1959 of 1965) (3.2.14) 

 

3.2.1 Reeks 7: Standaardensemble Harro Siegel (midden jaren 40):  
15 figuren 

 
Waardenstelling 
Dit standaardensemble van vijftien handpoppen is ten tijde van de Tweede Wereldoorlog 
ontworpen, geproduceerd en verspreid door Harro Siegel, een gekende en gewaardeerde 
Duitse poppensnijder. Hij maakte dit standaardensemble in kopie met de bedoeling dit op 
grote schaal te verspreiden in scholen, bij jeugdbewegingen, soldaten en voor iedereen 
die in het poppenspel geïnteresseerd was. Een van die ensembles belandde via de familie 
Contryn in Vlaanderen en dus in deze collectie.  
 
Door de brede verspreiding van deze figuren zijn er in Duitsland en omstreken nog 
verschillende gelijkaardige ensembles terug te vinden. Hoewel ook andere 
figurentheaterverzamelaars in Vlaanderen enkele exemplaren bewaren, is dit ensemble 
vermoedelijk wel uniek in België omwille van de goede staat van de figuren (zowel de 
houten als labonieten versies), hun originele kostuums en omwille van de omvang van het 
ensemble. Toch weten we dat er een aantal figuren (‘jood’, ‘draak’ en ‘jongeling’) ontbreken. 
Indien we dit ensemble kunnen vervolledigen, zou de waarde ervan nog verhogen.  
 
Deze reeks is een representatie van hoe in oorlogstijd cultuur verspreid werd en scoort om 
die reden hoog op verschillende waarden, zoals onderzoeks-, (theater)historische en 
tentoonstellingswaarde. Voor de Mechelse figurentheatergeschiedenis is dit een 
bijzondere reeks omdat hier de omslag werd gemaakt van marionetten naar 
handpoppen, die makkelijker te hanteren en transporteren zijn. De reeks poppen spreekt 
een breed publiek aan omwille van de zichtbaar hoge kwaliteit en de herkenbaarheid van 
de personages, maar heeft slechts voor een beperkt aantal mensen nog een actuele 
functie. Omwille van de waarde van de figuren is het niet aanbevolen de figuren nog in te 
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zetten voor educatieve of artistieke doeleinden en scoort deze reeks op deze waarden dus 
laag.  
 
Bestemmingsadvies  
Lokale erfgoedcontext 
De grote omvang van deze basisreeks van Harro Siegel en het feit dat de figuren de 
oorspronkelijke kostuums nog dragen, maakt deze reeks uniek in Vlaanderen en ver 
daarbuiten. Daarnaast heeft ze ook een hoge artistieke, onderzoeks- en 
tentoonstellingswaarde. Aangezien deze reeks landelijke relevantie heeft, is daar zeker 
bestemming mogelijk. Gezien het belang van deze reeks voor Mechelen als 
Poppenspelerstad, ligt de voorkeur bij duurzame bewaring binnen lokale erfgoedcontext.  
 
 

3.2.2 Reeks 8: Standaardensemble Jan Brugmans (eind jaren’40): 10 
figuren 

 
Waardenstelling 
Deze tien handpoppen werden ontworpen en vervaardigd door Jan Brugmans. Een deel 
van de figuren werden net na de Tweede Wereldoorlog door Jan Brugmans aan Jef 
Contryn geschonken. Een ander deel werd later aangekocht.  
 
De Limburgse poppenspeler- en maker Jan Brugmans was een pionier van het 
figurentheater en jeugdtheater in Vlaanderen. Hij wordt vooral herinnerd als de maker van 
de figuren uit de films Reinaert de Vos en De Passie van Ons Heer (1968), en als maker van 
de eerste ‘paddenstoelenpoppenkast’. Om die reden scoort deze reeks hoog op 
(theater)historische waarde, al is het niet helemaal duidelijk hoe zeldzaam deze reeks is. 
Jan Brugmans maakte figuren in grote getale en verkocht ze, waardoor zijn figuren over 
het land verspreid raakten. Verder onderzoek naar de zeldzaamheid is noodzakelijk om 
definitieve uitspraken te kunnen doen over deze reeks.  
 
De poppen zijn niet mooi afgewerkt en getuigen niet van een bijzondere artistieke kwaliteit. 
Een gebrek aan creativiteit is, net als het gebruik van papier-maché, typisch voor die 
naoorlogse periode in het figurentheater. Omwille van een goede representatie van deze 
fenomenen scoort deze reeks op artistieke- en nijverheidshistorische waarde gemiddeld.  
 
Bestemmingsadvies 
Verder onderzoek noodzakelijk 
Aangezien niet geweten is hoe zeldzaam de reeks is, is verder onderzoek noodzakelijk. 
Indien de reeks zeldzaam blijkt te zijn wordt bewaring in een landelijke erfgoedcontext 
geadviseerd. Indien blijkt dat de reeks niet zeldzaam is en er betere representaties zijn, 
dient de reeks niet binnen erfgoedcontext bewaard te worden. 
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3.2.3 Reeks 9: Producties Faust (eind jaren 40), Sint-Antonius en Zijn 
Varken (eind jaren 40) en De Klute Van Nu Noch (1948): 22 figuren 

 
Waardenstelling 
Deze reeks van handpoppen werden eind jaren 40 vervaardigd voor de producties Faust 
(14 poppen), Sint-Antonius en Zijn Varken (4 poppen) en het kluchtspel Nu Noch (4 poppen). 
De handpoppen werden vervaardigd door één van de houtsnijders waar ook Spelleken 
Van Ulenspiegel mee werkte (Edmond Schools, August Schools of Jacques Peeters). De 
figuren zijn technisch zeer doordacht en kwaliteitsvol en scoren bijgevolg hoog op 
artistieke- en nijverheidshistorische waarde.  
 
Faust en Sint-Antonius en Zijn Varken zijn stukken van Michel De Ghelderode die 
gefascineerd was door de mogelijkheden van het poppenspel, in het bijzonder het 
stangpoppenspel van Theater Toone. Dat Hopla versies van zijn stukken speelde met 
handpoppen kan historisch interessant zijn, maar er zijn andere Faust-adaptaties in de 
collectie van CEMPER (m.n. Reeks 24) die artistiek interessanter zijn en daarom een beter 
voorbeeld zijn van de bewerking van teksten van Michel De Ghelderode.  
 
Aangezien er voor deze reeks verschillende interessante invalshoeken zijn voor onderzoek 
(Michel De Ghelderode, typische kluchtspelen, evolutie van marionetten naar 
handpoppen, …) scoort deze reeks gemiddeld op onderzoekwaarde. Omwille van de hoge 
belevingswaarde en de vele verschillende invalshoeken scoort de reeks op 
tentoonstellingswaarde zelfs hoog. Voor artistiek hergebruik en educatieve doeleinden, 
komt deze reeks echter minder in aanmerking.  
 
Bestemmingsadvies 
Landelijke erfgoedcontext 
Niet alleen de hoge artistieke waarde maakt deze reeks van belang, ook het grote 
onderzoekpotentieel, met de vele interessante invalshoeken, draagt hiertoe bij. Deze reeks 
is dan ook landelijk relevant en kan daar een bestemming vinden.  
 
 

3.2.4 Reeks 10: Productie Visselke Timpeltee (eind jaren 40 en/of 1958):  
3 figuren 

 
Waardenstelling 
De marionetten van de productie Visselke Timpeltee uit de periode van Spelleken Van 
Ulenspiegel werden omgevormd tot handpoppen voor deze versie van Hopla. Dat hier de 
overgang van marionetten naar handpoppen zo duidelijk aan te tonen is, is interessant 
voor onderzoek en het verhoogt de (theater)historische waarde. De productie speelde op 
Expo ’58 waar Louis Contryn een prijs ontving voor zijn bewerking van de speeltekst.  
 
Het grootste deel van deze figuren werd vervaardigd door de houtsnijders Edmond 
Schools, August Schools of Jacques Peeters en scoort dus hoog op artistieke en 
nijverheidshistorische waarde (zie ook Reeks 9).  
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Voor de figuren Vis en Visser werkte Hopla voor het eerst samen met de professionele 
poppensnijder Till De Kock. Hij was als poppensnijder onnavolgbaar en bleef jarenlang 
leverancier van poppen voor Hopla en het latere Mechels Stadspoppentheater. Hij werd 
pas vervangen toen Paul Contryn de leeftijd had bereikt om zelf theaterpoppen te maken 
en er niet meer exclusief met houten figuren werd gewerkt. Ook deze figuren scoren hoog 
op artistieke- en nijverheidshistorische waarde. 
 
Bestemmingsadvies 
Landelijke erfgoedcontext 
Deze reeks is representatief van de belangrijke overstap van het gebruik van marionetten 
in het poppentheater naar de handpoppen. Deze evolutie is nergens zo zichtbaar. Ook de 
artistiek hoge waardering draagt ertoe bij dat deze reeks landelijk van belang is en daar 
kan bestemd worden. 
 
 

3.2.5 Reeks 11: De basisreeksen van Till De Kock (jaren 50 en 60):  
84 figuren 

 
Waardenstelling 
Deze reeks bestaat uit 5 ‘subreeksen’: 

1. Kleine Basisreeks (eind jaren 50) 
2. Grote Basisreeks (eind jaren 50) 
3. Apenorkest (jaren 60) 
4. Fanfare (jaren 60) 
5. Schotse band (jaren 60) 

Till De Kock was jarenlang hoofdleverancier van poppen voor Hopla en het latere Mechels 
Stadspoppentheater. De Kleine Basisreeks, vervaardigd door De Kock eind jaren 50, bevat 
klassieke figuren zoals de hofdame, de koning, de prinses, duivels, … die in verschillende 
producties doorheen de jaren werden ingezet. In de jaren 60 maakte hij een nieuwe 
basisreeks met gelijkaardige figuren, maar dan iets groter: de Grote Basisreeks. Alle figuren 
uit deze basisreeksen werden vervaardigd door hetzelfde trio: Till De Kock (houtsnijwerk), 
Rosalie Verbruggen (kostuums) en – voor figuren met een mechanisme – Willy 
Verbruggen. De figuren uit de basisreeksen zijn degelijk, maar dit makerstrio heeft voor 
Hopla en later voor het Mechels Stadspoppentheater nog meer figuren gemaakt die van 
hogere kwaliteit zijn. Deze reeks scoort dus op artistieke en nijverheidswaarde gemiddeld. 
Op verschillende waarden binnen een landelijk referentiekader scoort deze reeks 
gemiddeld, maar binnen een Mechels referentiekader hoog. Dat geldt dan met name voor 
de (theater)historische, sociaal-maatschappelijke en belevingswaarde. Deze figuren 
waren namelijk typisch voor de Mechelse gezelschappen Hopla en Mechels 
Stadspoppentheater, waardoor ze algemeen bekend waren bij het Mechelse publiek.   
 
De figuren werden in grote oplage gemaakt en via Hopla werden ze verkocht over heel 
Vlaanderen, maar wellicht vooral in Mechelse scholen en amateur 
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figurentheatergezelschappen. De figuren zijn op zich dus niet zeldzaam, maar omwille van 
de volledigheid van de reeks en het gegeven dat Hopla zelf met deze figuren speelde, is de 
reeks wel uniek.  
 
Bestemmingsadvies 
Lokale erfgoedcontext 
Omwille van de nauwe band die bestond tussen theater Hopla en deze basisreeksen is het 
advies voor herbestemming duidelijk lokaal. Niet alleen werden de reeksen via Hopla 
gecommercialiseerd, maar ze werden ook intensief gebruikt bij hun voorstellingen. Dit 
bezorgt deze reeks sociaalmaatschappelijk een hoge waardering binnen de Mechelse 
context.  
 
 

3.2.6 Reeks 12: Kleine hoofdjes van Till De Kock (jaren 50 en 60): 15 
figuren 

 
Waardenstelling 
Deze reeks bestaat uit kleine houten hoofdjes vervaardigd door Till De Kock. Ze werd 
geproduceerd in functie van commerciële verkoop. De reeks is dus niet uniek in 
Vlaanderen. Ze is bovendien niet volledig daar het om de ‘restjes’ van de verkoop door 
Hopla gaat. Er zijn andere figuren van Till De Kock in deze deelcollectie Hopla die veel beter 
de kunde van de poppensnijder representeren. Op artistieke waarde scoort deze reeks dus 
laag. De figuren zijn op creatief vlak minder interessant en zouden in een educatieve en 
nieuwe artistieke context een te beperkend beeld geven. Daarom komen ze niet in 
aanmerking komen voor dergelijke doeleinden.  
 
Voor onderzoek heeft deze reeks wel enige waarde daar ze interessant kan zijn om ‘spel in 
de klas’ te onderzoeken of omwille van de stereotiepe weergave van klassieke figuren (het 
typische blonde meisje, grootmoedertjes, een zwarte man, …). Er zijn echter betere 
representaties van deze fenomenen zowel binnen deze collectie als daarbuiten.  
 
Bestemmingsadvies 
Geen erfgoedcontext 
In tegenstelling tot de Kleine Basisreeks van Till De Kock, heeft deze reeks hoofdjes geen 
erfgoedwaarde. Ze kan eventueel buiten de erfgoedsector ingezet worden voor educatief 
gebruik.  
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3.2.7 Reeks 13: Dierenfiguren (jaren 50 en 60): 34 figuren 
 
Waardenstelling 
Louis Contryn wilde zich met Hopla graag meer tot kinderen richten en achtte dieren daar 
zeer geschikt voor. Dit paste ook in de evolutie die het figurentheater in deze periode 
doormaakte in Mechelen, waarbij het educatieve aspect van het poppenspel belangrijker 
werd. Deze reeks is hierdoor een uitstekende representatie van een aantal 
(theater)historische fenomenen en scoort dus hoog op die waarde. In figurentheater 
overal ter wereld komen dieren niet zo heel vaak voor omdat die moeilijk te maken zijn. Ook 
deze poppen zijn een duidelijke weergave van de artistieke zoektocht van diverse makers 
waaronder Till De Kock, om dierenfiguren te maken. Voor één van de dierenreeksen werd 
samengewerkt met Annie Arndt, die ook voor het Hohnsteiner Puppenspiele werkte, het 
theater van de internationaal befaamde poppenbouw Max Jacob. Voor Vlaanderen is 
deze samenwerking uniek.  
 
Een aantal figuren, zoals de hond en de leeuw gemaakt door Annie Arndt, spreken erg tot 
de verbeelding en zijn ook interessant voor educatieve doeleinden omdat ze zo eenvoudig 
te hanteren zijn. Deze figuren scoren dus hoog op belevingswaarde- en educatieve 
waarde.  
 
Bestemmingsadvies 
Landelijke erfgoedcontext – Geen erfgoedcontext 
Het maken en gebruiken van dierenfiguren in het figurentheater is een belangrijk 
(theater)historisch fenomeen. De basiscollectie dieren van de deelcollectie Hopla is echter 
heel wisselend van artistieke waarde en kwaliteit. Er kan dan ook het beste een selectie 
gemaakt worden van dieren die waardevol zijn voor duurzame bewaring in een landelijke 
erfgoedcontext. De andere figuren zullen vooral in een educatieve context tot hun recht 
komen. 
 
 

3.2.8 Reeks 14: Productie Janneke en Mieke (midden jaren 50): 3 figuren 
 
Waardenstelling 
Deze reeks bestaat uit drie handpoppen die door Louis Contryn specifiek werden 
ontworpen voor tv-uitzendingen voor kinderen. De verhaaltjes van Janneke en Mieke en 
het hondje Bob werden uitgezonden tijdens het kleuterkwartiertje van tante Terry en 
nonkel Bob en werden tevens gepubliceerd in een eigen boekenreeks. Deze figuren kunnen 
als de voorlopers van de figuren Kraakje van Tante Terry en Samson van Samson & Gert 
worden beschouwd. Toch zijn ze nooit bij een groot publiek zo beroemd geworden. De 
personages Janneke, Mieke en het hondje Bob pasten goed in een brave katholieke 
context. Daarmee is deze reeks een goede representatie van een aantal 
(theater)historische fenomenen. 
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Deze reeks heeft enorm veel onderzoekspotentieel omwille van de eerste stappen naar 
commerciële kindercultuur (o.a. Studio 100), Hopla die specifiek voor kinderen ging werken, 
de katholieke cultuur op tv, … - en scoort dus hoog op die waarde.  
 
Bestemmingsadvies 
Landelijke erfgoedcontext 
Deze reeks is representatief voor een belangrijke historische evolutie, namelijk het inzetten 
van de televisie als educatief middel voor kinderen, door middel van stichtende verhalen. 
Gezien de toenemende impact van de kindercultuur in de televisieprogrammatie is deze 
reeks landelijk relevant en wordt duurzame bewaring binnen erfgoedcontext aangeraden.  
 
 

3.2.9 Reeks 15: Producties Reinaert De Vos (eind jaren 50) en Piet Met 
Den Houten Kop (eind jaren 50): 26 figuren 

 
Waardenstelling 
Voor deze handpoppen werkte Hopla voor het eerst samen met karikaturist Pil, 
pseudoniem van Joe Meuleplas. De samenwerking tussen een figurentheatergezelschap 
en een kunstenaar zonder enige figurentheaterachtergrond, was erg vooruitstrevend voor 
die tijd. Het zorgt ervoor dat deze reeks (theater)historisch en artistiek hoog scoort. De 
ontwerpen en bijgevolg ook de uitvoering waren vernieuwend en erg sterk. Dit was de 
eerste samenwerking tussen Pil, Till De Kock en Rosalie Verbruggen. Later zullen er nog 
verschillende producties van deze makers volgen die artistiek nog interessanter zijn.  
 
Alle ontwerpen van Pil werden bewaard en vormen samen met de figuren zelf een mooi 
geheel dat aantrekkelijk is voor een breed publiek. Vanwege het felle kleurgebruik, de 
karikaturale insteek en de knipoog naar Walt Disney spreken de figuren meteen aan. Een 
aantal figuren springt er bovenuit, met name Napoleon (objectnummer 979) en Piet in zijn 
verschillende gedaanten (objectnummer 980-982). Artistiek gezien worden de figuren uit 
de productie Piet Met Den Houten Kop interessanter bevonden dan deze uit Reinaert De 
Vos. 
 
Dat de stukken geschreven werden door Gerard Walschap, verhoogt de 
(theater)historische en de onderzoekwaarde van het geheel, maar het is geen uniek 
gegeven voor een figurentheatergezelschap. Beide producties werden uitgezonden op 
televisie en werden meermaals gespeeld in Mechelen en op reis.  
 
Bestemmingsadvies 
Landelijke erfgoedcontext – Geen erfgoedcontext 
Vooral een aantal figuren uit de productie Piet met den Houten Kop zijn zeer inventief en 
artistiek hoogstaand. Het feit dat Gerard Walschap dit stuk speciaal voor het theater van 
Louis Contryn schreef, bezorgt deze figuren een hoge (theater)historische waarde. Er wordt 
dan ook geadviseerd om de figuren Napoleon en Piet in hun drie gedaantes duurzaam te 
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bewaren binnen de erfgoedcontext. De andere figuren uit de beide producties kunnen 
zeer waardevol zijn binnen een educatieve context. 
 
 

3.2.10 Reeks 16: Productie Peter en De Wolf (1961): 11 figuren 
 
Waardenstelling 
Net als de figuren van Reeks 9 dateren deze handpoppen uit de beginperiode van de 
samenwerking tussen karikaturist Pil, maker Till De Kock en kostuumnaaister Rosalie 
Verbruggen. De uitvoering is degelijk, maar er zijn andere voorbeelden die de creativiteit 
en bekwaamheid van dit ontwerper- en makertrio beter representeren. De dieren halen 
het artistieke niveau van deze reeks naar beneden vanwege de gebrekkige uitvoering. 
Toch kunnen net deze figuren interessant zijn voor educatieve doeleinden om aan te 
tonen hoe complex het maken van dieren is en waar het fout kan lopen.  
 
Het Mechels Stadspoppentheater en DE MAAN zullen later nog verschillende Peter en De 
Wolf-adaptaties maken. Vanwege het potentieel voor vergelijkende studies scoort deze 
reeks om die reden gemiddeld op onderzoeks- en tentoonstellingswaarde. De versie van 
Hopla was de minst succesvolle en scoort om die reden op verschillende waarden slechts 
gemiddeld ten opzichte van de latere Peter en De Wolf-adaptaties.  
 
Bestemmingsadvies 
Geen erfgoedcontext 
Wanneer deze reeks wordt vergeleken met de andere reeksen binnen de deelcollectie 
Hopla, dan wordt zij als minder waardevol beschouwd. Aangezien er keuzes moeten 
gemaakt worden, is aangeraden om deze reeks buiten de erfgoedcontext te bewaren. 
 
 

3.2.11 Reeks 17: Korte Nummers: 11 figuren 
 
Waardenstelling 
Deze reeks bestaat uit 11 figuren voor de zogenaamde Korte Nummers: De Toverschilder 
(jaren 50), Tovenaar zonder Hart (jaren 60), Pinguïnnummer, Huisjesslak en Fanfare. Deze 
nummers werden ingevoerd om het publiek te entertainen tussen de bedrijven door. Ze 
hadden een hoog entertainmentgehalte voor de kinderen en tegelijkertijd gaven ze ruimte 
om technische ingrepen te doen. De dramaturgische kwaliteit van deze nummers was 
echter laag. Deze reeks zou interessant kunnen zijn om het fenomeen van de korte 
nummers te onderzoeken: werd het ingevoerd om de complexe decorwissels waar Hopla 
in die periode voor gekend was mogelijk te maken? Zijn er andere figurentheaters die op 
deze manier werkten? Wat is de link met de typische korte revue-nummertjes? We kunnen 
ons wel de vraag stellen of het voor dergelijke doeleinden nodig is om de collectie ook 
fysiek te raadplegen.  
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De figuren werden vervaardigd door Till De Kock. De artistieke kwaliteit van de objecten is 
degelijk, maar springt er tegenover verschillende andere reeksen in de deelcollectie Hopla 
niet bovenuit.  
 
Bestemmingsadvies 
Geen erfgoedcontext 
Wanneer we deze reeks vergelijken met de andere figurenreeksen van de hand van Till De 
Kock, zoals zijn basisreeksen (Reeks 11) en de productie Piet met den Houten Kop (Reeks 15) 
is deze artistiek minder waardevol. Ook (theater)historisch gezien is deze reeks geen 
uitschieter. Aangezien er keuzes moeten gemaakt worden, is het niet noodzakelijk om deze 
reeks te bewaren in een erfgoedcontext.  
 
 

3.2.12 Reeks 18: Productie El Retablo de Maese Pedro (1959): 20 figuren 
 
Waardenstelling 
Deze reeks is bijzonder voor Hopla, omdat er met de productie El Retablo de Maese Pedro 
voor het eerst met staafpoppen gewerkt werd. Ook in de muziekgeschiedenis heeft dit 
werk een uitzonderlijke plaats, omdat het een van de weinige muziektheaterstukken is 
waar figurentheater niet weg te denken is. De theaterhistorische waarde van deze reeks is 
om die reden dan ook hoog. Verder onderzoek moet uitwijzen of deze versie de eerste 
figurentheaterversie is die gespeeld werd.  
 
Hopla en het latere Mechels Stadspoppentheater werden zeer bedreven in het 
produceren van en spelen met staafpoppen. Deze figuren vormen het begin van die 
evolutie. Ze staan qua artistieke en technische uitvoering nog niet helemaal op punt: de 
koppen van de figuren kunnen wel draaien, maar niet knikken. Bovendien zijn de figuren 
moeilijk om mee te spelen vanwege de stijfheid van de figuren en de lange armen. Toch 
scoort deze reeks op artistieke waarde hoog omdat de figuren een goede representatie 
zijn van het gebruik van de zogenaamde revolvergreep. Onder andere om die reden 
scoort deze reeks ook hoog op educatieve- en onderzoekwaarde.  
 
De figuren werden al verschillende keren opnieuw ingezet voor artistieke doeleinden en 
spreken dusdanig aan dat er zeker potentieel is om dit opnieuw te doen. Er moet echter 
wel rekening gehouden worden met de staat en fragiliteit van de figuren.  
 
Bestemmingsadvies 
Landelijke erfgoedcontext 
Deze reeks is een mooie representatie van een belangrijk (theater)historisch fenomeen, 
namelijk de opkomst van de staafpoppen. De ontwikkeling van deze techniek is mooi te 
zien bij deze reeks, waardoor ze ook op landelijk niveau van belang wordt.  
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3.2.13 Reeks 19: Productie Het Esbatement van de Appelboom (1959 of 
1965): 13 figuren 

 
Waardenstelling 
Deze reeks figuren werd gecreëerd voor een stuk van Herman Teirlinck en scoort omwille 
van zijn betrokkenheid en invloed hoog op (theater)historische waarde. Ook op artistieke 
en nijverheidshistorische waarde scoort deze reeks hoog omdat de karikaturist Pil met zijn 
ontwerpen sinds Piet Met Den Houten Kop, Reinaert De Vos (zie Reeks 15) en Peter en De 
Wolf (zie Reeks 16) duidelijk nog verder artistiek geëvolueerd is. Ook technisch zijn deze 
figuren positief geëvolueerd, want in tegenstelling tot de figuren van El Retablo De Maese 
Pedro (zie Reeks 18) kunnen de figuren van deze reeks wel knikken.  
 
Het onderzoekpotentieel van deze reeks is enorm omwille van de verschillende mogelijke 
invalshoeken: in hoeverre werd Mechelen geïnspireerd door de stijl van Herman Teirlinck, 
staafpoppen in Vlaanderen, de evolutie van Pil, …  
 
Bestemmingsadvies 
Landelijke erfgoedcontext 
Het bestemmingsadvies voor deze reeks is duurzame bewaring binnen een landelijke 
erfgoedcontext, omwille van haar hoge (theater)historische en artistieke waarde. De reeks 
vormt als het ware het eindpunt van twee evoluties: enerzijds is er het op punt stellen van 
de techniek van de staafpoppen en anderzijds vormt ze een hoogtepunt in de artistieke 
evolutie van ontwerper Pil.  
 
 
 
 

 Deelcollectie  Privé-collectie van Jef Contryn  
 
Algemene context 
Jef Contryn (1902-1991) wordt beschouwd als één van de pioniers van het Vlaamse 
figurentheater. Samen met Fritz Wortelmann, één van dé grootheden van het poppenspel, 
richtte hij in 1942 het Vlaamsch Verbond van Poppenspelers op, een vereniging voor 
poppenspelers van circa 65 poppentheaters. Daarnaast richtten ze ook het 
poppentheater Spelleke Van Ulenspiegel op, waarmee ze de belangrijk productie Bastien 
en Bastienne opvoerden over heel Vlaanderen. Jef startte ook met tijdschrift ‘De 
Poppenspeler’. 
 
In 1948 richtte Jef Contryn met zijn vrouw en zijn zoon Louis een nieuw reizend 
poppentheater op, Hopla. Al gauw werd de ploeg versterkt met Tony Massant en Frans De 
Smedt. Hopla nam elke kans te baat om op te treden en kreeg doorheen de jaren een 
brede aanhang in en rond Mechelen. Door hun regelmatige verschijning op de televisie 
met voorstellingen en kleuterprogramma’s, werd Hopla ook ver buiten Mechelen een 
begrip. 
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Samen met zijn zoon Louis, ging hij in 1949 van start met een nieuw tijdschrift ‘Het 
Poppenspel’ waarin ze beroepsgenoten wilden informeren over alle aspecten van het 
poppenspel. In 1962 ging hij nog een stapje verder met de oprichting van ‘Het Vlaams 
Verbond voor het Poppenspel’ dat als doel had om poppenspelers samen te brengen en 
te ondersteunen. Maar Jef Contryn bleef ook internationaal begaan met het 
figurentheater, met de oprichting van de Belgische afdeling van de wereldorganisatie 
voor het poppenspel, UNIMA. 
 
Ondertussen ijverden Jef en Louis Contryn voor een vaste stek in Mechelen voor hun 
poppentheater Hopla. In 1965 kreeg het gezelschap een vaste locatie in het Mechels 
cultureel centrum en werd het omgedoopt tot het Mechels Stadspoppentheater (MSPT). 
Het zou uiteindelijk nog tot 1975 duren vooraleer Jef Contryn één van zijn grote wensen in 
vervulling zag gaan: zijn gezelschap verhuisde dat jaar naar een eigen gebouw, namelijk 
de oude Heilige Geestkapel. 
 
In zijn eeuwige betrachting om van het poppenspel een volwaardige tak te maken van het 
theater, vond hij professionalisering van de poppenspelers uiterst belangrijk. In 1968 ging 
onder de koepel van de pas opgerichte stichting ‘Centrale voor Poppenspel’ ook de ‘School 
voor Poppenspel’ van start. Hier werden avondcursussen speeltechnieken en 
maakcursussen voor poppen georganiseerd. Jef Contryn was de initiatiefnemer, zijn zoon 
Louis Contryn de eerste directeur. De school heeft een duidelijke invloed uitgeoefend op de 
ontwikkeling van het Vlaamse poppen- en figurentheater, dat in 1993 officieel erkend werd 
als een podiumkunst.  
 
De droom van Jef Contryn om naast de School voor Poppenspel en zijn Mechels 
Stadspoppentheater ook een museum voor het poppenspel te realiseren, is echter nooit 
verwezenlijkt. Bij zijn dood in 1991 verloor de Vlaamse poppenspelwereld één van haar 
belangrijkste figuren.14  
 
CEMPER beheert de privé-collectie van Jef Contryn, dat bestaat uit twee reeksen (15 
figuren):  

 Reeks 20: Standaardensemble Familie Verreydt (midden jaren 40) (3.3.1) 
 Reeks 21: Demonstratiepoppen Luik (Tweede Wereldoorlog) (3.3.2) 

 
 

3.3.1 Reeks 20: Standaardensemble Familie Verreydt (midden jaren 40): 9 
figuren 

 
Waardenstelling 
Deze handpoppen werden vermoedelijk midden jaren 40 ontworpen door een jonge 
student, de latere illustrator en fotograaf Jan Pettens, en uitgevoerd door meubelmaker en 

                                                             
14 BALLAUX B., Het archief van Jef Contryn: problematiek bij de ordening van personenarchieven; inventaris, 
onuitgegeven licentiaatsverhandeling, VUB, 1999, pp. 17-22. 
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houtbewerker Jacques Peeters. Poppenspelers Wim en Johanna Verreydt, broer en zus, 
speelden met deze figuren voorstellingen voor kinderen tot in de jaren 50 in een klein 
theatertje dat hun broer Jan Verreydt voor hen gemaakt had. De beide poppenspelers 
werkten ook voor Spelleken Van Ulenspiegel. Jef Contryn liet Wim op jonge leeftijd 
kinderrollen spreken in zijn radioprogramma Het Jeugduur en meespelen in Spelleken Van 
Ten Boete.  
 
De figuren uit deze reeks zijn met andere woorden het product van een klein Mechels 
amateur figurentheatergezelschap, zoals er in het land vele anderen waren en zijn. De 
artistieke en theaterhistorische waarde van de figuren wordt niet hoog ingeschat. 
 
Bestemmingsadvies 
Geen erfgoedcontext 
Vanwege het gegeven dat dit geen zeldzame collectie is en de artistieke en 
nijverheidshistorische waarde laag wordt ingeschat, hoeft deze reeks niet bewaard te 
worden binnen een erfgoedcontext. 
 
 

3.3.2 Reeks 22: Demonstratiepoppen Luik (Tweede Wereldoorlog):  
6 figuren 

 
Waardenstelling 
Deze reeks stokpoppen werd vermoedelijk aangekocht door Jef Contryn in een 
souvenirwinkel in Brussel tijdens de Tweede Wereldoorlog. De figuren zijn in slechte staat 
en de artistieke waarde wordt laag ingeschat. Het zijn niet de enige stokpoppen in de 
collectie van CEMPER, maar omdat ze zo klein zijn, zijn ze eenvoudig te transporteren en 
daarom ook eenvoudig in te zetten voor educatieve demonstraties. 
 
Bestemmingsadvies 
Geen erfgoedcontext 
Deze reeks heeft geen erfgoedwaarde, maar kan bewaard worden in functie van 
educatieve doeleinden 
 
 
 

 Deelcollectie School Voor Poppenspel 
 
Algemene context 
De School voor Poppenspel startte officieel in oktober 1970 en vestigde zich in 1974 boven 
het Mechels Stadspoppentheater, dat nu (Beeldsmederij) DE MAAN heet. Er werden 
avondcursussen speeltechnieken en maakcursussen voor poppen georganiseerd. Jef 
Contryn was de initiatiefnemer, zijn zoon Louis Contryn de eerste directeur.  
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De school heeft een duidelijke invloed uitgeoefend op de ontwikkeling van het Vlaamse 
poppen- en figurentheater, dat in 1993 officieel erkend werd als een podiumkunst. 
Honderden beoefenaars van het medium volgden de cursussen van De School, 
waaronder verschillende poppenspelers van professionele gezelschappen. Bovendien 
creëerde De School een platform waar spelers elkaar ontmoetten en waar er nieuwe 
initiatieven ontstonden.  
 
In de collectie van CEMPER zijn dit de enige overgebleven figuren van de School Voor 
Poppenspel. Mogelijk zijn er nog figuren in het bezit van privépersonen (bijvoorbeeld 
vroegere studenten van de school), maar dan gaat het wellicht niet om volledige reeksen.  
Uit deze periode zijn er in totaal 37 figuren bewaard gebleven, opgedeeld in twee reeksen: 
 

 Reeks 23: Producties Gedicht: De Vreemdeling en Faantje in het Circus (1974 – 1975) 
 Reeks 24: Producties Faust en Vrouwen naar het Graf (1974 – 1975) 

 

3.4.1 Reeks 23: Producties Gedicht: De Vreemdeling en Faantje in het 
Circus (1974-1975): 15 figuren 

 
Waardenstelling 
De figuren uit deze reeks werd ontworpen en gemaakt door studenten van de School Voor 
Poppenspel (1970-2000). De Mechelse school was uniek in België omdat deze zich specifiek 
op educatie van figurentheater richtte. Omwille van deze context scoren de figuren hoog 
op theaterhistorische waarde.  
 
In tegenstelling tot de figuren uit Reeks 24, zijn deze figuren niet aantrekkelijk. Ze scoren dan 
ook laag op artistiek vlak en voor belevingswaarde. Ook in een tentoonstellingscontext 
zouden ze niet in het oog springen.  
 
Bestemmingsadvies 
Geen erfgoedcontext 
Indien Reeks 24 bewaard wordt, kan deze reeks afgestoten worden.  
 
 

3.4.2 Reeks 24: Prodcuties Faust (1974-1975) en Vrouwen naar het Graf 
(1974-1975): 22 figuren 

 
Waardenstelling 
Net zoals de figuren uit Reeks 23, zijn ook deze figuren ontworpen en gemaakt door 
studenten van de School Voor Poppenspel (1970-2000). Omwille van het unieke gegeven in 
België dat deze school zich specifiek richtte op figurentheateronderwijs, scoren deze 
figuren hoog op theaterhistorische waarde. 
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Alle figuren van deze reeks werden binnen een van deze cursusreeksen gemaakt onder 
leiding van Jef Lettany. Hij was leraar in de School Voor Poppenspel, actief als leraar 
tekenen in het Sint-Ritacollege in Kontich en hij maakte een aantal figuren voor producties 
van het Mechels Stadspoppentheater15. In de context van de school kon er, zeker onder 
impuls van de creatieve Jef Lettany, heel wat geëxperimenteerd worden. Het 
indrukwekkende resultaat daarvan zie je met name bij de figuren van deze reeks die 
gemiddeld scoren op artistieke waarde. Gemiddeld omdat de figuren een originele en 
vooruitstrevende vorm hadden, maar niet erg creatief konden bewegen. Lettany was 
namelijk zelf geen poppenspeler. Het waarderingsteam was het unaniem eens over de 
hoge belevingswaarde van de figuren, in het bijzonder de figuren van Vrouwen naar het 
Graf die een religieuze en mysterieuze uitstraling hebben. Deze hoge waarde en het 
gegeven dat er heel wat verhalen verteld kunnen worden met deze figuren, maken ook dat 
de tentoonstellingswaarde van deze reeks hoog is.  
 
Bestemmingsadvies 
Lokale erfgoedcontext - Landelijke erfgoedcontext  
Omwille van de uniciteit van deze reeks en de waarden die er aan toegekend werden, 
wordt deze reeks best bewaard in een erfgoedcontext. Aangezien de School Voor 
Poppenspel in Mechelen gevestigd was en alle activiteiten daar ook plaatsvonden, zijn 
deze reeksen vooral in de Mechelse context betekenisvol. Dus bij voorkeur lokaal bewaren, 
maar omwille van de landelijke relevantie van de reeks is ook daar bestemming mogelijk.  
  

                                                             
15Jef Lettany vervaardigde onder andere figuren voor de producties Hola Holi Olifantje (1974-1975) en De Sprookjes 
van Godfried Bomans (1982-1983). 
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4 Conclusie 

Tijdens het waarderingstraject werden uiteindelijk 400 figuren gewaardeerd, verdeeld over 
4 deelcollecties en 24 reeksen. 
 
De waardering van deze reeksen leidde tot de volgende herbestemmingsadviezen: 
 

 Te bewaren binnen een landelijke erfgoedcontext: 9 reeksen volledig, 2 reeksen 
gedeeltelijk, 108 figuren. 

 Te bewaren binnen een lokale erfgoedcontext: 2 reeksen volledig, 2 reeksen 
gedeeltelijk, 105 figuren. 

 Te bewaren buiten de erfgoedcontext: 7 reeksen volledig, 4 reeksen gedeeltelijk, 173 
figuren. 

 Nog verder te onderzoeken: 2 reeksen, 14 figuren. 
 
 
Een reflectieve terugblik: Tips en ervaringen 
 
De aanleiding voor dit waarderingstraject was de noodzakelijke herbestemming voor de 
figurentheatercollectie van CEMPER. Omdat deze collectie voor zoveel verschillende 
groepen emotioneel zo belangrijk is, was het al snel duidelijk dat er alleen maar voldoende 
draagvlak kon gecreëerd worden door de belanghebbenden bij dit waarderingstraject te 
betrekken. 
 
Participatief waarderen wordt momenteel binnen de erfgoedsector dan wel beschouwd 
als zaligmakend, we zagen toch ook wel een aantal mogelijke obstakels. Zo vroegen we 
ons af of er tijdens dat participatief waarderen geen conflicten zouden ontstaan tussen de 
verschillende belangen. Verder was het maar de vraag of men binnen de klankbordgroep 
wel altijd tot een consensus zou komen. En hoe belangrijk is het om een consensus te 
bereiken? Tenslotte riep ook de samenstelling van de klankbordgroep vragen op, zoals: 
“moet deze altijd voltallig aanwezig zijn bij een waarderingssessie om een betrouwbaar 
resultaat te krijgen?” Ondanks de gevreesde obstakels, werd het participatief 
waarderingstraject toch aangevat en uiteindelijk bleek dat onze vrees grotendeels 
onterecht was. 
 
Waarom verwachtten we conflicten? Bij het waarderen van onze figurentheaterpoppen 
hadden we te maken met erfgoed dat zowel immaterieel als roerend is en dat ook nog 
eens deel uitmaakt van de podiumkunsten. Concreet heb je enerzijds de gemeenschap 
van het figurentheater, die de poppen in de eerste plaats wil (blijven) gebruiken en de 
traditie van het poppenspel levend wil houden, en anderzijds de erfgoedwerkers die het 
erfgoed net willen bewaren en behouden in zijn materialiteit. Dergelijke conflicten bleven 
echter uit, net omdat bij het participatief waarderen alle mogelijke standpunten en het 
ontwikkelpotentieel gelijkwaardig in kaart werden gebracht. Er ontstond haast vanzelf een 
evenwicht tussen de standpunten van beide gemeenschappen.  
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Een tweede punt dat ons op voorhand zorgen baarde, was een mogelijk te grote 
emotionele betrokkenheid bij de stakeholders die deelnamen aan de klankbordgroep. We 
denken daarbij vooral aan Paul Contryn die het figurentheater in al zijn waarden en 
betekenissen vertegenwoordigt. Hij is niet alleen opgegroeid met figurentheater van zijn 
familie, maar is ook werkzaam als acteur, poppenmaker en scenograaf bij het 
theatergezelschap Beeldsmederij DE MAAN. Toch waren er nooit echt grote 
meningsverschillen en de emotionele betrokkenheid werd in evenwicht gehouden door 
externe experten. Was de waardering voor elke reeks door de klankbordgroep dan 
unaniem? Neen, zeker niet. Er werd geargumenteerd en men kwam tot een consensus. Het 
belangrijkste is dan ook dat we niet alleen maar het eindverdict noteerden in de 
waarderingsformulieren, maar evengoed alle argumenten documenteerden. Goede 
verslagneming van de waarderingssessies bleek onontbeerlijk. 
 
Uiteindelijk bleek doorheen het waarderingstraject dat het grootste obstakel vooral van 
praktische aard was: agendaperikelen. Met een klankbordgroep van acht drukbezette 
personen was het soms een hele onderneming om iedereen rond de tafel te krijgen. En 
ondanks de grote bereidwilligheid van onze klankbordleden, bestond er altijd het risico dat 
iemand door onvoorziene omstandigheden niet kon deelnemen aan de 
waarderingssessie. We vroegen ons op voorhand af of dit verholpen kon worden door een 
reservepersoon te voorzien voor elke vertegenwoordiger van een waardencluster of een 
erfgoedgemeenschap. Maar al snel werd duidelijk dat hierdoor het gevaar ontstaat dat de 
waardering zelf aan consistentie verliest. Waarderen via een ‘conference call’ bleek ook 
niet werkzaam omdat tijdens de waarderingssessies al eens poppen ‘uit de kast’ werden 
gehaald om zo gemakkelijker tot een consensus te komen. Er is geopteerd om voor elke 
waarderingssessie een minimum van zes personen bij elkaar te krijgen, hoewel dit 
betekende er soms ettelijke weken tussen twee sessies lagen. Het is belangrijk om hiermee 
rekening te houden bij het samenstellen van de klankbordgroep of bij het bepalen van de 
manier waarop de klankbordgroep zal geconsulteerd worden. Soms kan een online 
bevraging toch een (gedeeltelijke) uitkomst bieden. 
 
Doorheen het waarderingstraject bleek eens te meer hoe cruciaal de onderzoeksfase is. 
De klankbordgroep mag nog samengesteld zijn uit experten ter zake, zijn kunnen geen 
waardeoordeel vellen zonder over voldoende context en onderbouwde informatie te 
beschikken. Dit betekent heel wat voorbereidingswerk voor de projectmedewerker. 
Het waarderen van de Mechelse figurentheatercollectie is een pilootproject geworden 
voor het participatief waarderen, waarbij een bestaande methodiek, de Museale 
Weegschaal, werd getest en toegepast. Het vroeg flink wat tijd en discussies om de 
waarderingscriteria uit deze methodiek te vertalen naar het te waarderen erfgoed, om zo 
tot een waarderingsmethode op maat van onze collectie te komen. Tenslotte is het voor 
ons duidelijk geworden dat een participatieve aanpak loont, aangezien het draagvlak voor 
de uiteindelijke herbestemmingsadviezen groter werd naarmate meer belanghebbenden 
betrokken werden.  
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En wat nu? Volgende stappen voor CEMPER 
 
Nu de figurencollectie van CEMPER gewaardeerd is en er voor elke reeks 
herbestemmingsadviezen zijn gegeven, zal er werk gemaakt worden van de feitelijke 
herbestemming. Er wordt zowel voor de poppen met landelijke of lokale erfgoedwaarde 
die in een erfgoedcontext bewaard dienen te worden, als voor de figuren die niet 
noodzakelijk in een erfgoedcontext bewaard dienen te worden, een 
herbestemmingstraject opgestart. Voor deze laatste categorie denken we aan 
opleidingen figurentheater binnen het Deeltijds Kunstonderwijs, lerarenopleidingen, 
(socio-) culturele verenigingen, etc. Voor beide categorieën zullen we potentiële 
herbestemmingspartners identificeren en hen contacteren om zo voor deze bijzondere 
collectie een duurzame en zinvolle oplossing te vinden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


