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Het project in het kort
• Het Huis van Alijn realiseert een inhaalbeweging wat betreft haar collectie 

poppenspel- en figurentheater, dwz:

• Digitalisering en verdiepende registratie van de bestaande collectie poppen (waaronder 300 
poppen van CEMPER in 2021 overgedragen en het poppentheater van Pierke van Alijn en 
voorgangers). 

• In kaart brengen, digitalisering, en verdiepende registratie van nieuw verworven archiefmateriaal 
van de erfgoedgemeenschap (de betrokken poppentheaters): ontwerptekeningen van poppen, 
regieaanwijzingen,  promofolders en affiches, foto’s (analoog en digitaal), audio- en 
filmopnames (analoog en digitaal).

• Focus op Immaterieel Cultureel Erfgoed aspect van deze collectie:

• Poppenspel als leven erfgoed. Hoe omgaan met Immaterieel Cultureel Erfgoed binnen een 
materiële collectie: linken leggen in collectie, ICE documenteren.
Hoe lessen uit ‘Plannen voor de toekomst: ICE (in)begrepen in musea’ (2021) in de praktijk 
vertalen. 

• Audiovisueel documenteren van poppenspel als ICE via interviews en demonstraties van o.a. 
vervaardigings- en speeltechnieken en –methodieken, en dit opnemen in collectie.

• Hergebruik en doorzoekbaarheid van de collectie stimuleren, ervaring opdoen in 
het ontsluiten van open en toegankelijke data

• Hoe? 1 VTE voor een periode van 24 maanden > start op 1 januari 2022, project 
loopt af op 31 december 2023.



• Het Huis van Alijn verzamelt, onderzoekt en deelt herinneringen over het dagelijks leven in 
Vlaanderen vanaf de 20e en 21ste eeuw met een focus op diverse tradities, rituelen en 
gewoontes in verandering.

• Poppenspel is een deelcollectie van het museum. Poppenspel is nauw verweven met het DNA 
van het museum. Pierke van Alijn en voorgangers zijn sinds de jaren 1930 gelinkt aan de 
museumwerking. 

• Het borgen van Immaterieel Cultureel Erfgoed (ICE) belangrijk in de museumwerking en ook 
steeds meer in het collectiebeleid. ICE wordt benaderd in relatie tot de materiële en digitale 
collecties die een belangrijke rol spelen in het documenteren van ICE.

• Participatie en samenwerking  staan centraal in de verwerving, verrijking en verdieping van 
deze collecties via privépersonen, erfgoedgemeenschappen en onderzoeksinstellingen. De 
collectiewerking gebeurd in dialoog met de betrokken erfgoedgemeenschappen.

• De materiële collectie bestaat uit analoog en digitaal materiaal. Niet alles wordt fysiek 
opgenomen, een deel wordt enkel digitaal bewaard. Een deel van de collectie (poppen en 
decors) wordt nog actief gebruikt door de poppenspelers in huis.

Huis van Alijn en haar collectie



• 585 poppen (diverse speltechnieken: stangpop, bekpop, handpop, schimpop,…)
à collectie Theater Taptoe, Familie Contryn, Pierke van Alijn en voorgangers,
in kleine mate enkele oudere Gentse poppentheaters. 

• 237 decorstukken

• 581 foto’s, waarvan 493 digitaal bewaard

• 247 tekeningen, waarvan 52 digitaal bewaard

• 60 affiches en folders

• 16 video’s (uit de collectie) + ca. 90 niet-gedigitaliseerde video’s en klankbanden

• Varia (langspeelplaat, litho, boek, fotoalbum…)

• Spelteksten (OCR doorzoekbaar maken) en digitaal archief Pierke van Alijn

• Niet gedigitaliseerd materiaal nog bij betrokken privé-personen.

• In het kader van het project gemaakte producties: demonstraties, interviews, 
captaties erfgoedpraktijk. 

De collectie in cijfers



Verwachte resultaten
• Volledige registratie van poppenspelcollecties en verworven materiaal, met linken 

tussen collectiestukken. 

• Een verdiepte collectie, verrijkt met interviews en praktijkvoorbeelden van het 
capteren van praktijken (technieken, demonstraties)

• Verhoogde doorzoekbaar van collectie (Studio Alijn, Co Gent)

• Publicatie van CEST-invulboek, met aandacht voor sporen van ICE in de 
collectieregistratie.

• Rapportage over in het in de praktijk toepassen van theoretische denkoefening van het 
ICE (in)begrepen traject.

• Optimaliseren van kennisdeling en stimuleren van hergebruik collectie voor 
onderzoek (via o.a. collectie ook te ontsluiten op coGent platform, volgens OSLO-
standaarden, rechten klaren) 

• Valorisatie van collectie: jonge makers, IT’ers, kunststudenten,… stimuleren aan de 
slag laten gaan met collectie.

• Leersessies voor de sector om ervaringen te delen



Deze ervaringen willen we delen 
met de collegagroep
• De kennis die we opdoen en lessen die we trekken omtrent omgang met

sporen van ICE in collectie delen met de erfgoedsector.

• Praktijkvoorbeelden van capteren ICE kan de sector inspireren.

• Denkoefening toepassing OSLO-standaarden, ICE registratiemodel.

• Data en collectie open voor hergebruik, delen met andere instellingen.



Verwachte moeilijkheden 
waarvoor we ondersteuning 
wensen in coachingtraject

• ICE is en blijft levend erfgoed dat moeilijk te vatten is 
binnen museum-, depot- en registratiekaders

• OSLO-standaarden
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