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2016 bijna 100 tradities op de inventaris. Op de inventaris staan veel grote en kleine 
tradities, van Koningsdag tot het Prijsdansen in Nieuw-Vossemeer. Inmiddels hebben 
ook etnische tradities hun weg gevonden naar de Nationale Inventaris, zoals de Marron-
cultuur, het Angisa binden en Koto maken in de Bijlmer, de Indische Rijsttafel, Cha-
noeka, de Tambú en de Hennacultuur. Graffiti staat er nog niet op maar dit lijkt nog 
slechts een kwestie van tijd, nu enkele graffiti artiesten de eerste stap hebben gezet op 
weg naar een voordracht. Een graffiti tentoonstelling in het Amsterdam Museum en een 
druk bezochte Erfgoedarena in de Reinwardt Academie vormden hiervoor mede de 
katalysator.

Vlaanderen heeft niet een zelfde diversiteitsdoelstelling als Nederland en de lijst is dan 
ook veel minder divers dan hier. Toch speelt het verlangen naar meer diversiteit op de 
eigen inventaris ook daar een rol. Dat is precies de reden dat Jorijn Neyrinck, van de 
Vlaamse expertinstelling Tapis Plein, het initiatief nam voor een verdiepende weten-
schappelijke publicatie over het onderwerp, met als bedoeling de nieuwe uitdagingen in 
kaart te brengen. Jorijn is ook goed op de hoogte van de situatie in Nederland, omdat ze 
in de Nederlandse Toetsingscommissie zit, die de voordrachten voor de Nationale 
Inventaris beoordeelt. Ze nam contact op met het Nederlands-Vlaamse wetenschappe-
lijke tijdschrift Volkskunde, waar Kenniscentrum medewerker Albert van der Zeijden in 
de redactie zit. Enkele jaren geleden voerde dit tijdschrift een vernieuwing door, waarbij 
op instigatie van het Kenniscentrum meer aandacht kwam voor beleid en kennisontwik-
keling rondom immaterieel erfgoed. In de gastredactie nam naast Jorijn en Albert ook 
Joke Vandenabeele plaats, verbonden aan de Faculteit Psychologie en Pedagogische 
Wetenschappen van de Katholieke Universiteit Leuven.

Vanaf het begin was diversiteit een belangrijke 
doelstelling van de Nederlandse regering. De 
Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed 
moet een beeld geven van de diversiteit van het 
immaterieel erfgoed in Nederland. De inventaris 
moet niet alleen de plattelandstradities in kaart 
brengen, zoals die vooral te vinden zijn in de 
oostelijke, noordelijke en zuidelijke delen van het 
land. Ook de nieuwe stedelijke groepsculturen in het 
westen verdienen een plek. Het Kenniscentrum 
Immaterieel Erfgoed is in Nederland verantwoorde-
lijk voor de implementatie van de UNESCO Conven-
tie, pakte vanaf het begin de handschoen op. Ter 
gelegenheid van de Nederlandse ratificatie werd 
bijvoorbeeld in 2012 een tweedaagse studiedag 
georganiseerd in Deurne, met op de tweede dag een 
excursie naar Eindhoven, de graffiti hoofdstad van 
Nederland, waar uitvoerig werd gedebatteerd met de 
organisatoren van het Step in the Arena Festival, het 
grootste graffiti evenement in de Benelux. 

Werken aan een diverse inventaris
Het Kenniscentrum slaagde erin in snel tempo een 
Nationale Inventaris op te zetten, met anno voorjaar 
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themanummer gaven een lezing. Ook werd het 
overheidsbeleid belicht door Riet de Leeuw van het 
Nederlandse Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap en door Hans van der Linden van het 
Vlaamse Kunsten en Erfgoed. Keynote spreker was 
Dirk Geldof, ondermeer Lector Diversiteit aan de 
Hogeschool in Antwerpen en schrijver van het boek 
Superdiversiteit en hoe migratie onze samenleving 
verandert, dat al vijf drukken beleefde en inmiddels 
ook in het Engels is vertaald. De dag werd voorgeze-
ten door Sophie Elpers, verbonden aan het Meertens 
Instituut in Amsterdam en tevens lid van de Toet-
singscommissie van de Nationale Inventaris Immate-
rieel Cultureel Erfgoed in Nederland.

Van diversiteit naar superdiversiteit
In een glashelder verhaal gaf Dirk Geldof de nieuwe 
kaders en omstandigheden aan waarbinnen erfgoed-
professionals tegenwoordig moeten werken. Hij wees 
op grote veranderingen in de bevolkingssamenstel-
lingen van de grote steden, waarop ook het (cultuur-) 
beleid moet inspelen. Ook in het verleden was er al 
migratie, zoals in Nederland bijvoorbeeld met de 
komst van Turkse en Marokkaanse gastarbeiders in 
de jaren vijftig en zestig. Sinds de jaren negentig is de 
situatie echter aanmerkelijk diverser geworden. 
Migranten en vluchtelingen komen niet langer uit 
een handvol landen maar uit de hele wereld. In 
steden als Antwerpen en Rotterdam is de demografi-
sche samenstelling radicaal gewijzigd. De grote 
steden in het westen worden tegenwoordig geken-
merkt door vele honderden etniciteiten. Geldof liet 
een grafiek zien van de bevolkingssamenstelling in 
Antwerpen waarbij in de groep 90 plussers het 
aandeel autochtonen nog circa tweeënnegentig 
procent bedraagt, maar in de groep onder de twintig 
jaar nog slechts dertig procent is van alle Antwerpe-
naren. In de nabije toekomst zal dit de realiteit zijn 
van de Antwerpse bevolking als geheel.

In de jaren vijftig was een gekleurde medelander nog 
een uitzondering, nu kijkt niemand meer op van een 
Eritresche of een Colombiaanse Nederlander. Op het 
platteland is het nog wat anders, maar in de grote 
steden is diversiteit de norm geworden.

Nieuwe competenties
Volgens Geldof is superdiversiteit niet simpelweg de 
overtreffende trap van diversiteit. Het is een geheel 
nieuwe maatschappelijke realiteit, waarin niemand 
meer een meerderheidspositie heeft en alle bevol-
kingsgroepen kleine minderheden zijn geworden die 
met elkaar moeten zien samen te leven. Geldof 
noemde het een kwalitatieve breuk waarin de 

die hennakunst voordroeg voor de Nationale Inventaris, laat zich 
bijvoorbeeld in haar werk inspireren door haar Marokkaanse roots 
maar evengoed door hennatradities uit andere landen, zoals India. Haar 
immaterieel erfgoed borgt ze door er op een dynamische manier mee 
om te gaan, door bijvoorbeeld workshops te organiseren waarvoor ze 
hennakunstenaars uit verschillende landen en uit verschillende tradities 
uitnodigt. Volgens Albert van der Zeijden is hybriditeit niet zozeer een 
bedreiging maar juist een uitdaging van ontplooiende creativiteit, 
waarbij hij de invloedrijke denker Homi K. Bhabha citeerde, die vele 
theoretische geschriften heeft   aan de dynamiek van hybriditeit.

Reflectiedag op 17 maart
In de vernieuwende bijdragen aan het themanummer van Volkskunde 
over ‘Immaterieel Cultureel Erfgoed en Diversiteit’ bleek al snel dat de 
theorievorming over diversiteit inmiddels is ingehaald door een nieuw 
concept, namelijk het concept van superdiversiteit, de term viel 
hierboven al in samenhang met het artikel van Jasmijn Rana. Deze 
superdiversiteit stond nog meer centraal tijdens de Reflectiedag, die op 
17 maart in Brussel werd georganiseerd door Tapis Plein, samen met 
onder andere het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland. De 
bedoeling was wederom om theorie en praktijk met elkaar te verbinden. 
Wat leert ons de recente theorievorming over superdiversiteit en hoe 
kunnen we daar als erfgoedwerkers mee omspringen in beleid en 
praktijk? Enkele van de auteurs die hadden meegewerkt aan het 

artikel over taalcultuur van jongeren in de superdiverse stad. Maar ook 
vanuit meer traditionele hoek werden de mogelijkheden verkend, zoals 
bijvoorbeeld blijkt uit artikelen over de betrokkenheid van nieuwe 
Aalstenaars bij het vieren van het carnaval of, meer internationaal, 
de omgang met minderheidsculturen zoals de Eskimocultuur in 
Noordelijk Scandinavië. Het boekwerk telt zo’n 250 pagina’s.

In de bundel leggen vooral Jorijn Neyrinck en Albert van der Zeijden de 
directe link met de UNESCO Conventie ter bescherming van het 
Immaterieel Cultureel Erfgoed. Jorijn Neyrinck behandelt daarbij vooral 

het internationale perspectief, waarbij ze zich afvraagt of het diversi-
teitsbegrip zoals dat gehanteerd wordt in de UNESCO conventie nog 
wel spoort met de dynamiek van vandaag. Gaat UNESCO niet teveel uit 
van een ‘multicultureel’ begrip van diversiteit, waarbij diversiteit wordt 
opgevat als een reeks van naast elkaar bestaande, essentialistisch 
opgevatte en quasi onveranderlijke culturen? Een zelfde kritiekpunt 
formuleert ook Rik Pinxten, hoogleraar Antropologie in Gent, in de 
bundel. 

Aan de hand van het voorbeeld van de hennacultuur behandelt Albert 
van der Zeijden de vraag van dynamiek en het ontstaan van meng-
vormen, in de wetenschappelijke literatuur aangeduid met de term 
‘hybriditeit’. Fatima Oulad Thami, de Rotterdamse Hennakunstenares 

Een lijvige boekpublicatie
Via een call for papers werd een breed team aan 
wetenschappers bereid gevonden tot medewerking. 
Omdat er nog sprake is van weinig ervaring en know 
how op het terrein culturele diversiteit en de 
immaterieel erfgoedconventie werd breed geworven. 
Op die manier werden bijvoorbeeld een aantal 
wetenschappers gevonden, die geen ervaring hebben 
met de immaterieel erfgoedconventie, maar die wel 
alles weten van diversiteit en interculturaliteit en 

daar in de praktijk ook ervaring mee hebben 
opgedaan. Zo kwamen er bijvoorbeeld artikelen over 
kunstzinnige projecten als de Zinneke Parade in 
Brussel en werd ook de link gelegd met diversiteit en 
inclusiviteit en met burgerschapsvorming. Voor de 
verhalen uit de praktijk werden verschillende 
instellingen bereid gevonden die, net als het Kennis-
centrum, experimenteren met diversiteit. Instellin-
gen zoals het Museum aan de Stroom in Antwerpen, 
en het Nederlandse Imagine IC, dat in de praktijk 
veel ervaring heeft opgedaan in werken met diversi-
teit in de Amsterdamse Bijlmer. Voor de bundel 
schreef Imagine IC medewerkster Jasmijn Rana een 
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concrete projecten. In de praktijk zal het toch moeten gebeuren, zie ook 
de hierboven genoemde voorbeelden van de West-Kruiskade en van het 
carnaval in Aalst.

Een nieuwe realiteit
De tijd zal leren of het UNESCO lukt om in te spelen op de nieuwe 
realiteit. UNESCO moet in ieder geval af van haar ogenschijnlijk 
statische benadering van culturen. Volgens Van der Zeijden is er ruimte 
voor in de definities die UNESCO zelf hanteert. Hij haalde een 
UNESCO bijeenkomst aan die gehouden werd in Tokyo in 2006, waarin 
enkele experts zich bogen over het begrip gemeenschap en tot de 
volgende definitie kwamen: ‘Communities are networks of people 
whose sense of identity or connectedness emerges from a shared 
historical relationship’. Het inventariseren en identificeren van immate-
rieel erfgoed beschouwden deze experts ‘as a negotiation process 
between different stakeholders’. Deze toekomstgerichte benadering van 
immaterieel erfgoed biedt ruimte voor dialoog, onderhandeling en soms 
zelf strijd binnen open en fluïde gemeenschappen.

‹

De werkelijkheid is die van de identity politics van 
‘wij’ tegenover ‘zij’, die alleen is te overkomen door 
intercultureel te denken. Volgens Rutten zijn wij toe 
aan de ‘dialogische’ persoonlijkheid. Rutten haalde 
ook het oude idee van Benedict Anderson van stal 
van de ‘verbeelde’ gemeenschappen’, de imagined 
communities. Een gemeenschap is niet een vaststaand 
iets, maar wordt steeds weer geherformuleerd en 
verbeeld in erfgoed en cultuur. In dat verband 
noemde Van Stipriaan het experiment met de 
West-Kruiskade heel interessant. Het is een voor-
beeld van cultureel erfgoed in wording, in de 
formulering van Kris Rutten. Daarbij is er volgens 
Van Stipriaan zeker ook een rol voor overheden en 
voor cultuur- en erfgoedbeleid. Het beleid van de 
overheid zou moeten zijn om zoveel mogelijk 
ontmoetingsplekken te creëren, waarbij dialoog en 
uitwisseling worden gefaciliteerd.

Na de wetenschappers was het woord aan de 
praktijk. Deze praktijkmensen, zoals Daniëlle 
Kuijten van Imagine IC, Liesbet Depauw van LECA 
en Lieve Willekens van het MAS, vertelden over 

een aanvraag die hij had gedaan met zijn collega 
Gert Biesta in het kader van het Europese Horizon 
2020 project, waarin wetenschappers werd gevraagd 
om onderzoeksprojecten voor te dragen over hoe 
erfgoed kan bijdragen aan een nieuw saamhorig-
heidsbesef, ‘a new sense of belonging’. Rutten voelde 
zich enigszins ongemakkelijk bij dit instrumenteel 
gebruik van wetenschap. Want wiens crisis moet er 
eigenlijk door worden opgelost? Biesta en Rutten 
probeerden de horizon vraag te herformuleren. Als 
er al een crisis is, dan is het volgens Rutten een crisis 
van de democratie. Meer kennis van elkaars culturen 
leidt niet noodzakelijkerwijs tot meer begrip of 
sociale cohesie. Het gaat volgens Rutten en Biesta 
veeleer om samenleven in pluraliteit en om een 
empathisch vermogen om verschillende perspectie-
ven samen te brengen. Cultureel erfgoedbeleid moet 
niet zoeken naar coherentie maar naar dialoog en 
soms zelfs strijd. We moeten werken aan een 
‘cultureel erfgoed in wording’, zoals hij het formu-
leerde.

Culturen bestaan niet 
De positie van de Gentse antropoloog Rik Pinxten 
was nog een slagje radicaler. ‘Culturen bestaan niet’ 
en zeker niet de essentialistisch en quasi onverander-
lijke culturen die UNESCO ervan maakt, het brede 
palet van verschillende culturen in de wereld. Hij 
noemde het een koloniale, statelijke manier van 
denken om cultuur te zien als een entiteit. Hij wil 
ook af van het problematische begrip gemeenschap, 
want wat is een gemeenschap in een snel verande-
rende samenleving? Voor Rik Pinxten is cultuur niet 
een entiteit maar een proces. 

In een procesgerichte benadering van cultuur en 
erfgoed gaat het volgens Pinxten tegenwoordig 
vooral om intercultureel vaardig worden. Voor hem 
staat de vraag centraal: hoe kan je dat bevorderen 
door intercultureel leren, waarbij leren niet is 
klakkeloos reproduceren maar veeleer van elkaar 
leren. Dat vraagt om interculturele competenties, 
waar ook Dirk Geldof het over had.

Verbeelde gemeenschappen
In het afsluitende forum van dit themablok namen 
de wetenschappers samen plaats op het podium. 
Waarin liggen de verschillen en waarin liggen de 
overeenkomsten? Volgens Van Stipriaan waren er 
veel overeenkomsten. Alle drie de wetenschappers 
stellen dat je niet krampachtig moet vasthouden aan 
het verleden en niet moet denken vanuit vaststaande 
eenheden. De frictie zit er volgens hem vooral in dat 
de praktijk weerbarstiger is dan de theorie.  

diversiteit is genormaliseerd, een samenleving voorbij aan wij 
en zij. Dit heeft ook gevolgen voor cultuur- en erfgoedbeleid, 
waarin cultuur niet langer een gegeven is van vroeger, wat je 
voor het nageslacht wil borgen, maar veeleer een proces van 
gezamenlijke co-creatie vanuit een mix van culturen. Volgens 
Geldof vraagt het om nieuwe, interculturele competenties van 
de erfgoedprofessional.

Van der Zeijden noemde het voorbeeld van de Rotterdamse 
West-Kruiskade, een straat met meer dan 160 etniciteiten. Op 
dit moment wordt gewerkt aan een voordracht om het 
immaterieel erfgoed van de West-Kruiskade voor te dragen 
voor de Nationale Inventaris. Maar wat is immaterieel erfgoed 
in zo’n diverse straat en wat ga je eigenlijk borgen van al die 
160 etniciteiten? De superdiverse realiteit van de steden van 
nu vraagt om een andere benadering, met meer aandacht voor 
uitwisseling en hybriditeit. In Rotterdam is ervoor gekozen om 
enkele voor de straat gezichtsbepalende elementen voor te 
dragen: gezamenlijk gevierde feesten zoals Keti Koti en de 
viering van het Chinees Nieuwjaar. Ook de diversiteit aan 
eetculturen zal in de voordracht worden opgenomen.

Jasmijn Rana behandelde het voorbeeld van de nieuwe 
jongerenculturen zoals die in de Amsterdamse Bijlmer tot 
uitdrukking komt in de taalcultuur. In de taalcultuur van 
jongeren wordt een WIJ gecreëerd, maar dan wel een zeer 
divers en fluïde wij, van wisselende groepen en gemeenschap-
pen en etnische grenzen overstijgend. Straattaal is echt een taal 
voor een incrowd, die continu verandert. Hoe valt een 
dergelijke fluïditeit nog te borgen vanuit het immaterieel 
erfgoedperspectief dat UNESCO voorstaat? Er is geen vat op 
te krijgen en dat moet je ook niet willen.

Diversiteit en burgerschap
Na het blok over diversiteit en superdiversiteit volgde een blok 
over diversiteit, dialoog en democratie. Hoe is het gesteld met 
ons wij-gevoel in een steeds diversere wereld? Als ‘wij’ niet 
langer bestaat, wie zijn ‘wij’ dan? En wie bepaalt wat ‘wij’ 
moeten bewaren? Dat was de insteek van de lezing van Alex 
van Stipriaan, verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotter-
dam. In zijn lezing passeerden allerlei onderwerpen de revue: 
van de discussie over Zwarte Piet tot en met het wij-gevoel dat 
de aanslagen in Parijs genereerde (‘Je suis Charlie’), twee 
voorbeelden van ongemakkelijke momenten in de creëring 
van een meer inclusief gericht wij-gevoel. Volgens Van 
Stipriaan moeten we ons ‘mentaal erfgoed’ veranderen, zodat 
het meer inclusief wordt en open staat voor de invloeden van 
anderen. We gaan nog teveel uit van een homogeen natie-idee. 
Het leidde tot zijn ogenschijnlijk paradoxale conclusie: 
‘werken aan wij is loslaten en vooral niet vasthouden’.

Kris Rutten, Universiteit Gent, sprak over hoe de wetenschap 
kan bijdragen aan een nieuw saamhorigheidsgevoel, een 
gezamenlijk gedeelde Europese identiteit. Uitgangspunt was 

De publicatie Immaterieel Cultureel Erfgoed en Diversiteit is online beschik-
baar op het platform van de website www.immaterieelerfgoed.nl.
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