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De Universiteit Utrecht ondertekende eind 2016 een overeenkomst voor een 
Research Fellowship Intangible Heritage Studies. Voor een periode van twee 
dagen per week en voor vijf jaar gaat Albert van der Zeijden onderzoek doen en 
onderzoek entameren naar immaterieel erfgoed. Hij blijft daarbij in dienst van 
het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed. In deze bijdrage zet hij zijn plannen 
nader uiteen.

Immaterieel erfgoed betreft niet alleen concrete sociale en maatschappelijke 
praktijken in de samenleving. Het is ook een benaderingswijze hoe hiermee om 
te gaan vanuit het perspectief van de UNESCO-conventie ter bescherming van 
het immaterieel erfgoed. Beide aspecten zullen worden onderzocht door de 
Research Fellow Intangible Heritage Studies. De UNESCO-conventie omschrijft 
immaterieel erfgoed als ‘de praktijken, voorstellingen, uitdrukkingen, 
kennis, vaardigheden – met inbegrip van de bijbehorende instrumenten, 
voorwerpen, artefacten en culturele ruimtes – die gemeenschappen, groepen 
en, in sommige gevallen, individuen erkennen als deel van hun cultureel 
erfgoed’. Dit immaterieel erfgoed manifesteert zich volgens UNESCO in:  
a. orale tradities; b. podiumkunsten; c. sociale praktijken, rituelen en feestelijke 
gebeurtenissen; d. kennis en praktijken rond de natuur en het universum;  
e. traditionele ambachten. Deze definitie komt heel dichtbij de definitie van 
wat vroeger volkscultuur werd genoemd: de altijd dynamische cultuur van het 
dagelijks leven die mensen een gevoel van identiteit en continuïteit geeft en 
alleen al daarom interessant is voor cultuurwetenschappers om te bestuderen. 
In de woorden van de Amerikaanse volkskundige/etnoloog Simon Bronner in 
zijn recente praktische handleiding zou je de etnologie kunnen omschrijven 
als de ‘science of tradition’.1

De UNESCO-conventie heeft daar nog iets aan toegevoegd door deze 
tradities namelijk te omschrijven als erfgoed en dan ook nog eens als 
erfgoed dat het beschermen waard is. Immaterieel erfgoed werd daarmee 
een beleidstraject, wat vraagt om meer aandacht voor wat wel ‘de politiek van 

1 S. J. Bronner, Folklore: The Basics. Londen - New York, 2016.
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immaterieel erfgoed’ wordt genoemd.2 Wat je volgens de UNESCO-conventie 
kan doen is ‘het nemen van maatregelen gericht op het waarborgen van de 
levensvatbaarheid van het immaterieel cultureel erfgoed, met inbegrip van 
identificatie, documentatie, onderzoek, behoud, bescherming, bevordering, 
versterking, overlevering, met name door formeel en informeel onderwijs, 
alsmede het revitaliseren van de diverse aspecten van dit erfgoed’. Immaterieel 
erfgoed kun je dus inventariseren, je kunt het documenteren en er onderzoek 
naar doen. Maar je kan ook proberen het levensvatbaar te houden voor de 
toekomst en daar beleidslijnen voor uit zetten.

Programmalijnen

In een eerder artikel voor Volkskunde heb ik al eens de relevante onder-
zoeksterreinen en ook de relevante onderzoeksgroepen en onderzoeksthema’s 
in kaart gebracht.3 Internationaal participeert de Research Fellow Intangible 
Heritage Studies in netwerken zoals dat van het Intangible Heritage 
Researchers Network van de Association of Critical Heritage Studies.4 Binnen 
het ICH-NGO-FORUM van bij de UNESCO-conventie geaccrediteerde NGO’s 
richtte hij de Working Group Research op, die hij ook coördineert.5 Ondermeer 
via wetenschappelijke tijdschriften als Volkskunde wil hij de reflectie op 
immaterieel erfgoed en op immaterieel erfgoedborging bevorderen, wat al 
geleid heeft tot enkele themanummers van dit tijdschrift.6 

De bedoeling van het Research Fellowship is het onderzoek in Nederland 
meer focus te geven door het opstellen van een kennisagenda, met concrete 
onderzoeks- en programmalijnen die de Fellow samen met anderen kan 
uitvoeren. Allereerst binnen de eigen universiteit, waar de Fellow zal 
functioneren in het Departement Geschiedenis en Kunstgeschiedenis en 
participeert in onderzoeks- en onderwijsprogramma’s die aansluiten bij 
zwaartepunten als public history en de verdere uitbouw van erfgoedstudies 
aan deze universiteit. Daarnaast zal hij incidenteel onderwijs geven. Het 
onderzoek staat echter centraal. Van hem wordt verwacht dat hij publiceert 
in (internationale) wetenschappelijke tijdschriften. Door middel van een 
tweejaarlijks internationale conferentie zal hij actuele wetenschappelijke 
thema’s op de agenda zetten. 

2 A. van der Zeijden, ‘De politiek van immaterieel erfgoed’, in: Tijdschrift voor geschiedenis 124:3, 2011, 
p. 368-379. Het is interessant om deze politiek van immaterieel erfgoed te onderzoeken vanuit 
het bredere perspectief van ‘heritage regimes and the state’. Zie mijn boekbespreking van Heritage 
Regimes and the State, ed. by Regina F. Bendix, Aditya Eggert & Arnika Peselmann (Göttingen, 2012), 
verschenen in Volkskunde. Tijdschrift over de cultuur van het dagelijks leven 114:1, 2013, p. 111-116.

3 A. van der Zeijden, ‘Naar een onderzoeksagenda voor immaterieel erfgoed. Kennisontwikkeling ten 
behoeve van het borgen van tradities’, in: Volkskunde 116:1, 2015, p. 53-67.

4 http://www.criticalheritagestudies.org/chapters/
5 http://www.ichngoforum.org/wg/
6 Achtereenvolgens: Brokers, Facilitators and Mediation. Critical Succes (F)Actors for the Safeguarding 

of Intangible Cultural Heritage, themanummer Volkskunde 115:3, 2014; Immaterieel Cultureel 
Erfgoed en diversiteit, themanummer Volkskunde 116:3, 2015; Feestcultuur en immaterieel erfgoed, 
themanummer Volkskunde 117:3, 2016.
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De programmalijnen in het onderzoek sluiten aan bij de programma- 
lijnen van het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed voor de komende vier 
jaar. Vanuit de praktijk zijn een aantal themavelden geselecteerd die nader 
onderzoek en reflectie behoeven. Dat zijn:
1. superdiversiteit en het processen van social belonging 
2. controversieel erfgoed
3. jongerenculturen 
4. de verhouding tussen materieel en immaterieel erfgoed

Superdiversiteit en controversieel erfgoed

Tradities en processen van transmissie en identiteitsvorming spelen een 
belangrijke rol in de UNESCO-conventie. Uitgangspunt van het te verrichten 
onderzoek is het simpele gegeven dat een dynamische, globaliserende 
wereld voor nieuwe uitdagingen stelt. In de immaterieel erfgoedconventie 
gaat het om gemeenschappen die erfgoed definiëren in samenhang met 
culturele verworteling. Maar wat is immaterieel erfgoed in grote steden met 
meer dan 160 etniciteiten? Wat is een gemeenschap in een dergelijke zeer 
diverse context? Hoe gaat het proces van ‘roots and belonging’ in zijn werk 
in superdiverse wijken? Speelt afkomst en achtergrond nog een rol, en zo ja, 
hoe kan je dit vormgeven in een superdiverse samenleving? Het vraagstuk 
van social belonging geldt overigens niet alleen voor nieuwkomers. Ook voor de 
gevestigde bevolkingsgroepen is de situatie totaal anders geworden, ook zij 
dienen zich te rooten in een totaal nieuwe, dynamische omgeving waarin oude 
tradities niet langer vanzelfsprekend zijn. 

Diversiteit roept soms ook spanningen op. Er is de laatste jaren sprake van 
een toenemende maatschappelijke discussie over tradities, niet alleen nationaal 
maar ook internationaal. Zwarte Piet is zeker niet het enige voorbeeld.7 
Immaterieel erfgoed legt verbindingen, maar fungeert soms ook als splijtzwam. 
Controversieel erfgoed is een onderwerp dat onlosmakelijk is verbonden met 
de superdiverse samenleving. Hoe hier mee om te gaan is een belangrijke 
uitdaging, niet alleen voor de borging van immaterieel erfgoed maar ook voor 
de samenleving als geheel. Hoe om te gaan met veranderingsprocessen in de 
samenleving? Hoe daarin de verschillende, uiteenlopende stakeholders een rol 
te geven? Rodney Harrison muntte in dit verband de term ‘dialogical heritage’.8 
Maar hoe geef je daar in de praktijk vorm aan vanuit het perspectief van de 
immaterieel erfgoedconventie?

Vanuit de casus van de West-Kruiskade in Rotterdam, een superdiverse wijk 
met meer dan 160 etniciteiten, heeft de Research Fellow al enkele publicaties 
in voorbereiding. Superdiversiteit en immaterieel erfgoed zal ook het  
thema zijn van de eerste internationale conferentie die hij samen met anderen 
zal organiseren.

7 A. van der Zeijden, ‘Dealing with Black Pete. Media, Mediators and the Dilemmas of Brokering 
Intangible Heritage’, in: Brokers, Facilitators and Mediation, p. 349-360.

8 R. Harrison, ‘Dialogical heritage and sustainability’, in: idem, Heritage: Critical Approaches. Londen - 
New York, 2013, p. 204-226.
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Jongerenculturen

In een superdiverse stad past ook het thema jongerenculturen. Nederland 
wil een conventie die ook ruimte biedt voor (nieuwe) jongerenculturen, die 
zich vaak afspelen in een globaliserende context. Jongerencultuur is nauw 
verbonden met ‘life style practices’ en met ‘cultural industries’. Hoe om te 
gaan met nieuwe, vaak snel wisselende jongerenculturen? Hoe functioneert 
dat? Welke stakeholders zijn erbij betrokken? Is het wel mogelijk om 
jongerenculturen te borgen? Daarnaast zijn er interessante raakvlakken met 
processen van festivalisering en commercialisering die om aandacht vragen. 
Het thema leent zich goed voor een benadering via studenten, die immers zelf 
onderdeel zijn van zich ontplooiende jongerenculturen. De Research Fellow zal 
dan ook scripties op dit terrein sterk aanmoedigen.

De verhouding tussen materieel en immaterieel erfgoed

De UNESCO-conventie van het immaterieel erfgoed zou je kunnen zien als 
een emancipatie van het immaterieel erfgoed. Waar vroeger het accent lag 
op het materiële erfgoed, met name op monumenten en op de conservering 
van museale voorwerpen, is het besef gegroeid dat erfgoed een wezenlijk 
onderdeel is van sociale praktijken, ‘die [zoals dat in de conventietekst wordt 
geformuleerd] van generatie op generatie worden overgeleverd, voortdurend 
opnieuw worden gecreëerd door gemeenschappen en groepen in reactie 
op hun omgeving, hun interactie met de natuur en hun geschiedenis en 
gemeenschappen een gevoel van identiteit en continuïteit geven.’

Immaterieel erfgoed kan echter onmogelijk geïsoleerd worden uit de 
materiële en immateriële context waarin het wordt beleefd. De conventietekst 
heeft het in dit verband over de ‘bijbehorende instrumenten, voorwerpen, 
artefacten en culturele ruimtes’. Immaterieel erfgoed speelt zich vaak af in een 
concrete historisch gegroeide omgeving met bijbehorende concrete historische 
voorwerpen. Meer reflectie is nodig op de samenhang tussen materieel en 
immaterieel. Het recente organisatorisch samengaan van Kenniscentrum 
Immaterieel Erfgoed met het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem biedt 
hiervoor een goede uitgangspositie. 

De verhouding tussen materieel en immaterieel erfgoed wordt in de tekst 
van de conventie wel genoemd, maar nauwelijks uitgewerkt. Nederland heeft 
het thema op de agenda gezet door middel van de internationale voordracht 
van het molenaarsambacht, waar de molen immers een onmisbaar instrument 
is voor de molenaar. In de voordracht werd nauw samengewerkt met de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en worden plannen ontvouwd voor een 
internationaal verkennend onderzoek en een te organiseren symposium door 
het Kenniscentrum en door de RCE ergens medio 2019. De samenhang tussen 
materieel en immaterieel verdient echter ook meer in het algemeen nadere 
aandacht. Hoe kan je bijvoorbeeld beide in onderlinge samenhang borgen voor 
de toekomst? Kunnen we leren van elkaars borgingsmethodieken?
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Meer reflectie

Tenslotte zal ook de UNESCO-conventie zelf tegen het licht worden gehouden. 
We hebben het hier over de al genoemde ‘politiek van het immaterieel erfgoed’. 
Dit betreft niet alleen de politiek van staten in hun mogelijk gebruik van de 
conventie, het betreft ook de ‘politiek van immaterieel erfgoed’ in een meer 
engere, praktische zin, bijvoorbeeld: hoe geven staten in beleidsmatige zin 
invulling aan de uitvoering van de UNESCO-conventie? ‘Om de identificatie 
ten behoeve van bescherming te waarborgen, maakt elke staat die partij is, 
op een wijze die afgestemd is op zijn eigen situatie, een of meer inventarissen 
van het op zijn grondgebied aanwezige immaterieel cultureel erfgoed. Deze 
inventarissen worden regelmatig bijgewerkt.’ Aldus de tekst uit de UNESCO-
conventie. Maar hoe pak je dat in de praktijk aan? Gekozen methodes en 
methodieken moet je voortdurend bevragen op doelmatigheid en effectiviteit. 
Hoe kun je op een laagdrempelige manier zorgen voor een aanpak van zo 
divers mogelijke vormen van immaterieel erfgoed? Hoe om te gaan met meer 
informele, quasi ongeorganiseerde vormen? Hoe leg je de link met borging, 
het eigenlijke doel van de UNESCO-conventie? Dit onderwerp leent zich bij 
uitstek voor een comparatief perspectief, in vergelijking dus met hoe men het 
in andere landen heeft aangepakt. Het eerder genoemde ICH-NGO-FORUM is 
een belangrijk platform voor uitwisseling hierover. 

Daarnaast is meer kennis nodig over de sector van het immaterieel erfgoed: 
de gemeenschappen. Daarover is nog veel onbekend. Wie zet zich in voor het 
behoud van immaterieel erfgoed? Hoeveel mensen nemen er aan deel, welke 
gemeenschappen gaan er achter schuil? Wat gaat er om in de sector, ook in 
economisch opzicht? Met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft het 
Kenniscentrum ooit een eerste inventarisatie gemaakt van tradities op de 
Nationale Inventaris.9 Door geld- en personeelsgebrek binnen de RCE bleef 
het bij een momentopname. Dit soort onderzoek vergt echter om permanente 
bevraging, zodat de belangrijkste ontwikkelingen binnen de sector in kaart 
kunnen worden gebracht.

Opleidingen voor erfgoedprofessionals in cultural brokerage

De Research Fellow wil tenslotte bijdragen aan de opleidingen voor 
erfgoedprofessionals. Het Fellowship aan de Utrechtse universiteit biedt goede 
mogelijkheden voor een bredere inbedding. In het algemeen is er veel aandacht 
voor nieuwe vormen van publieksparticipatie en (in musea) voor experimenten 
hoe communities betrokken kunnen worden bij collectionering en presentatie. 
Deze trends zijn ook belangrijk vanuit immaterieel erfgoedperspectief, met zijn 
sterk accent op gemeenschappen en op bottum up benaderingswijzen. Voor de 
nieuwe rol van de (immaterieel) erfgoedprofessionals in het bemiddelen van 
cultuur is internationaal de term cultural brokerage gemunt.10 Het stelt nieuwe 
eisen aan de rol van erfgoedprofessionals en vraagt tegelijk een kritische 

9 Zie: ‘Nationale Inventaris Immaterieel Erfgoed in cijfers’, in: Immaterieel Erfgoed 2015:4, p. 24-25.
10 Brokers, Facilitators and Mediation. 
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bezinning op de rol van erfgoed en erfgoedvorming in de samenleving. 
Studenten moeten leren erfgoedwijs te worden, zoals Hester Dibbits (verbonden 
aan de Reinwardt Academie) dit pleegt te noemen. De Research Fellow zal er 
uitgebreid aandacht aan besteden, onder meer door middel van stages waar de 
studenten in de praktijk het vak van cultural brokerage leren.


