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mark schep essays

Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland doet onderzoek naar (het 
borgen van) immaterieel erfgoed in een superdiverse context. Hieronder volgt 
het verslag van een verkenning in Rotterdam, Utrecht en Arnhem, waarin de 
beheerdersrollen van een drietal uiteenlopende groepen beschreven wordt: de 
immaterieel erfgoedgemeenschappen, de ondernemers in een superdiverse 
wijk en tenslotte culturele instellingen, die als middelaar kunnen (en willen) 
optreden.

In Nederlandse steden is in toenemende mate een superdiverse 
samenleving zichtbaar: wijken of stadsdelen als de West-Kruiskade in 
Rotterdam en de Indische buurt in Amsterdam tellen soms wel meer dan 160 
etniciteiten en een meerderheidsgroep ontbreekt: diversiteit is de norm. Dit 
betekent ook een grote verscheidenheid aan cultuuruitingen: van Chinees 
Nieuwjaar tot Koningsdag en van Kopro Beki tot de Indische rijsttafeltraditie. 
Het zijn allemaal vormen die opgenomen zijn in de Inventaris of het Netwerk 
Immaterieel Erfgoed Nederland.

De grootste groepen etnische minderheden in Nederland komen of 
hebben voorouders uit de voormalige koloniën Suriname en Indonesië, of 
zijn (nazaten van) gastarbeiders uit Marokko en Turkije, die in de jaren zestig 
naar Nederland kwamen. Maar de diversiteit in Nederland is veel groter 
dan alleen deze groepen, en ook binnen de groepen migranten zijn grote 
verschillen te zien. Steven Vertovec muntte in 2007 de term superdiversiteit, 
wat staat voor een groeiende diversiteit (in de diversiteit) en het ontbreken 
van een meerderheidsgroep.1 Het Kenniscentrum gebruikt de term om de 
uitdagingen van de huidige etnische en culturele diversiteit in de meeste 
grote steden van Europa te benoemen.2 Een voorbeeld van deze diversiteit 
(in diversiteit): in Nederland wonen 160.000 hindoestanen van Surinaamse 
komaf. De eerste generatie groeide op in Suriname en emigreerde rond 1975 
naar Nederland. Hun kinderen zijn geboren en getogen in Nederland. Er is 
echter nog een extra laag. Na de afschaffing van de slavernij in 1863 werden in 
India contractarbeiders geronseld om in de Nederlandse kolonie Suriname te 
komen werken. Er zijn in de afgelopen 150 jaar daarom twee migratiegolven 

1 S. Vertovec, ‘Super-diversity and its implications’, Ethnic and Racial Studies 30, 2007, p. 1024-1054. 
https://doi.org/10.1080/01419870701599465

2 Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland, Kennisagenda 2017-2010. Immaterieel erfgoed als proeftuin 
voor een mondialiserende wereld. Arnhem, 2017.

Immaterieel erfgoed in een 
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geweest binnen deze etnische groep. Ook bij andere migrantengroepen zijn 
vergelijkbare voorbeelden te geven. 

Vaak wonen migrantengroepen in grote steden in specifieke wijken, die 
vaak in sociaaleconomisch opzicht worden aangeduid als ‘probleemwijken’.
Wanneer mensen uit diverse culturen samenwonen, kunnen ze elkaar 
beïnvloeden. Een gevolg hiervan kan zijn dat er hybride vormen van 
(immaterieel) cultureel erfgoed ontstaan. Zo hebben Chinees Nieuwjaar in 
Amsterdam en Koningsdag in een superdiverse wijk als Lombok in Utrecht hun 
eigen verschijningsvorm, die beïnvloed is door de diversiteit in de omgeving. 
Voor het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland zijn processen rond 
immaterieel erfgoed in een superdiverse omgeving een focuspunt. Immaterieel 
erfgoed en superdiversiteit vormt een van de vijf onderzoekslijnen in de in 
2017 gepresenteerde Kennisagenda.3 In de onderzoekslijn staan de volgende 
vragen centraal: Wat is het immaterieel erfgoed van een superdiverse 
samenleving? Wat is de rol van immaterieel erfgoed in een superdiverse 
gemeenschap? Hoe wordt het uitgewisseld en hoe borg je het? De focus in dit 
artikel ligt op afgeleide vragen als: Hoe wordt het immaterieel erfgoed in een 
superdiverse omgeving beleefd en geborgd? Wie werpen zich op als beheerders 
(‘custodians’)? In hoeverre ontstaan er hybride vormen van immaterieel 
erfgoed? Om deze vragen te beantwoorden, zijn in Rotterdam, Arnhem en 
Utrecht onderzoeken en verkenningen gedaan naar drie verschillende vormen 
van borging van immaterieel erfgoed in een superdiverse omgeving. De 
gehanteerde onderzoeksmethode en de drie onderzoeksgebieden worden eerst 
kort besproken. Vervolgens komen, in relatie tot de bovengenoemde vragen, de 

3 Ibidem.

Afb. 1: Chinees Nieuwjaar in Rotterdam wordt onder meer gevierd op de West-Kruiskade.
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verschillen en overeenkomsten tussen de gebieden aan bod en tot slot volgen 
enkele conclusies en gedachten over vervolgonderzoek.

Onderzoekscontext en onderzoeksmethoden 

Er zijn drie stedelijke gebieden gekozen waarin sprake is van superdiversiteit of 
verhoogde diversiteit: de West-Kruiskade (Rotterdam), Malburgen (Arnhem) 
en Leidsche Rijn (Utrecht). 

Rotterdam
Rotterdam is wat het aantal inwoners betreft, ruim 650.000, de tweede stad van 
Nederland. Een havenstad met een grote diversiteit: 48,8% van de bevolking is 
autochtoon en 38,6% van de inwoners heeft een niet-westerse4 achtergrond.5 
In deze stad wordt ingezoomd op de West-Kruiskade, een superdiverse wijk 
met meer dan 160 etniciteiten waar met name ondernemers een belangrijke 
rol spelen in de beleving en borging van immaterieel erfgoed. Aanvankelijk 
speelde ook de gemeente een belangrijke rol door de Alliantie West-Kruiskade 
op te richten, een organisatie die zich in moest zetten om de criminaliteit en 
sociale problematiek in de wijk aan te pakken. 

Arnhem
Arnhem is een middelgrote stad in het oosten van Nederland met ruim 160.000 
inwoners. 67,6% van de inwoners is autochtoon, 20,5% heeft een niet-westerse 
achtgrond. Er zijn echter wijken waar meer dan de helft van de inwoners 
een niet-westerse achtergrond heeft, bijvoorbeeld de wijk Malburgen. Onder 
de ruim 10.000 inwoners zijn 120 verschillende etniciteiten.6 Dit maakt de 
wijk anders dan veel andere Arnhemse wijken waar vaak meer dan 80% van 
de inwoners autochtoon is. In Malburgen staat de Multiculturele Werkgroep 
Ashna centraal. Het is een groep Hindoestaanse Nederlanders met wortels 
in India en Suriname. Ashna komt wekelijks samen in een buurcentrum in 
Malburgen.

Utrecht
Utrecht is de vierde stad van Nederland met bijna 358.000 inwoners. De 
verhouding tussen autochtonen (64,8%) en inwoners met een niet-westerse 
achtergrond (23,4%) is vergelijkbaar met Arnhem. De nieuwe en snelgroeiende 
Utrechtse wijk Leidsche Rijn is op weg om een superdiverse wijk te worden. 
Er wonen bijna 39.000 mensen, waarvan 40% een niet-westerse achtergrond 
heeft.7 Bovendien grenst de wijk aan Lombok, een van de meeste diverse 

4 Mensen uit of met (voor)ouders uit Indonesië vormen een relatief grote migrantengroep in 
Nederland. Zij vallen in de statistieken echter in de categorie migranten met een westerse 
achtergrond. 

5 https://allecijfers.nl/gemeente/rotterdam/
6 https://www.rozet.nl/rozet-in-de-wijk/malburgen/. Hier spreekt men over nationaliteiten in plaats 

van etniciteiten.

7 https://allecijfers.nl/ranglijst/hoogste-percentage-allochtonen-van-wijken-in-utrecht/
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wijken in Utrecht. In Leidsche Rijn dient het Cultureel stadslab RAUM als 
casus. Het is een organisatie die het stadsleven van de toekomst samen met de 
inwoners vorm wil geven. RAUM is ontstaan uit een co-creatie sessie. Culturele 
organisaties, bewoners en ondernemers uit de wijk en stad dachten mee over 
de vraag wat er met het braakliggende terrein, Berlijnplein, kon worden 
gedaan. Het resultaat was RAUM. De gemeente Utrecht is medefinancier van 
de organisatie.8 

Dataverzameling 
Dit artikel is hoofdzakelijk gebaseerd op interviews, observaties en desktop 
research. De manier waarop de drie gebieden zijn onderzocht, verschilt met 
name in de kwantiteit aan verzamelde gegevens. De West-Kruiskade stond aan 
de wieg van de onderzoekslijn rond superdiversiteit en is het meest uitvoerig 
onderzocht. Er zijn artikelen9 verschenen, er is een internationale conferentie 
georganiseerd10 en een onderzoeksrapport11 verschenen. Hiervoor zijn diverse 
stakeholders geïnterviewd en bijeenkomsten georganiseerd en geobserveerd, 
waaruit ook in dit artikel wordt geput.

De onderzoeken in Arnhem en Utrecht moeten worden gezien als 
eerste verkenningen. Om een breder beeld te krijgen van het immaterieel 
erfgoed in superdiverse wijken in Arnhem is een expertmeeting belegd 
met cultuurmakelaars en sociaal werkers. Vervolgens is de wijk Malburgen 
en de Hindoestaanse gemeenschap gekozen om verder te volgen. Er zijn 
interviews afgenomen met vier oudere vrijwilligers van werkgroep Ashna, 
een pandit (hindoeïstische Brahmaan) en een jonge vrouw (34 jaar). Deze 
jonge vrouw was op een van de vrijdagavonden uitgenodigd om deel te nemen 
aan het jongerenpanel. Daarnaast is er participatief geobserveerd bij twee 
vrijdagavondbijeenkomsten van de werkgroep. Een derde avond, de Holi-
viering in maart, is helaas afgelast omwille van COVID-19. In Utrecht zijn 
twee programmamakers van cultureel stadslab RAUM geïnterviewd en is 
participatief geobserveerd tijdens de buurtborrel die in november 2019 in het 
teken stond van Divali. In verband met de uitbraak van COVID-19 zijn andere 
bijeenkomsten afgelast en daarom geen verdere observaties gedaan. 

8 https://raumutrecht.nl/info/
9 A. van der Zeijden, ‘”Super-diversity” and the Changing Face of Intangible Cultural Heritage’, 

International Journal of Intangible Heritage 12, 2017, p. 30-34. https://www.immaterieelerfgoed.nl/
image/2019/1/31/superdiversity_and_the_changing_face_of_ich_2017_a_vander_zeijden.pdf.  
A. van der Zeijden, ‘Intangible heritage as dialogue and as contestation. West-Kruiskade, Rotterdam 
and the changing face of memory’, Jahrbuch für Europäische Ethnologie: Die Niederlande Dritte Folge 12, 
2017, p. 111-125.

10 International conference: ‘Urban Cultures, Superdiversity and Intangible Heritage’. Utrecht, 15 & 16 
februari 2018. 

11 M. Beijering, ‘Het immaterieel erfgoed van de West-Kruiskade. Hoe om te gaan met immaterieel 
erfgoed in een superdiverse omgeving - een verkennend onderzoek naar de situatie in Rotterdam -’, 
Website Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland (2019). https://www.immaterieelerfgoed.
nl/image/2019/8/29/2019_08_26_onderzoeksrapport_immaterieel_erfgoed_in_een_superdiverse_
omgeving.pdf
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De grote etnische diversiteit in alle drie de gebieden is een overeenkomst, 
maar er zijn ook veel verschillen tussen de gebieden. Vanuit drie invalshoeken 
wordt gekeken naar beleving en borging van immaterieel erfgoed in een 
superdiverse samenleving: ondernemers, erfgoedvrijwilligers en culturele 
makelaars. Deze verschillende perspectieven maken het interessant om te 
analyseren welke verschijningsvormen er zijn en welke processen er spelen 
rond immaterieel erfgoed in een superdiverse omgeving.

Etnische feesten en eetcultuur

In alle drie de gebieden zijn festiviteiten de meest prominente uitingsvorm 
van het immaterieel erfgoed. Op de West-Kruiskade de vieringen van Chinees 
Nieuwjaar en Keti Koti; in Leidsche Rijn Amazigh (Berbers) Nieuwjaar en 
Divali; en in Malburgen Divali en Holi Phagwa. Bij deze vieringen worden vaak 
ook traditionele gerechten geserveerd en horen specifieke dansen, muziek 
en liederen. Zo speelt de ‘chautal’12 een belangrijke rol bij de Holi-viering in 
Malburgen en zijn er bij Keti Koti verschillende optredens. Met name op de 
West-Kruiskade spelen de eettradities de grootste of in ieder geval de meest 
zichtbare rol. Eet- en drinkgelegenheden met een grote diversiteit aan keukens 
domineren het straatbeeld. Kenmerkend voor de West-Kruiskade is ook dat 
het immaterieel erfgoed in de publieke ruimte wordt beleefd. Hierin verschilt 
het vooral met de beleving van het immaterieel erfgoed in Malburgen. Daar 
vinden de activiteiten plaats in een buurtcentrum, dat niet erg zichtbaar is in 
het straatbeeld. De groepen die op verschillende avonden in het buurtcentrum 
actief zijn, zijn ook nauwelijks aanwezig tijdens evenementen van andere 
groepen. Asha vormt een hechte gemeenschap, die elke vrijdagavond samen 
activiteiten onderneemt van samen liederen zingen tot kaartspelen. In het 
verleden werden ook taalcursussen Hindi gegeven. Nu niet meer en ‘dat is 
jammer’, stelt werkgroeplid Lien Bhansing, ‘want taal verbindt. Als je de taal 
hebt, dan heb je de cultuur’ (interview voorjaar 2020). Ondanks de grote 
verschillen tussen een nieuwe wijk als Leidsche Rijn en een oude wijk als de 
West-Kruiskade in het hart van Rotterdam, is de verschijningsvorm van het 
immaterieel erfgoed vergelijkbaar. De activiteiten in Leidsche Rijn vinden 
plaats op het Berlijnplein, een gebied in ontwikkeling tussen de wijk Leidsche 
Rijn en het Amsterdam-Rijnkanaal. Het kanaal scheidt Leidsche Rijn van de 
Lombok en Oog in Al, twee wijken waar de programmamakers van RAUM 
ook pogen ontmoetingen tot stand te brengen. Het immaterieel erfgoed, in de 
vorm van etnische feesten en diverse activiteiten die een relatie hebben met 
de etnische groep, wordt op het Berlijnplein dan ook beleefd in de openbare 
ruimte. Ook de eetcultuur van de etnische groep krijgt een belangrijke plek in 
het dagprogramma. De maaltijd is bovendien het moment waarop het grootste 
aantal wijkbewoners het plein bezoeken. Omdat het Berlijnplein niet midden 
in de wijk of het stadscentrum ligt, lijkt de beleving van het immaterieel 
erfgoed hier minder bepalend voor de identiteit van de wijk dan bij de West-
Kruiskade het geval is.

12 Hindoestaanse muziek, die vooral wordt gespeeld tijdens Holi.
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De beheerders van het erfgoed en hun motieven

Een belangrijk verschil tussen de drie gebieden is de groep die zich opwerpt 
als beheerder en de motieven die deze groep daarvoor gebruikt. Te beginnen 
bij de Multiculturele Werkgroep Ashna, die in zekere zin staat voor de min 
of meer ‘klassieke’ erfgoedgemeenschap. In de superdiverse wijk Malburgen 
komt deze groep elke vrijdagavond samen voor allerlei activiteiten: van 
bloemschikken en kaartavonden tot een boekpresentatie over het erfgoed 
van de Hindoestanen in Suriname en Nederland en het samen vieren van 
festiviteiten als Holi Paghwa en Divali. De situatie van Ashna is vergelijkbaar 
met veel andere erfgoedgemeenschappen. De meeste erfgoedbeoefenaren zijn 
oudere vrijwilligers. In dit geval eerste generatie Surinaamse-Hindoestanen, 
die het erfgoed uit hun vaderland (en India) levend wil houden en door wil 
geven aan de (klein)kinderen, de generatie die opgroeit in een land waar 
de hindoestaanse cultuur minder prominent aanwezig is. De ouderen zijn 
opgegroeid in Suriname en rond de onafhankelijkheid van Suriname (1975) naar 
Nederland gekomen. In Suriname is ongeveer dertig procent van de bevolking 
hindoestaans. Ter vergelijking: in Nederland wonen 160.000 hindoestanen, 
grofweg één procent van de totale bevolking. De meeste hindoestanen zijn 
woonachtig in Den Haag en Rotterdam. Hier zijn ook grote vieringen van 
Holi en Divali; in Den Haag zelfs in een groots stadspark, met gemeentelijke 
subsidie. Het doel achter de subsidie was om de sociale cohesie te bevorderen. 
Terug naar Arnhem. Bij Ashna wordt veel waarde gehecht aan het wekelijks 
samenkomen. Via de tussenorganisatie Stichting Rijnstad ontvangt Ashna een 
subsidie van de gemeente. ‘We schrijven een projectplan en krijgen vervolgens 
geld van Rijnstad. Achteraf moeten we dan de bonnetjes overhandigen’, legt 
een van de vrijwilligers uit. Een andere vorm van ondersteuning is de locatie 
waar Ashna gebruik van kan maken. Voor vrijwilliger Lien Bhansing was dit een 
bewuste keuze: ‘Ik zei tegen Stichting Rijnstad dat ik liever een zaal wil dan een 
jaarlijkse subsidie. Dat heb ik toen uit onderhandeld.’ Bhansing vertelt verder 
over het belang van samenkomen en verbinding: ‘Samuday13 is belangrijk. Een 
vereniging is belangrijk, zeggen we hier altijd. Een society waar je op terug 
kunt vallen. Waar je dingen terug kan zoeken, waar je dingen terug kan vinden.’ 
Ashna bestaat ondertussen 25 jaar en de vrijwilligers vertellen trots over de 
waarde die de werkgroep heeft, onder meer doordat er andere organisaties uit 
zijn ontstaan, bijvoorbeeld muziek- en dansgroepen.

In Rotterdam zijn er andere beheerders zichtbaar. De West-Kruiskade 
is zoals aangehaald een straat vol winkels en restaurants. De verschillende 
ondernemingen kleuren het beeld van de straat. Een aantal etnische 
ondernemers die zich verbonden voelen aan een specifieke vorm van 
immaterieel erfgoed, zijn in de West-Kruiskade dan ook de beheerders, of 
in UNESCO-termen, ‘custodians’. Het immaterieel erfgoed van de West-
Kruiskade is mede op initiatief van deze ondernemers opgenomen in het 
Netwerk Immaterieel Erfgoed, een overzicht van immaterieel erfgoed, dat 
door mensen online is aangemeld. Bijzonder aan deze aanmelding is dat 

13 Gemeenschap in Hindi. 



129volkskunde 2020 | 2 : 123-134

het gaat om verschillende immaterieel erfgoeduitingen, die als geheel zijn 
aangemeld. De erfgoedgemeenschap geeft aan dat de ‘wisselwerking tussen de 
specifieke plek en de specifieke bevolkingssamenstelling van West-Kruiskade 
de tradities een speciale context geven.’14 Op de West-Kruiskade is aanvankelijk 
een duidelijke rol geweest voor de gemeente Rotterdam bij het faciliteren van 
het immaterieel erfgoed. In 2009 had de West-Kruiskade een slechte naam, 
onder meer wegens drugsproblematiek en onveiligheid. Woonstad Rotterdam, 
de gemeente, deelgemeente en de ondernemingsvereniging besloten de 
problemen samen aan te pakken in de Alliantie West-Kruiskade. De Alliantie 
had een verbindende rol tussen ondernemers, mensen met ideeën voor de wijk 
en de gemeente. Met name belangrijk was de overlegstructuur die de Alliantie 
bood en in Toko 51 een fysieke ruimte om samen te komen.15 Het aanpakken 
van de problematiek ging gepaard met nieuwe kansen voor de West-Kruiskade, 
die onder andere in het toerisme werden gezocht, het zogenoemde etnisch 
toerisme.16 Bij etnisch toerisme draait het om de wens andere culturen te 
leren kennen, een mogelijkheid die door de grote diversiteit aan winkels en 
restaurants wordt geboden in de West-Kruiskade. Het immaterieel erfgoed 
wordt in de West-Kruiskade als het ware ingezet voor ontmoetingen en om 
mensen naar de winkels te trekken. Ondernemers zijn hierin cruciaal. Zo 
organiseert Arjan Chan, de uitbater van winkel Wah nam Hong, ook Chinees 
Nieuwjaar, en is Fred Fitzjames, eigenaar van Fred KulturuShop, een van de 
initiatiefnemers om het immaterieel erfgoed van de West-Kruiskade aan te 
melden bij het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland.17 

In Leidsche Rijn is een soort mengvorm te zien tussen Malburgen en de 
Kruiskade. De Stichting RAUM heeft als doel het stadsleven van de toekomst 
vorm te geven en ziet hierbij een belangrijke rol in ontmoetingen: wijkbewoners 
moeten elkaar leren kennen. RAUM gelooft dat de stad pas van iedereen is, als 
iedereen hieraan mee mag werken. Niet alleen de dominante cultuuruitingen 
moeten een plek krijgen in de culturele stad, maar alle uitingen.18 Een manier 
om die ontmoetingen tot stand te brengen is door buurtborrels. Sinds eind 
2019 worden hiervoor ook vieringen ingezet. Zo werd samen met een aantal 
hindoestanen een buurtborrel opgezet rond Divali en is het idee om dit ook 
te doen rond festiviteiten als Amazigh Nieuwjaar en Chinees Nieuwjaar. 
Belangrijk is dat er altijd wordt samengewerkt met leden van de etnische 
gemeenschap. Op die manier is RAUM de centrale partij met telkens wisselende 
partners. Een andere constante zijn de inwoners van Leidsche Rijn, het idee 
is dat zij zich altijd welkom voelen en betrokken blijven. Programmamaker 
Hanan de Sain van RAUM verwoordt de visie van het stadslab als volgt: ‘Er zit 
rijkdom in ontmoeten en het delen van erfgoed en die mogelijkheid willen wij 

14 https://www.immaterieelerfgoed.nl/nl/page/2327/immaterieel-erfgoed-van-de-west-kruiskade 
15 Beijering, ‘Het immaterieel erfgoed van de West-Kruiskade’, Website Kenniscentrum. 
16 A. van der Zeijden, R. Varela & W. Raaphorst, ‘Etnisch toerisme als kans voor duurzame ontwikkeling 

van immaterieel erfgoed in superdiverse wijken: Een onderzoek naar de West-Kruiskade in 
Rotterdam en de Paul Krugerlaan in Den Haag’, in druk, Volkskunde.

17 Beijering, ‘Het immaterieel erfgoed van de West-Kruiskade’, Website Kenniscentrum.
18 https://raumutrecht.nl/info/
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bij RAUM realiseren’ (interview december 2019). Immaterieel erfgoed is voor 
RAUM dus vooral een middel om mensen met elkaar te verbinden.

Uitdagingen en hybridisering

De borging van het immaterieel erfgoed in de drie gebieden ligt in handen van 
diverse stakeholders. In Utrecht en Rotterdam zijn er vaak meerdere partijen 
betrokken, terwijl in Arnhem Ashna er min of meer alleen voor staat. Welke 
uitdagingen vinden de ‘custodians’ op hun weg en in hoeverre is er sprake van 
hybridiserende vormen van immaterieel erfgoed?

Allereerst, Ashna in Malburgen, een groep die vooral staat voor 
uitdagingen waar andere ‘klassieke’ erfgoedgemeenschappen ook voor staan: 
de aanwas van jongeren. Lien Bhansing, vrijwilliger van Ashna, geeft volgende 
verklaring: ‘Onze kinderen zijn meer verwesterd en hebben daarom minder 
kennis over hun “eigen” erfgoed (interview voorjaar 2020). Tijdens een van 
de vrijdagavondbijeenkomsten waarin twee jongeren zijn uitgenodigd om 
te praten over het gebrek aan interesse onder jongeren in de hindoestaanse 
cultuur, verklaart een van hen: ‘Mijn ouders hebben mij niet in de richting 
van de hindoestaanse cultuur geduwd. Ik vind het wel jammer dat ik nu 
geen Hindi spreek. Met name op feestjes waar veel ouderen zijn, is dat een 
gemis’ (observatie bij paneldiscussie september 2019). Lien Bhansing legt 
uit dat de grotere festiviteiten belangrijk zijn en dan met name om die in 
een groter verband te vieren: ‘Mijn kinderen waren nooit zo geïnteresseerd 
in Divali wanneer we het in de huiselijke sfeer vierden. Pas toen we het in 
het buurtcentrum met een grotere groep gingen vieren, voelden ze een 
bepaalde verbondenheid met anderen en hun erfgoed’ (interview voorjaar 
2020). Lien Bhansing legt verder uit dat omwille van de inclusiviteit Ashna 
in het verleden de term multicultureel heeft toegevoegd aan de naam van de 
werkgroep: ‘We hebben de naam ook veranderd van hindoestaanse werkgroep 
naar multiculturele werkgroep. Dat zie je ook in het logo, een witte en zwarte 
hand. Een lotus. Het geeft de openheid aan, iedereen is welkom en je inbreng 
is ook welkom’ (interview voorjaar 2020). Deze naamwijziging kan worden 
gezien als een ‘borgingsactie’ om meer mensen bij het erfgoed te betrekken. 
In Malburgen is nog amper sprake van participatie en invloeden van buitenaf. 
Ondanks de open en verwelkomende sfeer komen behalve hindoestanen bijna 
geen ‘buitenstaanders’ af op de avonden van Ashna. Nieuwe aanwas is vaak 
beperkt tot aangetrouwde autochtonen. 

In Leidsche Rijn is dat anders. Doordat RAUM de buurtborrels samen 
met enkele leden van de etnische gemeenschap organiseert, ontstaan er 
automatisch hybride vormen van erfgoed. Het programma is een mix 
van elementen die door de erfgoedgemeenschap wordt ingebracht en een 
soort ‘standaard’ toevoegingen aan het programma door RAUM om de dag 
toegankelijker te maken voor een brede doelgroep. Denk aan een workshop 
voor kinderen, een diskjockey en het feit dat het evenement op een zondag 
wordt georganiseerd tussen 14.00 en 20.00 uur (interview Hanan de Sain, 
december 2019). De extra elementen hebben wel een thematische link met het 
originele feest. Zo was er bij de viering van Divali een workshop Bollywood 



131volkskunde 2020 | 2 : 123-134

dansen en de mogelijkheid om een hennatattoo gezet te krijgen. Ook konden 
kinderen een aardewerken olielamp beschilderen waarvan later op de avond 
de lichtjes werden aangestoken, passend bij het lichtjesfeest dat Divali is.19 
Het zijn niet altijd activiteiten die oorspronkelijk bij Divali horen, maar wel 
in overleg met de gemeenschap zijn toegevoegd en ook worden uitgevoerd of 
begeleid door hindoestanen. Door de betrokkenheid van RAUM ontstaat er een 
dubbele laag. Het culturele stadslab biedt etnische groepen de mogelijkheid 
om hun immaterieel erfgoed te beleven in de openbare ruimte. En het 
immaterieel erfgoed wordt ingezet als middel, het samenbrengen van mensen 
van verschillende komaf. Juist die tweede laag kan zorgen voor de hybride 
vormen van etnische feesten, zoals Divali. 

Vergelijkbare processen zijn zichtbaar op de West-Kruiskade. Door 
betrokkenheid van diverse ondernemers, elk met een eigen achtergrond, 
worden etnische cultuuruitingen in een grotere en diverse groep beleefd. 
Het feit dat het immaterieel erfgoed van de West-Kruiskade als geheel is 
voorgedragen bij het Kenniscentrum is al een teken van hybridisering. Al is 
dat niet altijd evident; de grote meerderheid van de bezoekers van Keti Koti 
is van Surinaamse of Antilliaanse komaf. Er zijn ook een aantal uitdagingen, 
die de constructie op de West-Kruiskade met zich meebrengt. Zo is een 
afhankelijkheid van individuen groot, met name ondernemers die niet altijd 
de tijd hebben om zich in te zetten voor activiteiten buiten hun eigen toko en 
soms ook naar andere wijken trekken.20 Een voorbeeld is Jinai Looi (Kookstudio 
Het Zesde Geluk). Zij verzorgde Chinese kookworkshops en was een van de 
drijvende krachten achter de samenwerking. Een andere uitdaging waar de 
West-kruiskade voor staat is dat de Alliantie West-Kruiskade is ontbonden. 
Juist deze Alliantie faciliteerde het overleg tussen de ondernemers en andere 
betrokkenen in de straat. De gemeente voelt zich medeverantwoordelijk voor 
het immaterieel erfgoed, maar het begint echter in de wijk zelf, vindt een van 
de geïnterviewde gemeenteambtenaren: ‘De gemeente kan en wil alleen maar 
groepen ondersteunen, en waakt ervoor de dynamiek waarin het erfgoed van 
de West-Kruiskade ontstaat, te beïnvloeden. De vraag om iets te doen met 
immaterieel erfgoed moet vanuit de gemeenschappen zelf komen.’21 Dit proces 
is nu in volle gang. De taak van de Alliantie is ondertussen overgenomen 
door twee BIZ-zen (Bedrijveninvesteringszones22). Het is daarom nog af te  
wachten welke gevolgen het wegvallen van de Alliantie heeft voor het 
immaterieel erfgoed op de West-Kruiskade. In opdracht van het Kenniscentrum 
verkende Beijering ook welke rol instellingen als musea en archieven kunnen 
spelen. Daaruit kwam onder meer naar voren dat het voor musea door de 
versnipperde samenstelling van de bevolking op de Kruiskade soms lastig 

19 https://raumutrecht.nl/event/raum-buurtborrel-x-diwali/
20 Beijering, ‘Het immaterieel erfgoed van de West-Kruiskade’, Website Kenniscentrum. 
21 Ibidem.
22 Met een BIZ betalen alle ondernemers en/of eigenaren mee aan de kosten van het verbeteren 

van een. winkelgebied of bedrijventerrein. Voorwaarde is wel dat een ruime meerderheid van 
degenen die moeten betalen, ermee instemt. De gemeente faciliteert de BIZ-organisatie door 
de BIZ-bijdragen te innen en daarna over te dragen en controleert de gang van zaken. https://
bedrijveninvesteringszone.biz/waarom-een-biz/ 
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is om samenwerking op te zetten. Er is geen duidelijke gemeenschap; een 
ontmoetingsruimte zou helpen.23 Juist deze ontmoetingsplek is enkele jaren 
geleden ook verdwenen.

Dan nog even terug naar Malburgen. Ontstaan daar ook hybride vormen 
van immaterieel erfgoed? Door de beperkte betrokkenheid van andere 
etniciteiten is het korte antwoord ontkennend. Al is verandering altijd 
mogelijk. Bijvoorbeeld onder aanvoering van de volgende generatie, jongeren 
die opgroeien in een superdiverse samenleving. De pandit van Ashna ziet dit 
nu al: ‘Hoe gaat de nieuwe generatie om met het erfgoed, vooral de generatie 
die hier is opgegroeid? Het is niet meer hetzelfde als vroeger, ze komen nu met 
het filter van de westerse samenleving in aanraking met het erfgoed; het is een 
mengeling geworden’ (interview voorjaar 2020). Er zijn ook andere invloeden. 
Vooralsnog heeft Werkgroep Ashna het programma in eigen handen, maar 
enige aanpassingen zijn er wel. ‘Holi wordt gevierd op een specifieke dag 
in maart. Maar omdat we het buurtcentrum altijd op vrijdagavond tot onze 
beschikking hebben, vieren we het al jaren op vrijdag’, legt vrijwilliger Lien 
Bhansing uit. Er is ook een connectie te maken met RAUM. Interessant is 
namelijk dat culturele makelaars en sociaal werkers in Arnhem immaterieel 
erfgoed zien als een kans om mensen met verschillende achtergronden samen 
te brengen in het in hun woorden ‘vrij gesegregeerde’ Arnhem (expertmeeting 
november 2019). Een samenwerking van Ashna met deze culturele makelaars 

23 Beijering, ‘Het immaterieel erfgoed van de West-Kruiskade’, Website Kenniscentrum.

Afb. 2: Chautal uitvoering bij Multiculturele Werkgroep Ashna in Buurtcentrum de Hobbit. Fotograaf Lila 

Ramkisoen.
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en sociaal werkers kan bijdragen aan de borging. Een gevolg hiervan kan zijn 
dat diverse groepen betrokken raken bij het erfgoed en het beïnvloeden. Zo 
ontstaat er een meer fluïde erfgoedgemeenschap, zoals in Leidsche Rijn en op 
de West-Kruiskade. Als de keuze zich voordoet, is het uiteraard aan de leden 
van Ashna wat zij willen.

Slotoverwegingen

De diversiteit tussen de superdiverse wijken die onder de loep zijn genomen 
biedt de mogelijkheid om enkele reflectieve opmerkingen te maken over 
de mate waarin immaterieel erfgoed een hybride vorm krijgt en welke 
borgingsmechanismen spelen in een superdiverse omgeving. De drie 
casussen geven hier enig inzicht in en tonen dat er veel diversiteit is in 
de manier waarop in een superdiverse omgeving om wordt gegaan met 
cultuuruitingen. Van verschillende motivaties en ‘custodians’ tot verschillende 
verschijningsvormen van het erfgoed. Een belangrijk verschil tussen Leidsche 
Rijn en de West-Kruiskade enerzijds en Malburgen anderzijds is dat in de eerste 
twee het erfgoed meer in de publieke ruimte wordt beleefd en de organisatie 
(deels) in handen is van betaalde krachten of ondernemers die graag mensen 
naar de omgeving trekken. Primair doel van de vrijwilligers in Arnhem is om 
hun erfgoed te beleven en door te geven aan hun (klein)kinderen. Ook al is 
iedereen welkom in het buurtcentrum en staat Ashna open voor de hele wijk, 
in de praktijk wordt het immaterieel erfgoed vooral in de eigen gemeenschap 
beleefd. Een belangrijk effect van vieringen in de publieke ruimte en in de 
straat zichtbare eetculturen is dat de cultuuruitingen op de West-Kruiskade ook 
mede de identiteit van de wijk bepaalt, meer dan bijvoorbeeld in Malburgen. 

Er zijn ook opvallende overeenkomsten. In alle drie de gebieden blijkt het 
belang van ontmoetingsplekken. Deze bieden de kans om samen activiteiten 
te ontplooien, het immaterieel erfgoed zichtbaar te maken en te beleven ofwel 
de verbinding met anderen aan te gaan. RAUM verzorgt als het ware een 
ontmoetingsplek met als primair doel ontmoetingen faciliteren. Voor Ashna is 
het buurtcentrum cruciaal, als een plek waar de hindoestaanse gemeenschap 
samen kan komen. Ook bij de West-Kruiskade speelt (het gebrek aan) een 
ontmoetingsplek een cruciale rol. Verschillende ondernemers pleiten voor 
een plek waar ze samen kunnen komen om initiatieven te ontplooien. Een 
dergelijke ruimte biedt ook de mogelijkheid om het erfgoed zichtbaarder te 
maken. Vieringen als Keti Koti en Chinees Nieuwjaar zijn maar één dag in het 
jaar. Een ontmoetingsplek in de straat of wijk kan dan bijvoorbeeld ook dienen 
als tentoonstellingsruimte om het immaterieel erfgoed een vaste plek te geven. 

Op verschillende manieren speelt (het gebrek aan) continuïteit een 
rol in drie gebieden. Ashna kent meer de klassieke uitdagingen omtrent 
continuïteit, die van het betrekken van de volgende generatie Hindoestaanse 
jongeren die in een superdiverse omgeving opgroeien en zich mogelijk meer 
verbonden voelen met andere (westerse) cultuuruitingen. Een gevolg kan 
zijn dat het immaterieel erfgoed hierdoor ook wordt aangepast. In Rotterdam 
is de gemeente na jaren van grote betrokkenheid minder betrokken bij de 
West-Kruiskade. Veel hangt nu af van de ondernemers in de staat. Wanneer 
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een zeer betrokken ondernemer vertrekt, kan dit grote invloed hebben op de 
toekomstbestendigheid van het immaterieel erfgoed. Ook bij RAUM speelt 
de gemeente als financier een grote rol. Bovendien is RAUM een organisatie 
die niet direct het immaterieel erfgoed en de borging ervan als doel heeft, 
maar meer als middel gebruikt om ontmoetingen tussen wijkbewoners te 
stimuleren. Etnische festiviteiten zijn hiervoor geschikt, stelt de organisatie, 
maar wat als andere middelen succesvoller zijn? Wellicht neemt betrokkenheid 
bij immaterieel erfgoed dan af. 

De groeiende diversiteit (in de diversiteit) in grote steden, die Vertovec 
superdiversiteit noemt, is interessant genoeg ook te zien in de verschillende 
‘custodians’, die zich opwerpen als hoeders van immaterieel erfgoed: 
ondernemers, vrijwilligers zoals bij veel ‘klassieke’ erfgoedgemeenschappen, 
culturele organisaties en vaak ook de gemeente als subsidieverstrekker of 
faciliterende partij. Elk met eigen uitdagingen, maar ook gemene delers: 
de afhankelijkheid van een kleine groep mensen, de verbinding die wordt 
gezocht door het immaterieel erfgoed en de ontmoetingsplaatsen die daarvoor 
nodig zijn. Zoals ook hoort bij levend erfgoed, zijn de processen in de drie 
gebieden in volle gang en de uitkomsten nog ongewis. Neemt de volgende 
generatie het over bij Ashna of komt er een grotere betrokkenheid uit de wijk 
waardoor er meer hybride vormen van immaterieel erfgoed ontstaan? Gaan de 
ondernemers op de West-Kruiskade samen optrekken met musea in Rotterdam 
of is de gemeente toch nodig? Nemen de wijkbewoners van Leidsche Rijn 
het over als er geen culturele organisatie faciliterend optreedt? Verschillende 
vragen waar nu nog geen antwoord op te geven is. Het Kenniscentrum blijft de 
ontwikkelingen rond immaterieel erfgoed in een superdiverse context daarom 
nauwgezet volgen. 
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