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“In de dynamische 
betekenis verdwijnt die 

zalige duidelijkheid.”
Frijhoff, 2012

Dit onderzoek werd uitgevoerd door Inge Beekmans in het kader van een stage bij 
Erfgoed Brabant onder begeleiding van prof. dr. Jos Swanenberg. Dit onderzoek werd mede 
mogelijk gemaakt door prof. dr. Marc Jacobs, prof. dr. Willem Frijhoff, Arie Koelemij, Pieter 
van Rooij, Rianne Walet, Dieuwertje de Nigtere, Wouter Loeff en andere betrokkenen.
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Het op 13 oktober 2005 door de Europese Raad 

van Europa aangenomen Verdrag van Faro 

benadrukt het belang van erfgoedparticipatie en 

erfgoedgemeenschappen (Council of Europe, 2005; 

Council of Europe, z.d.). Een van de definities die 

dit verdrag aan het concept ‘erfgoedgemeenschap’ 

geeft, luidt: “a heritage community consists of 
people who value specific aspects of cultural 
heritage which they wish, within the framework 
of public action, to sustain and transmit to future 
generations”. Voormalig directeur van het Belgische 

FARO en hoogleraar Kritische Erfgoedstudies Marc 

Jacobs, noemt de omschrijving “weinig ontwikkeld” 

(Jacobs, 2008). Hij ziet dit ogenschijnlijke gebrek 

echter als een “troefkaart”. Erfgoedprofessionals 

zouden het begrip in de praktijk op verschillende 

manieren kunnen inzetten, waardoor zij hun 

mogelijkheden om een positieve impact te maken 

vergroten. De praktijk lijkt echter weerbarstiger 

en complexer dan Jacobs’ ideaal. “While good in 
principle, moving from the idea to implementation 
is challenging”, schrijven erfgoedonderzoekers 

Herdis Hølleland en Joar Skrede over de praktische 

toepassing van de mensgerichte aanpak die in 

recente erfgoedverdragen aanwezig is (2018). 

Dit gevoel lijkt door erfgoedorganisaties zoals 

Erfgoed Brabant te worden bevestigd; de 

erfgoedprofessionals hebben behoefte aan 

duidelijkheid. Dit onderzoek werd opgezet om die 

duidelijkheid te verschaffen middels een antwoord 

op de volgende ONDERZOEKSVRAAG:

Dit is niet het eerste onderzoek waarin de 

maatschappelijke erfgoedpraktijk verbonden 

wordt aan het theoretische concept 

‘erfgoedgemeenschap’. Beter nog; dit is niet 

de eerste keer dat Erfgoed Brabant dit thema 

onderzoekt. De term ‘erfgoedgemeenschap’ stond 

in 2017 centraal in een onderzoek naar vrijwilligers 

en erfgoed (Erfgoed Brabant Academie, 2017) en 

later in een algemener onderzoek naar Brabantse 

erfgoedgemeenschappen (Erfgoed Brabant 

Academie, 2020). Ook vindt er binnen Erfgoed 

Brabant een lopend onderzoek naar het Verdrag 

van Faro en erfgoedgemeenschappen plaats 

dat aansluit op het programma Faro van de RCE 

(Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, 2019). Het 

zal dan ook niemand verbazen dat het woord 

‘erfgoedgemeenschap’ regelmatig in teksten 

Inleiding

Welke criteria 
kunnen we 

definiëren om 
te bepalen wat 

een erfgoed-
gemeenschap is?

Onderzoeksmethode
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van Erfgoed Brabant en andere Nederlandse en 

Vlaamse erfgoedorganisaties wordt gebruikt. 

Het eerste deel van dit onderzoek richtte zich op 

een inventarisatie van dit gebruik. De websites en 

publieksgerichte publicaties van 51 Nederlandse 

en Vlaamse erfgoedorganisaties werden 

doorzocht op het woord ‘erfgoedgemeenschap’ 

en gerelateerde termen — bijvoorbeeld ‘heritage 

community’ en ‘cultureel-erfgoedgemeenschap’. 

Bij dertig erfgoedorganisaties werd het concept 

‘erfgoedgemeenschap’ inclusief een omschrijving 

van dit concept aangetroffen. Op basis van deze 

omschrijvingen werd een inschatting gemaakt 

van de criteria die erfgoedorganisaties zouden 

kunnen hanteren om erfgoedgemeenschappen te 

identificeren. Deze inschatting werd vergeleken 

met het Verdrag van Faro en Nederlandstalige 

academische publicaties over dit onderwerp. 

Uit deze vergelijking komt naar voren dat 

erfgoedorganisaties de term regelmatig 

herinterpreteren, herdefiniëren en herformuleren; 

een proces dat ervoor zorgt dat het praktische 

gebruik van de term vaak niet volledig aansluit op 

het originele concept ‘erfgoedgemeenschap’ en de 

intenties van het Verdrag van Faro. In academische 

publicaties is de originele betekenis nadrukkelijker 

aanwezig. 

Het geobserveerde contrast tussen het praktijk-

gerichte gebruik van de term ‘erfgoedgemeenschap’ 

en de academische benadering tot het concept, 

leidt direct tot een potentiële hypothese. De 

brede, theoretische omschrijving van het concept 

‘erfgoedgemeenschap’ past goed bij de academische 

blik op erfgoed en erfgoedgemeenschappen, 

maar sluit mogelijk minder eenvoudig aan op de 

beleidspraktijk en de administratieve werkelijkheid 

van de erfgoedorganisaties. De praktijk lijkt hen 

aan te moedigen kaders en verduidelijking te 

scheppen. Het einde van het eerste deel van 

dit onderzoek eindigt om die reden met de 

voorspelling dat het formuleren van criteria een 

complex vraagstuk is, omdat de theoretische basis 

voor die criteria — het Verdrag van Faro, waarin 

abstracte concepten als ‘actief’ een belangrijke rol 

spelen — lastig te concretiseren is. 

De kennis die uit de inventarisatie en analyse 

voortkwam, werd in het tweede deel van dit 

onderzoek gebruikt om een topiclijst samen 

te stellen. Deze werd gebruikt om een aantal 

semigestructureerde interviews voor te bereiden 

met erfgoedprofessionals over de betekenis 

van en de praktische omgang met het concept 

‘erfgoedgemeenschap’. Vier erfgoedorganisaties 

werden, op basis van de informatie uit de 

inventarisatie, benaderd met de vraag of een 

van hun medewerkers — de eerder genoemde 

‘erfgoedprofessionals’ — bereid zou zijn mee te 

werken aan dit onderzoek. In dat verzoek werd 

dit onderzoek geïntroduceerd als een onderzoek 

naar “de manier waarop erfgoedorganisaties in de 
praktijk omgaan met erfgoedgemeenschappen”. 

Van de vier geselecteerde erfgoedorganisaties werd 

naar aanleiding van hun publieke communicatie 

over erfgoedgemeenschappen verwacht dat 

zij gezamenlijk een volledig en gevarieerd 

beeld van mogelijke criteria, benaderwijzen en 

interpretaties zouden kunnen geven. Naast deze 

vier erfgoedorganisaties werden ook binnen 

Erfgoed Brabant een aantal erfgoedprofessionals 

voor deelname aan dit onderzoek geselecteerd. 

Uiteindelijk werden er zeven erfgoedprofessionals 

van vijf verschillende erfgoedorganisaties — 

Erfgoed Brabant meegerekend —  geïnterviewd.

Interviews met 
erfgoedprofessionals als 
dataverzamelingsmethode 

Erfgoed Brabant (NL) x3
Erfgoed Gelderland (NL)
Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed 
Nederland (NL)
Fonds voor Cultuurparticipatie (NL)
Histories (BE)
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De interviews hadden als doel om, in combinatie 

met de rest van de verzamelde informatie, een 

beeld te schetsen van de methodes en criteria 

die erfgoedprofessionals kunnen hanteren 

om een erfgoedgemeenschap te (h)erkennen. 

Uiteindelijk zou dit tot een lijst met criteria 

moeten leiden die door Erfgoed Brabant en 

andere erfgoedorganisaties kan worden gebruikt 

om erfgoedgemeenschappen te identificeren; als 

instrument voor erfgoedzorg. 

 

Naast de zeven erfgoedprofessionals werd 

er ook aan Jacobs, die eerder in de inleiding 

werd geïntroduceerd, en emeritus professor 

en cultuurhistoricus Willem Frijhoff gevraagd 

om hun visie op de ontwikkeling van het 

concept ‘erfgoedgemeenschap’ en de potentiële 

operationalisering van het concept te delen. Uit 

het gesprek met Jacobs kwam naar voren dat een 

zoektocht naar criteria niet bij het Verdrag van 

Faro en andere gerelateerde ontwikkelingen past 

— een overtuiging die in het hoofdstuk TEGEN 
CRITERIA zal worden toegelicht. Frijhoff bleek 

deze visie te delen. Op basis van de gesprekken met 

Jacobs en Frijhoff en informele gesprekken met 

andere betrokkenen werd besloten de doelstelling 

van dit onderzoek aan te passen. Het onderzoek 

zou niet langer pogen een lijst met criteria te 

formuleren, maar in plaats daarvan een zo concreet 

mogelijke visie op potentiële aandachtspunten 

en eigenschappen met betrekking tot positieve 

interacties tussen erfgoedorganisaties en erfgoed-

gemeenschappen produceren. De interviews met 

de erfgoedprofessionals werden gebruikt om de 

verschillende aandachtspunten, eigenschappen 

en procesonderdelen te bepalen. De gesprekken 

met Jacobs en Frijhoff werden gebruikt om de 

input van de erfgoedprofessionals te duiden. Ook 

de academische publicaties die aan het begin van 

dit onderzoek en tijdens dit onderzoek werden 

gevonden, werden ter ondersteuning van dit doel 

ingezet.

De zeven interviews met de erfgoedprofessionals 

werden geanalyseerd door middel van een 

key incident analysis (Kroon & Sturm, 2007). 

Uiteindelijk werden de gevonden incidenten 

ingedeeld in 29 categorieën, waarvan er 22 

als ‘relevant’ werden bestempeld. De zeven 

categorieën die in dit waarderingsproces als 

irrelevant werden gezien, bevatten vooral 

praktische details over erfgoedverdragen — met 

name het Verdrag van Faro en het UNESCO Verdrag 

inzake Bescherming van het Immaterieel Cultureel 

Erfgoed — en concrete definities en criteria. De 22 

overgebleven categorieën werden allemaal gezien 

als potentiële aandachtspunten, eigenschappen 

en procesonderdelen die erfgoedprofessionals 

kunnen gebruiken om voorafgaand aan en tijdens 

de interactie met erfgoedgemeenschappen de 

juiste vragen te stellen en productieve inhoudelijke 

overwegingen te maken. 

Deze 22 categorieën vormen de basis voor de 

hoofdstukken en hoofdstukindeling van dit 

onderzoeksverslag en worden direct na het 

hoofdstuk TEGEN CRITERIA — wat de veranderde 

doelstelling van dit onderzoek verder toelicht 

— behandeld. In het hoofdstuk FUNDAMEN-

TEN wordt uitgelegd welke fundamentele 

eigenschappen en omstandigheden binnen 

erfgoedgemeenschappen aanwezig kunnen zijn 

om een dialoog tussen erfgoedorganisaties en 

erfgoedgemeenschappen potentieel productief 

te maken. In het hoofdstuk STRUCTUUR wordt 

toegelicht binnen welke verschillende contexten 

erfgoedgemeenschappen kunnen bestaan en 

hoe verschillende actoren zich tot elkaar kunnen 

verhouden. In GELIJKWAARDIGE DIALOOG komt 

vervolgens de inhoud van de interactie — die op basis 

van het hoofdstuk STRUCTUUR met verschillende 

actoren binnen de erfgoedgemeenschap kan 

plaatsvinden — aan bod. In ERFGOED RICHTING 
DE TOEKOMST wordt gekeken naar de oriëntatie 

van erfgoedgemeenschappen en de impact en 

Interviews met erfgoedprofessoren 
voor duiding

Analyse
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positieve toekomst waar zij via hun erfgoed aan 

kunnen bijdragen. De laatste categorieën worden 

behandeld onder de titel OBSTAKELS VOOR 
ERFGOEDPROFESSIONALS. Hier staan de 

zorgen van erfgoedprofessionals met betrekking 

tot de visie van het Verdrag van Faro op het concept 

‘erfgoedgemeenschap’ centraal. Uiteindelijk wordt 

er op basis van al deze categorieën, handvatten, 

relevante literatuur en de duiding van Jacobs en 

Frijhoff een CONCLUSIE getrokken.
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Tegen criteria

Criteria kunnen worden gebruikt om te categorise-

ren. Categorisatie helpt mensen voorspellingen te 

doen en processen te optimaliseren (Medin & Heit, 

1999). In relatie tot dit onderzoek zou aan de hand 

van criteria mogelijk op een gestandaardiseerde 

wijze kunnen worden vastgesteld of een bepaalde 

actor — of een bepaald netwerk van actoren — 

wel of niet als erfgoedgemeenschap kan worden 

gezien. Deze potentiële erfgoedgemeenschap 

zou eventueel zelfs in een subcategorie kunnen 

worden ingedeeld. Dit proces van categorisatie en 

subcategorisatie zou het vervolgens eenvoudiger 

kunnen maken om erfgoedgemeenschappen in 

relatie tot verschillende doeleinden te ordenen. 

Denk bijvoorbeeld aan het selecteren van 

erfgoedgemeenschappen die in aanmerking 

komen voor subsidie.

Toch zijn criteria en categorieën in relatie tot het 

concept 'erfgoedgemeenschap' en het Verdrag van 

Faro niet wenselijk, meent Jacobs. “Mensen willen 
zekerheid”  (M. Jacobs, persoonlijke communicatie, 

21 mei 2021), beaamt hij. “Maar de zoektocht naar 
criteria is verkeerd.” Een van de problemen met 

criteria en categorieën is dat ze altijd kunstmatig 

en geforceerd zijn. Hoogleraar psychologie Eleanor 

Rosch laat in een van haar publicaties aan de 

hand van een voorbeeld zien dat categorieën door 

mensen vanuit bepaalde culturele perspectieven 

worden geconstrueerd (Rosch, 1999) en om die 

reden vanuit een specifiek standpunt worden 

gecontroleerd. Dat betekent dat, wanneer 

erfgoedprofessionals criteria zouden formuleren, 

die criteria een reflectie zouden zijn van de manier 

waarop zij erfgoedgemeenschappen zien en 

daarom niet automatisch op de dagelijkse realiteit 

van erfgoedgemeenschappen zouden aansluiten. 

Volgens Rosch kan het gebruik van criteria en 

categorieën bovendien lastig zijn, omdat niet 

iedereen die de criteria en categorieën moet 

toepassen dezelfde kennis en perspectieven heeft. 

Om alle erfgoedgemeenschappen op dezelfde 

manier te kunnen categoriseren, zouden alle 

erfgoedprofessionals de verschillende categorieën 

op eenzelfde manier moeten begrijpen en alle 

relevante kennis over de erfgoedgemeenschappen 

moeten bezitten. Gezien de complexiteit van het 

concept ‘erfgoed’ en de rol die interpretatie binnen 

de erfgoedsector speelt, lijkt dat een onmogelijke 

opgave. Bovendien leidt het sociaal-culturele 

karakter van het concept 'erfgoedgemeenschap' tot 

nog een ander probleem. Rosch beargumenteert 

dat: “[m]ost, if not all, categories do not have clear-cut 
boundaries.” (1999, p. 35) Dat argument geldt zeker 

voor erfgoedgemeenschappen. Het is soms niet 

eens mogelijk om onomstotelijk vast te stellen met 

wat voor type erfgoed de erfgoedgemeenschap 

zich bezighoudt, laat staan welke aanvullende 

eigenschappen de gemeenschap heeft. Uit het 

werk van Rosch blijkt dat de meeste mensen 

prima in staat zijn cases die ‘prototypisch’ zijn 

in de juiste categorie te plaatsen. Dat geldt 

volgens Rosch echter niet voor randgevallen, 

waarbij bepaalde eigenschappen minder duidelijk 

aanwezig zijn — een situatie die in het erfgoedveld 

regelmatig voorkomt. Het gebruik van criteria 

en categorieën binnen het erfgoedveld zou een 
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bedreiging vormen voor deze randgevallen. Zij 

lopen het risico niet als ‘erfgoedgemeenschap’ te 

worden gecategoriseerd vanwege hun gebrek aan 

prototypische eigenschappen terwijl zij vanuit 

andere perspectieven of overtuigingen misschien 

wel als erfgoedgemeenschap zouden moeten 

worden gezien.

Bovenop de bezwaren die vanuit het oogpunt 

van categorisatie theorieën kunnen worden 

geformuleerd, moet ook worden opgemerkt 

dat criteria en categorieën niet bij de sociaal-

maatschappelijke uitgangspunten van het Verdrag 

van Faro passen. De Rijksdienst voor het Cultureel 

Erfgoed beschrijft enkele ideeën achter het verdrag 

met de volgende woorden:

Het is immers het individu dat bepaalt/beïnvloedt 
wat cultureel erfgoed is en wat erfgoed kan 
betekenen voor erfgoedgemeenschappen, 
maatschappelijke ontwikkelingen en dergelijke. 
… Het verdrag benadrukt ook dat (aanwijzen 
van) cultureel erfgoed niet louter een zaak van 
experts kan zijn en dat erfgoedgemeenschappen 
door middel van participatie en burgerinitiatief 
een grote rol moeten spelen in alle aspecten 

van het erfgoedbeleid.

‘Erfgoedgemeenschap’ heeft een brede definitie 
in het Verdrag om ruimte te bieden aan veel 
verschillende soorten groepen met interesse 
in erfgoed, zonder referentie naar etniciteit 
of andere rigide indelingen. Het doel van het 
uitgaan van gemeenschappen van burgers is 
om meer interactie en samenwerking te krijgen 
tussen burgers, vrijwilligersorganisaties, de 
(formele) erfgoedsector en andere instituties 
en private partijen. (Ministerie van Onderwijs, 

Cultuur en Wetenschap, 2021b)

De tekst laat zien dat het niet de bedoeling is dat 

experts — en daar behoren erfgoedprofessionals toe 

— het erfgoed en de erfgoedgemeenschap proberen 

te fixeren. Juist de erfgoedgemeenschappen 

moeten de controle krijgen over het proces van 

identificatie, definiëring en betekenisgeving. Als 

erfgoedprofessionals en erfgoedorganisaties 

top-down criteria formuleren, raakt de 

erfgoedgemeenschap op zijn minst een deel van 

die beoogde controle kwijt. 

Criteria en categorisatie vormen een bedreiging 

voor de algemene doelstellingen van het Verdrag 

van Faro. Het verdrag moet het erfgoedveld onder 

andere inclusiever maken en meer ruimte voor 

meerstemmigheid creëren. De uitsluitende werking 

van criteria en de gefixeerde standpunten die in 

vastgestelde categorieën geïntegreerd zouden zijn, 

zouden inclusiviteit en meerstemmigheid juist 

tegengaan. Prototypische erfgoedgemeenschappen 

zouden worden bevoordeeld en niet-prototypische 

erfgoedgemeenschappen benadeeld. Die 

benadeling zou uitsluiting kunnen veroorzaken, 

maar zou er bijvoorbeeld ook toe kunnen leiden dat 

niet-prototypische erfgoedgemeenschappen zich 

gedwongen voelen zich meer als prototypische 

erfgoedgemeenschappen te gaan gedragen, wat 

diversiteit zou tegengaan.

Daarnaast is het volgens het verdrag de bedoeling 

dat het erfgoed door de erfgoedgemeenschap 

kan worden gebruikt en gedeeld met anderen. 

Dat zou niet zomaar kunnen als het erfgoed en 

de erfgoedgemeenschap gecategoriseerd en strak 

gedefinieerd worden. Het zou de dynamische 

benadering tot het erfgoed hinderen. Juist die 

dynamiek is belangrijk voor erfgoed, meent Frijhoff. 

"Je kunt dingen best definiëren en kaders stellen” 

(W. Frijhoff, persoonlijke communicatie, 4 juni 2021), 

zegt hij, “maar erfgoed en erfgoedgemeenschappen 
zijn per definitie dingen die verschuiven”. Jacobs 

spreekt een vergelijkbare visie uit: “een starre 
definitie is nooit een goed idee. Erfgoed is 
dynamisch.” Volgens cultuurwetenschapper 

Vernon Pratt maakte filosoof Michel Foucault om 

soortgelijke redenen bezwaar tegen de manier 

waarop levende organismen door biologen in 

categorieën worden ingedeeld (Pratt, 1977). 

Omdat organismen levend zijn, zijn ze dynamisch, 

en omdat ze dynamisch zijn, zijn ze veranderlijk. 

Volgens Pratt bepleitte Foucault dat organismes 

daarom moeten worden vastgelegd op basis van 

de “function of each of the parts” (1977, p. 169), in 
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plaats van gefixeerd aan de hand van beperkende 

criteria, eigenschappen en categorieën. Dat 

argument kan mogelijk worden doorgetrokken 

richting erfgoed en erfgoedgemeenschappen, 

die ook regelmatig als ‘levend’ worden gezien 

(Wijesuriya, 2015). 

Dat het definiëren en formuleren van criteria 

niet de juiste manier lijkt te zijn om het concept 

‘erfgoedgemeenschap’ te operationaliseren, 

betekent niet dat het Verdrag van Faro geen 

mogelijkheden biedt om het concept in de praktijk 

toepasbaar te maken. Jacobs ziet de manier waarop 

het verdrag richting de gemeenschappen kijkt niet 

voor niets als een “troefkaart” (2008). Volgens 

Jacobs kan juist de brede, dynamische betekenis van 

het concept worden gebruikt om de samenleving 

in een positieve richting te veranderen. Hij raadt 

daarom aan te kijken welke positieve doelen in 

een ideale wereld bereikt zouden moeten worden 

en vervolgens te onderzoeken hoe het Verdrag van 

Faro daarvoor kan worden ingezet. Ook Frijhoff 

lijkt ervan overtuigd te zijn dat de erfgoedsector 

actief op zoek kan gaan naar manieren waarop het 

concept ‘erfgoedgemeenschap’ op een positieve 

manier kan worden ingezet. “Als je met die term 
aan de slag wilt, moet je heel duidelijk zeggen hoe 
je met die term aan de slag wilt”, bepleit hij. “Niet 
wat je onder die term verstaat, want dat is toch 
niet duidelijk.”

Uiteindelijk moeten erfgoedorganisaties hun 

denkrichting veranderen. Erfgoedorganisaties 

lijken te menen dat zij criteria nodig hebben 

om erfgoedgemeenschappen te kunnen (h)er-

kennen. Zodra erfgoedorganisaties accepteren 

dat het volgens het Verdrag van Faro niet aan 

hen is om erfgoedgemeenschappen te (h)er-

kennen, valt ook de noodzaak om criteria te 

formuleren weg. Wat overblijft is het vereiste om 

te ontdekken welke middelen en omstandigheden 

erfgoedgemeenschappen nodig hebben om zelf 

te kunnen bepalen of en hoe zij hun erfgoed op 

een positieve manier richting de toekomst willen 

inzetten. In het kader van dit onderzoek speelt 

daarin vooral de vraag wat erfgoedorganisaties 

en erfgoedprofessionals in relatie tot dat proces 

kunnen betekenen. Wat alvast vaststaat, is dat 

erfgoedorganisaties volgens het Verdrag van Faro 

enkel een ondersteunende rol moeten spelen. 

Het vervolg van dit onderzoeksverslag behan-

delt daarom  verschillende aandachtspunten, 

eigenschappen, omstandigheden en 

procesonderdelen die erfgoedorganisaties kunnen 

helpen om dat te doen. 

Voor een proces in een positieve 
richting

Value is the 
sole reason 
underlying 

heritage 
conservation. 
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Fundamenten

Dat het formuleren van criteria niet wenselijk is, betekent niet dat iedere poging om houvast te 
creëren problematisch hoeft te zijn. Een productieve dialoog is gebaat bij een stevig fundament, 
net zoals een huis dat is. In dit hoofdstuk worden daarom een aantal fundamenten omschreven 
die van belang zouden kunnen zijn wanneer erfgoedgemeenschappen en erfgoedorganisaties 
met elkaar gaan interacteren. Niet alle genoemde onderdelen moeten nadrukkelijk bij 
iedere erfgoedgemeenschap, of in iedere interactie of dialoog, aanwezig zijn. Ook in de 
bouwkunde vraagt iedere context om een andere fundering. Bovendien kan een fundering 
door de tijd heen worden aangepast of versterkt. Ook de fundamenten waar de interactie 
met erfgoedgemeenschappen op rust, kunnen nooit volledig worden gefixeerd. Een enkele 
eigenschap is echter voorwaardelijk: om in dialoog te kunnen treden, moeten alle betrokken 
actoren bereid zijn die dialoog aan te gaan en de mogelijkheden daartoe hebben. Dat betekent 
onder andere dat erfgoedorganisaties bereikbaar moeten zijn voor interactie — een onderwerp 
dat pas tegen het einde van dit hoofdstuk wordt behandeld, maar daarmee niet minder 
belangrijk is dan de andere fundamenten die aan bod komen. 
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Het lijkt misschien een open deur, maar 

een erfgoedgemeenschap kan enkel een 

erfgoedgemeenschap zijn wanneer er erfgoed is 

dat wordt gewaardeerd. Erfgoedonderzoekers Isnen 

Fitri, Yahaya Ahmad en nfn Ratna beschrijven dat 

idee met de volgende woorden: “[v]alue is the sole 
reason underlying heritage conservation. It is self-
evident that no society makes an effort to conserve 
a historic asset what it does not value.” (2019) De 

omschrijving illustreert hoe het concept ‘erfgoed’ 

onlosmakelijk aan het concept ‘gemeenschap’ en 

de waardering van die gemeenschap is verbonden. 

Zonder een gemeenschap — of ‘samenleving’, 

volgens dit citaat — is er immers niemand die het 

erfgoed waardeert en kan het erfgoed simpelweg 

niet onder de noemer ‘erfgoed’ bestaan. 

De vraag of er voldoende waardering is, zou om 

die reden een van de eerste fundamenten moeten 

zijn waarover erfgoedprofessionals met potentiële 

erfgoedgemeenschappen spreken. “Hoe ziet die 
erfgoedgemeenschap zichzelf verknoopt met het 
erfgoed waar het om gaat?”, werpt Frijhoff op als 

mogelijke vraag. De vraag nodigt de gemeenschap 

niet alleen uit hun waardering voor het erfgoed uit 

te spreken, maar richt zich ook op de relatie tussen 

de gemeenschap en het erfgoed. “Want als er geen 
relatie is, dan is er niets”, benadrukt Frijhoff. “De 
erfgoedgemeenschap moet uit kunnen leggen 
‘waarom’. Als je kunt uitleggen waarom, dan ben je 
al een heel eind.”

Ook Jacobs noemt de centrale positie van de 

waardering van het erfgoed en verwijst naar 

het concept ‘heritage significance assessment’, dat 

onder andere in Australië wordt gehanteerd. 

Ook Fitri, Ahmad en Ratna beschrijven dat veel 

landen sinds de publicatie van het Burra Charter 

in 1979 het belang van het identificeren van deze 

‘heritage significance’ herkennen. De observatie 

dat academici en andere erfgoedprofessionals 

altijd een dominante rol hebben gespeeld bij 

het identificeren en waarderen van erfgoed geldt 

hier als een belangrijke achterliggende gedachte. 

Door ongelijke machtsverhoudingen binnen 

het erfgoedveld wordt bepaald erfgoed minder 

eenvoudig als erfgoed (h)erkend. Het Burra Charter 

en het daaruit voortkomende heritage significance 

assessment sporen erfgoedprofessionals aan om alle 

relevante actoren te betrekken bij het waarderen 

van specifiek erfgoed. “De waarde van het erfgoed 
is vervolgens de som van alle verschillende 
waardes”, zegt Jacobs. In een impactstudie die werd 

uitgevoerd bij de aanleg van pijpleidingen voor 

nieuw buisleidingtransport in het Australische 

Central Queensland wordt bijvoorbeeld geschreven 

dat een specifieke locatie waarde kan hebben, 

omdat de plek voor sommige mensen een vaste 

kampeerlocatie is en voor anderen vanwege de 

aanwezigheid van een “important creator being, 
such as the rainbow serpent” (Central Queensland 

Cultural Heritage Management Pty Ltd, 2011, p. 59). 

De enige manier waarop recht kan worden gedaan 

aan die meerstemmigheid is door iedereen die 

potentieel bij de erfgoedgemeenschap hoort bij 

het waarderingsproces te betrekken. “Dat is lastig”, 

benadrukt Jacobs. “Maar zo’n procesbenadering 
correspondeert het beste met de realiteit.”

Naast de waardering die voor het erfgoed 

wordt gevoeld, is het volgens de geïnterviewde  

erfgoedprofessionals ook van belang om te 

onderzoeken hoe verschillende groepen en 

individuen binnen de erfgoedgemeenschap elkaar 

waarderen. Hun onderlinge waardering zou niet 

alleen iets over hun relatie tot het erfgoed kunnen 

zeggen, maar ook over de potentiële duurzaamheid 

en toekomstige ontwikkeling van de gemeenschap. 

Mensen die zich gezamenlijk voor het erfgoed 

en elkaar willen inzetten, maken immers meer 

kans om het erfgoed succesvol te borgen en met 

anderen te delen. 

Als het om de term ‘erfgoedgemeenschap’ 

en de verschillende actoren binnen die 

erfgoedgemeenschap gaat, gebruikt Jacobs liever 

de term “CGI’s”; een afkorting van “communities, 
groups and, in some cases, individuals” 

De gemeenschap en het erfgoed1
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(Jacobs, 2020, p. 38). Te veel nadruk op de term 

‘gemeenschap’ kan er volgens Jacobs toe leiden dat 

er enkel aandacht is voor de lokale gemeenschap 

en andere actoren die misschien ook deel uitmaken 

van de grotere gemeenschap — denk bijvoorbeeld 

aan toeristen, die ook als stakeholders kunnen 

worden gezien — worden vergeten. 

Samengevat is het voor erfgoedprofessionals 

dus zinvol om de waardering die binnen de 

erfgoedgemeenschap voor het erfgoed en de 

gemeenschap wordt gevoeld nauwkeurig te 

ontleden; niet alleen inhoudelijk, maar ook op 

structureel-organisatorisch niveau, waarin alle 

verschillende actoren en waardes aan bod komen.

 

“Identity is central to heritage”, concludeert 

Heritage Management professor Fiona McLean aan 

het einde van een congres getiteld Heritage and 

Identity (McLean, 2006). Volgens McLean wordt 

erfgoed al decennialang gezien als ‘identiteit-

toekennend’; een perspectief waar sinds de 

aandachtsverschuiving richting gemeenschappen 

steeds meer oog voor is gekomen. Die verschuiving 

betekent echter niet dat het concept ‘identiteit’ 

tegenwoordig een eenvoudig thema is. Frijhoff 

spreekt zelfs over een “identiteitsprobleem”. Hij 

benadrukt dat het voor erfgoedgemeenschappen 

noodzakelijk is een zogenaamde ‘identity narrative’ 

te hebben. Zowel de erfgoedgemeenschap als 

de mensen die tot die gemeenschap behoren, 

moeten tot op zekere hoogte kunnen uitleggen 

waarom het erfgoed juist bij hen hoort, en 

niet bij iemand anders. Tegelijkertijd moeten 

erfgoedgemeenschappen hun identiteit niet te 

veel op de voorgrond plaatsen. “Dan ga je jezelf 
verbijzonderen ten opzichte van anderen”, meent 

Frijhoff. “Als anderen de componenten van die 
identiteit niet herkennen, kunnen ze daar niets 
mee.” Dat ‘er-niets-mee-kunnen’ kan er vervolgens 

toe leiden dat de erfgoedgemeenschap zich sluit 

voor de buitenwereld. Mensen die zich niet in de 

identiteit van de erfgoedgemeenschap herkennen, 

zullen zich niet bij de erfgoedgemeenschap 

kunnen aansluiten. “Het is een complex samenspel”, 
benadrukt Frijhoff. De erfgoedgemeenschap moet 

enerzijds voldoende identiteit en eigenheid 

uitdragen om herkenbaar te zijn voor potentiële 

nieuwe leden, maar anderzijds voldoende ‘gebrek 

aan identiteit’ om potentiële nieuwe leden niet 

buiten te sluiten.

Hier komt het concept ‘enoughness’ zoals dat 

wordt uitgelegd door cultuurwetenschappers 

Jan Blommaert en Piia Varis van pas: “[o]ne has 
to ‘have’ enough of the emblematic features in 
order to be ratified as an authentic member of 
an identity category.” (2011, p. 4) Blommaert en 

Varis benadrukken dat ieder individu verschillende 

identiteiten kan uitdragen in verschillende 

contexten en daarom automatisch verschillende 

eigenschappen heeft die bij verschillende 

identiteiten passen. De identiteit die een individu 

op zijn werk uitdraagt, is anders dan de identiteit die 

hij of zij tijdens een familiefeestje tentoonspreidt. 

Een individu hoeft dus niet alle eigenschappen te 

hebben die bij een specifieke identiteit passen en 

hoeft die eigenschappen niet voortdurend naar 

de voorgrond te brengen. Een dergelijke ‘identity 

performance’ zou er immers voor zorgen dat een 

individu zich in veel contexten op een ongepaste 

manier gedraagt — wie altijd ‘doet alsof hij thuis 

is’ zal lastig worden geaccepteerd in zakelijke 

contexten — en zich daarom, als hij of zij daar al 

in slaagt, slechts bij een enkele gemeenschap kan 

aansluiten. Een dergelijk scenario sluit bovendien 

niet aan op de praktijk, waarin mensen zowel 

volgens de geïnterviewde erfgoedprofessionals 

als Jacobs en Frijhoff bijna altijd tot meerdere 

erfgoedgemeenschappen behoren. 

Net zoals Blommaert (2018) dat ook regelmatig 

doet, linkt Jacobs dit idee aan de digitale dimensie 

van onze samenleving: “je kunt op het internet 
allerlei verschillende identiteiten aanwenden, 
het idee dat individuen een stabiele identiteit 
hebben is achterhaald.” Dat beeld past ook bij het 

Bewustzijn en identiteit2



14 Erfgoedgemeenschappen // Erfgoed Brabant

artikel van Blommaert en Varis, waarin identiteiten 

worden omschreven als “hybridized, fragmented 
and polymorph” (2011, p. 2).

Dat de erfgoedgemeenschap in eerste instantie 

zelf een productieve balans moet vinden wat 

het bewustzijn over de eigen identiteit betreft — 

niet ‘te veel’ identiteit, maar ook niet ‘te weinig’ 

—, betekent niet dat erfgoedorganisaties geen 

rol kunnen spelen in het identificatieproces 

en de identiteitsvorming. “Twee mensen uit 
dezelfde omgevingen kunnen zichzelf samen 
definiëren als een erfgoedgemeenschap”, zegt 

Jacobs. “Maar het wordt interessanter als zij 
tweehonderd kilometer verderop nog drie andere 
beoefenaars vinden en zeggen dat zij bij dezelfde 
erfgoedgemeenschap horen, ook al overstijgt dat 
provinciale grenzen.” Hij gelooft dan ook niet in 

erfgoedgemeenschappen die puur lokaal bestaan, 

maar denkt dat erfgoedgemeenschappen altijd 

onderdeel zijn van een groter geheel. In het 

leggen van connecties binnen dat grotere geheel 

kunnen erfgoedorganisaties zoals Erfgoed Brabant 

een faciliterende rol spelen. Die aanpak schept 

bovendien mogelijkheden om verschillende 

groepen mensen met elkaar te verbinden en 

daarmee conflicten tegen te gaan, zoals ook het 

Verdrag van Faro beoogd. 

Het delen van erfgoed kan leiden tot een gedeeld 

bewustzijn rond gemeenschappelijke ervaringen 

en identiteitskenmerken, wat gevoelens van 

empathie kan versterken. Het onderzoek Heritages 

of Hunger (Corporaal & de Zwarte, 2021) laat 

hier een aantal sterke voorbeelden van zien. Zo 

bepleit dit onderzoek dat meer bewustzijn rond, 

en identificatie met, Europese hongersnoden 

ervoor kan zorgen dat Europeanen zich anders 

gaan opstellen tegenover vluchtelingen die 

honger en andere vormen van rampspoed 

hebben meegemaakt. Deze invalshoek laat niet 

alleen zien hoe erfgoed onlosmakelijk aan het 

concept ‘identiteit’ verbonden is, maar ook hoe 

identiteitsbeleving in relatie tot erfgoed op 

een productieve manier kan worden ingezet; 

om vergemeenschapping te bewerkstelligen en 

empathie te creëren. Het is juist in dit gedeelte van 

het identiteitsvraagstuk waar erfgoedorganisaties 

een positieve rol kunnen spelen.

In het verlengde van de concepten ‘bewustzijn’ 

en ‘identiteit’ noemen de geïnterviewde 

erfgoedprofessionals het concept ‘eigenaarschap’ 

en een voortdurend proces van toe-eigening. Ook 

Frijhoff benoemt deze link, en ziet ‘eigenaarschap’ 

als essentieel. “Erfgoed wordt pas erfgoed als je 
het jezelf toe-eigent”, bepleit hij. “Toe-eigening 
door een individu vindt heel frequent plaats. Toe-
eigening door een gemeenschap is veel moeilijker.” 
Bij wijze van voorbeeld vertelt hij over een 

begraafplaats die binnenkort waarschijnlijk wordt 

geruimd. Niemand voelt zich verantwoordelijk — 

‘eigenaar’ — voor de begraafplaats. De begraafplaats 

is daarom geen erfgoed, er bestaat immers geen 

erfgoedgemeenschap die de begraafplaats 

voldoende waardeert om de begraafplaats toe 

te eigenen. De begraafplaats is het bewaren 

daarom letterlijk niet waard. Vergelijkbare 

situaties doen zich ook op andere plekken en in 

relatie tot andere objecten regelmatig voor. In een 

rapport over de landbouwcollectie van Waregem 

concludeert collectiebeheerder Brecht Demasure: 

“[e]r is geen erfgoedgemeenschap en bijgevolg 
geen draagvlak voor de collectie.” (2015) De 

erfgoedgemeenschap moet zich niet enkel met het 

erfgoed identificeren en het erfgoed waarderen, 

maar moet zich ook voldoende eigenaar voelen om 

verantwoordelijkheid voor het erfgoed te willen 

dragen. 

Uit zowel internationale als nationale voorbeelden 

blijkt dat ‘eigenaarschap’ niet altijd eenvoudig en 

ondubbelzinnig is. Een Nederlands onderzoek 

naar de dekolonisatie van koloniale collecties 

uit Indonesië laat zien dat er rond bepaalde 

objecten en gebruiken discussies kunnen ontstaan 

over eigenaarschap (Drieënhuizen, 2018). De 

Eigenaarschap en toe-eigening 3
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oorspronkelijke eigenaren van bepaald erfgoed 

kunnen menen dat het erfgoed bij hen hoort en 

daarom aan hen moet worden teruggegeven. De 

nieuwe eigenaren — in dit geval onder andere de 

Nederlandse overheid en particuliere bezitters — 

kunnen ervan overtuigd zijn dat zij het erfgoed 

rechtmatig in hun bezit hebben gekregen. Dit 

levert een situatie op waarin mensen niet enkel 

nadrukkelijk eigenaarschap claimen, maar in 

die claim ook benadrukken dat het gevoelde 

eigenaarschap van andere actoren onterecht is. 

Ook immaterieel erfgoed kan discussies over 

eigenaarschap opleveren. De “Mongolian art 
of throat-singing” (Stokes, 2015, p. 1) werd 

bijvoorbeeld in eerste instantie door China 

bij UNESCO aangemeld als Chinees erfgoed.  

Deze claim zorgde voor verontwaardiging in 

Mongolië, dat ‘throat-singing’ vervolgens ook 

als immaterieel erfgoed opgaf bij UNESCO. Ook 

binnen Nederland doen dit soort conflicten zich 

voor. Na de dood van Koning Willem II eigende 

de stad Amsterdam zich in eerste instantie de 

nagedachtenis van de koning toe, en daarmee de 

verantwoordelijkheid om een standbeeld voor 

de overleden koning op te richten. Het moest 

een monument worden “der erkentelijkheid van 
de geheele Nederlandsche Natie, en het is om 
die reden, dat hetzelve moet opgerigt worden in 
de hoofdstad des rijks.” (Algemeen Handelsblad, 

1849, p. 1) Later werden met name Den Haag en 

Tilburg dominant in de herdenking van de koning 

(Brabants Erfgoed, z.d.). Al deze voorbeelden laten 

zien dat erfgoed soms door verschillende actoren 

wordt toegeëigend; actoren die elkaar niet altijd  

zomaar als mede-eigenaar accepteren. Net zoals 

bij DE GEMEENSCHAP EN HET ERFGOED 

speelt hier opnieuw meerstemmigheid een rol. 

In het kader van het concept ‘eigenaarschap’ 

moeten de erfgoedorganisaties zicht krijgen op de 

verschillende actoren die het erfgoed toe-eigenen 

om op negatieve gevoelens, zoals die bijvoorbeeld 

ontstonden rond ‘throat-singing’, in te kunnen 

spelen.

“Erfgoed wordt van onderop bepaald”, kopt een 

column van senior beleidsmedewerker van het 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

Riet de Leeuw (2013). Volgens de Leeuw past het 

idee van ‘bottom-up’ vrijwilligheid bij de huidige 

tijd en het huidige overheidsbeleid in relatie tot 

UNESCO:

Wat erfgoed is wordt niet van bovenaf, maar 
van onderop bepaald, zo stelt het [UNESCO] 
[V]erdrag. Dat is ook de voorwaarde die de 
rijksoverheid heeft gesteld aan het in kaart 
brengen van immaterieel erfgoed in Nederland. 
Het van onderop borgen van (immaterieel) 
erfgoed past in deze tijd waarin de ontwikkeling 
van burgerinitiatieven voor cultuurbehoud en 
-participatie in plaats van beleidsmaatregelen 

van bovenaf wordt gestimuleerd. 

De column van de Leeuw laat zien hoe de overheid 

de erfgoedgemeenschappen meer autonomie wil 

geven en koppelt die wens aan een veranderende 

houding van de overheid; minder regels van 

bovenaf en meer stimulering van participatie. 

De erfgoedprofessionals die voor dit onderzoek 

werden geïnterviewd, benoemen eenzelfde 

autonomie, maar verbinden de bottom-up 

beweging aan andere ontwikkelingen en motieven. 

Zij zien de bereidheid van de erfgoedgemeenschap 

om uit zichzelf dingen te ondernemen eerder als 

een signaal dat iets kan zeggen over de potentiële 

duurzaamheid van de erfgoedgemeenschap. Als 

een erfgoedgemeenschap van onderop ontstaat, 

mag een erfgoedprofessional ervan uitgaan dat er 

meer maatschappelijk draagvlak is dan wanneer 

de erfgoedgemeenschap van bovenaf wordt 

gecreëerd. 

De vrees bestaat dat, zodra de druk van bovenaf 

wegvalt, ook de erfgoedgemeenschap ophoudt 

te bestaan. Ook Frijhoff denkt er zo over en 

gebruikt de Tweede Wereldoorlog ter illustratie. 

“De nazi’s hadden hun eigen erfgoed en 

Bottom-up vrijwilligheid 4
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legden dat aan iedereen op”, zegt hij. “Het is 

een schoolvoorbeeld van wat er verkeerd kan 
gaan.” Het erfgoed en de erfgoedgemeenschap 

bleken uiteindelijk onhoudbaar, omdat zowel het 

erfgoed als de opgedrongen deelname aan de 

erfgoedgemeenschap niet werden geaccepteerd 

door de ingebeelde erfgoedgemeenschap — 

die dus uiteindelijk niet bleek te bestaan. Dat 

de erfgoedgemeenschap het erfgoed uit eigen 

beweging waardeert en bereid is zich uit eigen 

beweging voor het erfgoed in te zetten, kan dus 

van belang zijn wanneer het creëren van een 

duurzame situatie tot de beoogde doelstellingen 

behoort. 

De context waarin de erfgoedgemeenschappen zich 

bevinden, verandert voortdurend. De enige manier 

waarop erfgoedgemeenschappen aansluiting 

kunnen blijven vinden, is door mee te veranderen 

in verhouding tot die veranderende context. Het 

is precies om die reden dat Frijhoff vindt dat 

erfgoedgemeenschappen zichzelf niet zomaar 

moeten (laten) definiëren, en als ze dat al doen, dat 

met veel ‘maren’ en ‘voorbehouden’ gepaard moeten 

laten gaan: “het gaat in ieder geval veranderen, 
het ligt nooit vast, het is allemaal ingewikkelder 
dan men denkt”, noemt Frijhoff als voorbeelden 

van dingen die erfgoedgemeenschappen in 

gedachten moeten houden wanneer ze zichzelf 

omschrijven. Frijhoff titelde zijn afscheidsrede 

niet voor niets “Dynamisch erfgoed” (2012). Hij ziet 

cultuur als ‘agency’ en erfgoed als iets dat enkel 

erfgoed is zolang de gemeenschap wil dat het 

erfgoed is. Erfgoed wordt in die zin voortdurend 

actief gecreëerd. Ook FARO, het Vlaams steunpunt 

voor cultureel erfgoed, hangt die benadering aan. 

Op basis van het werk van Frijhoff bepleit de 

organisatie dat “erfgoed is een werkwoord” (van 

Leeuwen, 2019), omdat erfgoed een voortdurend 

proces van betekenisgeving behelst. 

Het idee dat erfgoed dynamisch is, is daarmee per 

definitie aanwezig in alle andere eigenschappen 

en fundamenten die in dit onderzoeksverslag 

worden beschreven. Zo noemt Frijhoff de 

voortdurende herinterpretatie van het verleden 

— wat gelinkt kan worden aan een voortdurende 

herinterpretatie en herwaardering van erfgoed 

— in zijn afscheidsrede, maar ook het proces 

van identiteitsverandering: “[z]o gauw een 
gemeenschap nieuwkomers aantrekt, verandert 
er iets in haar zelfbegrip en haar zelfrealisatie, en 
daarmee in haar cultuur en identiteit.” (2012, p. 

10) De geïnterviewde erfgoedprofessionals geven 

aan dat erfgoedgemeenschappen in staat moeten 

zijn zich open te stellen voor ‘anderen’, omdat 

openstelling de enige manier is om het erfgoed 

met anderen te delen, door te geven en duurzaam 

te borgen. 

Het is echter niet noodzakelijk dat een 

erfgoedgemeenschap zich direct wil openstellen 

— en de eigen identiteit daarmee wil dynamiseren 

—, menen de erfgoedprofessionals. Snelle 

openstelling kan erfgoedgemeenschappen het 

gevoel geven dat zij de grip op hun erfgoed 

verliezen. Het gevoel van eigenaarschap en de 

identiteit die daarmee samenhangt, zou daarmee 

kunnen verdwijnen. Het is om die reden vooral 

belangrijk dat erfgoedgemeenschappen begrijpen 

dat hun erfgoed en erfgoedgemeenschappen in 

de toekomst dynamisch zullen moeten worden. 

Zonder een actief proces van betekenisgeving, 

herdefiniëring en herinterpretatie zal het 

erfgoed zijn erfgoedstatus in de toekomst 

immers kwijtraken, omdat het de connectie met 

de dagelijkse werkelijkheid van de potentiële 

erfgoedgemeenschap verliest. 

Het eerste deel van dit hoofdstuk ging in 

op de fundamentele eigenschappen die 

erfgoedgemeenschappen kunnen hebben om de 

interactie tussen erfgoedgemeenschappen en 

Dynamisch erfgoed5

Bereikbare en herkenbare 
erfgoedorganisaties 6
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erfgoedorganisaties productief te laten zijn. Maar 

interacties bestaan natuurlijk altijd uit meerdere 

betrokkenen. Erfgoedorganisaties moeten ook 

kritisch naar zichzelf kijken om te ontdekken welke 

fundamentele eigenschappen zij binnen hun eigen 

organisatie kunnen ontwikkelen om een sterke 

basis voor toekomstige interacties te construeren. 

De belangrijkste eerste stap in dit proces, die 

door de geïnterviewde erfgoedprofessionals 

werd aangedragen, slaat op de bereikbaarheid en 

herkenbaarheid van erfgoedorganisaties. Het idee 

is simpel; als het voor erfgoedgemeenschappen 

niet duidelijk is dat zij kunnen interacteren met 

een erfgoedorganisatie — en iets met die interactie 

kunnen bereiken —, zullen zij de interactie 

waarschijnlijk niet aangaan. De erfgoedorganisatie 

heeft daarom de verantwoordelijkheid zichzelf 

zichtbaar en kenbaar te maken richting 

erfgoedgemeenschappen en helder over de eigen 

relevantie te communiceren. 

Dit idee hangt nauw samen met de autonomie, 

verantwoordelijkheid en bewustzijn die van 

de erfgoedgemeenschappen worden ver-

wacht. De wens dat erfgoedgemeenschappen 

uit eigen beweging naar erfgoedorganisaties 

toekomen, is enkel realistisch wanneer erfgoed-

gemeenschappen daar voldoende mogelijkheden 

voor hebben. Kennis over erfgoedorganisaties  

is hierin van groot belang. Erfgoedorganisaties 

kunnen digitale middelen gebruiken om die kennis 

te verspreiden. Erfgoed Brabant zet bijvoorbeeld in 

op het vergroten van het bereik van een aantal 

erfgoedplatformen (Erfgoed Brabant, 2020) — al 

lijkt de creatie van ‘empowerment’ hier niet de 

belangrijkste drijfveer. 

Naast aandacht voor het vergroten van het 

eigen bereik, menen een aantal geïnterviewde 

erfgoedprofessionals dat het creëren van 

voldoende bekendheid ook gewoon ‘een werk van 

de lange adem’ is en bovendien wordt beïnvloed 

door de kwaliteit die erfgoedorganisaties leveren. 

Erfgoedorganisaties die erfgoedgemeenschappen 

goed helpen, komen vaak via mond-tot-mond 

reclame op een positieve manier bekend te staan. 

Die laatste observatie kan ook essentieel blijken 

in relatie tot digitale uitsluiting; een probleem 

dat verder zal worden toegelicht in INCLUSIE EN 
UITSLUITING DOOR MIDDEL VAN TAAL.

De geïnterviewde erfgoedprofessionals observeren 

dat onder andere het Verdrag van Faro van hen 

lijkt te vragen dat zij op een andere manier in 

gesprek gaan met erfgoedgemeenschappen. 

Zo moeten vrijwilligersorganisaties worden 

gezien als “partners” en “constructieve critici 
van beleid voor cultureel erfgoed” (De Raad van 

Europa, 2005). De dialoog moet gelijkwaardiger 

worden. Dat betekent automatisch dat de rollen 

en machtsverhoudingen veranderen. Waar de 

erfgoedorganisaties zich vroeger als ‘expert’ 

richting de erfgoedgemeenschappen opstelden — 

een identiteit die voor veel erfgoedprofessionals 

lange tijd van groot belang is geweest (Hølleland & 

Skrede, 2018) —, moeten erfgoedgemeenschappen 

tegenwoordig zelf als bezitters van expertise 

worden gezien. Zij moeten die expertise vervolgens 

delen en zich actiever opstellen in interacties, 

bijvoorbeeld door zichzelf te identificeren en tekst 

en uitleg te verschaffen over de waardering van 

het eigen erfgoed. 

De erfgoedprofessionals zijn zich ervan bewust 

dat dit om een hernieuwde relatie tussen 

erfgoedorganisaties en erfgoedgemeenschappen 

vraagt, waarin erfgoedorganisaties respect moeten 

hebben voor, en vertrouwen in, de expertise van 

erfgoedgemeenschappen. Over de vraag hoe die 

relatie er in de praktijk uit gaat zien, lijkt nog 

geen overeenstemming te zijn. Het beeld dat het 

denken over hernieuwde relaties nog volop in 

ontwikkeling is, wordt bevestigd in het werk van 

Hølleland en Skrede (2018), waarin verschillende 

benaderingen met betrekking tot expertise, erfgoed 

Respect en vertrouwen in alle 
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en participatie aan bod komen. Zij noemen 

onder andere erfgoedprofessor John Schofields 

uitspraak “we are all experts” als een potentieel 

uitgangspunt — waar zij zelf geen voorstander 

van zijn —, maar behandelen ook het idee dat er 

verschillende vormen van expertise bestaan. Dat 

laatste idee sluit het beste aan op de visie van de 

geïnterviewde erfgoedprofessionals. Zij zijn ervan 

overtuigd dat hun expertise nog altijd meerwaarde 

kan hebben voor erfgoedgemeenschappen, 

omdat zij kennis en vaardigheden bezitten die 

de erfgoedgemeenschappen zelf niet hebben. 

Uitgaande van die visie mogen we aannemen 

dat binnen het erfgoedveld verschillende actoren 

verschillende vormen van expertise beheersen. Het 

zou de taak van erfgoedorganisaties kunnen zijn 

om te onderzoeken welke vormen van expertise 

bij welke actoren aanwezig zijn in relatie tot een 

specifieke erfgoedgemeenschap. Daarnaast moeten 

erfgoedorganisaties, om het respect en vertrouwen 

van erfgoedgemeenschappen te behouden, helder 

kunnen uitleggen welke toegevoegde waarde hun 

eigen expertise voor de erfgoedgemeenschappen 

heeft en die toegevoegde waarde waar nodig 

verder ontwikkelen.

Erfgoed Brabant is er voor alle Brabantse 

erfgoedgemeenschappen en probeert daarin te 

streven naar neutraliteit. De organisatie spreekt 

zich niet openlijk voor of tegen bepaald erfgoed uit 

en bemoeit zich niet publiekelijk met de politiek. 

Maar kan erfgoed — en daarmee het werk van 

erfgoedorganisaties en erfgoedgemeenschappen 

— ooit neutraal zijn? In het manifest van de 

Association of Critical Heritage Studies schrijft 

archeoloog en erfgoedprofessor Laurajane Smith 

dat: “[h]eritage is, as much as anything, a political 
act and we need to ask serious questions about 
the power relations that ‘heritage’ has all too 
often been invoked to sustain.” (Smith, 2012, p. 

535) Volgens Smith en de academici die zich bij 

de Critical Heritage beweging hebben aangesloten, 

wordt erfgoed vanuit specifieke standpunten 

en overtuigingen geconstrueerd. Zelf beschrijft 

Smith hoe erfgoed vaak vanuit het perspectief 

van Westerse ‘erfgoedexperts’ wordt benaderd, 

waardoor “old, grand, prestigious, expert approved 
sites, buildings and artefacts that sustain Western 
narratives of nation, class and science” (ibid.) 

worden bevoorrecht. Volgens Smith zorgt die 

ingesleten prioritering ervoor dat historische 

machtsverhoudingen in stand blijven. 

De rationele, neutrale afstand die erfgoedpro-

fessionals tot erfgoed en erfgoedgemeenschappen 

lijken te hebben, is in de praktijk dus misschien 

slechts ‘schone schijn’. Iedere prioritering en iedere 

keuze is diep van binnen politiek, hoe rationeel en 

weloverwogen die ook lijkt. Het nemen van een 

beslissing sluit andere potentiële beslissingen uit 

en heeft invloed op de samenleving. Bovendien 

wordt een besluit altijd vanuit een bepaald 

gedachtegoed genomen. 

Juist de overtuigingen dat het nemen van rationele 

beslissingen mogelijk is en dat het behouden van 

afstand bij een neutrale positie hoort, kunnen 

ervoor zorgen dat bepaalde perspectieven 

niet worden gehoord en potentiële acties met 

betrekking tot de toekomst van het erfgoed 

worden uitgesloten. In de Noord-Brabantse 

context worden de verschillende actoren in de 

discussie rond een Tilburgs Peerke Donders-beeld 

misschien niet allemaal voldoende door lokale en 

regionale erfgoedorganisaties gehoord vanwege 

de vrees niet langer te worden gezien als neutraal 

(Ackermans, 2018). De keuze om afzijdig te blijven 

is in die zin net zoals alle andere keuzes een keuze 

die bepaalde actoren bevoordeelt en daarom 

inherent politiek is. 

Dat erfgoedorganisaties keuzes moeten maken 

die onontkoombaar bepaalde ideeën, waardes 

en overtuigingen met zich meedragen, betekent 

echter niet dat erfgoedorganisaties neutraliteit 

niet als streven kunnen hanteren. Juist bewustzijn 

over de wens om neutraal te zijn — en bewustzijn 

Neutraliteit als streven8
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over de potentiële onmogelijkheid om die 

wens volledig in vervulling te laten gaan —, kan 

erfgoedorganisaties dwingen te reflecteren op 

hun eigen subjectiviteit en externe factoren die 

neutraliteit kunnen bemoeilijken. Over die reflectie 

moet vervolgens helder worden gecommuniceerd 

zodat erfgoedgemeenschappen begrijpen waarom 

Heritage is, 
as much as 
anything, a 

political act

erfgoedorganisaties zich niet altijd nadrukkelijk 

aan hun kant kunnen scharen.
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Structuur

Hoe erfgoedprofessionals een erfgoedgemeenschap kunnen (h)erkennen en interpreteren, 
wordt niet enkel bepaald door de inhoud van een erfgoedgemeenschap, maar ook door 
de manier waarop de gemeenschap zich organiseert. Het omschrijven van verschillende 
organisatievormen past echter niet bij de dynamische constructie die in het vorige hoofdstuk 
als een van de fundamenten gold. Dit hoofdstuk start dan ook niet vanuit een wens dingen 
administratief en organisatorisch te structureren, maar juist vanuit de observatie dat dynamiek 
voor erfgoedgemeenschappen — niet alleen inhoudelijk maar ook constructief — van belang is 
om het erfgoed voort te laten bestaan.
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Voor erfgoedprofessionals is het vaak vooral 

relevant om te weten wat het concept 

‘erfgoedgemeenschap’ binnen specifieke contexten 

betekent. Zo mogen erfgoedgemeenschappen 

in het kader van sommige subsidieregelingen 

bijvoorbeeld enkel uit vrijwilligers bestaan, of 

moet de erfgoedgemeenschap zichzelf rond een 

stichting of vereniging organiseren. Wanneer 

het gaat om het beantwoorden van inhoudelijke 

vragen of het aanbieden van cursussen zien 

de erfgoedprofessionals de betekenis van 

het begrip ‘erfgoedgemeenschap’ vaak een 

stuk breder. Bovendien hoeft de betekenis in 

dergelijke contexten vaak niet nauwkeurig 

te worden vastgelegd. Jacobs herkent deze 

contextafhankelijke benadering: “het hangt ervan 
af hoe je het concept ‘erfgoedgemeenschap’ nodig 
hebt. Sommigen hebben het nodig om subsidie 
te krijgen, het veld te reorganiseren. Als men dan 
moet bewijzen dat men een soort dienstverlening 
levert aan een netwerk van partners, wordt daar 
het label ‘erfgoedgemeenschap’ opgeplakt.” 

Frijhoff benadrukt dat erfgoedgemeenschappen 

soms enkel om bureaucratische redenen als 

erfgoedgemeenschap worden gezien: “objectief, 
naar bureaucratische maatstaven, is het dan 
een gemeenschap”, bepleit hij, “maar de mensen 
in die gemeenschap voelen zich misschien niet 
per definitie een gemeenschap.” Het gebruik 

van het label ‘erfgoedgemeenschap’ vanuit 

een praktisch perspectief zou er in die zin toe 

kunnen leiden dat een groot deel van de eerder 

behandelde fundamenten niet door de leden 

van de ingebeelde erfgoedgemeenschap worden 

gevoeld. Denk bijvoorbeeld aan de gezamenlijke 

waardering van de gemeenschap, de gedeelde 

identiteit of de bottom-up vrijwilligheid. Om die 

reden is het belangrijk dat erfgoedprofessionals 

zich bewust zijn van de fundamentele 

uitdagingen die kunnen ontstaan wanneer 

erfgoedgemeenschappen vanuit bepaalde 

praktische invalshoeken worden geconstrueerd. 

Dat bewustzijn hoeft overigens niet direct tot de 

conclusie te leiden dat erfgoedorganisaties en 

ingebeelde erfgoedgemeenschappen niet aan 

potentiële fundamenten kunnen bouwen, menen 

de geïnterviewde erfgoedprofessionals.

Naast bovenstaande overweging kan het concept 

‘context’ ook op andere manieren een rol spelen. 

Zo zijn er erfgoedgemeenschappen die zich 

enkel in bepaalde contexten manifesteren, of 

op bepaalde momenten en locaties intensiever 

bestaan dan op andere. Denk bijvoorbeeld aan 

jaarlijks terugkerende feestdagen. Hoewel mensen 

die deze feestdagen waarderen altijd tot de 

feestdagen-erfgoedgemeenschap behoren, zullen 

zij hun deelname aan deze erfgoedgemeenschap 

waarschijnlijk intenser ervaren in de periode dat 

de feestdag plaatsvindt. 

Zoals ook in het hoofdstuk FUNDAMENTEN 

wordt beschreven, geniet het woord 

‘gemeenschap’ niet Jacobs’ voorkeur. Jacobs 

meent dat de term ‘CGI’ mogelijkheden schept 

om erfgoedgemeenschappen als netwerken 

met verschillende actoren te benaderen. In 

een interview met cultuurwetenschapper Ana 

Carvalho legt Jacobs uit dat deze benadering 

ervoor zorgt dat ideeën over homogeniteit 

kunnen worden verdrongen (2017). Een netwerk 

organiseert zichzelf namelijk nooit als een 

homogene massa, maar altijd als een collectie 

van ‘nodes’ — individuele punten in het netwerk 

met eigen, onderscheidende eigenschappen — die 

op diverse manieren aan elkaar zijn verbonden. 

Door er op die manier naar te kijken, kunnen ook 

experts, kenniscentra en andere professionele en 

commerciële organisaties onderdeel uitmaken 

van het geheel. “En dat netwerk concentreert zich 
rond een bepaald erfgoedelement, een bepaald 
thema of een bepaald erfgoedtype”, legt Jacobs 

Erfgoedgemeenschappen als 
contextafhankelijk9
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uit. “Alles clustert daaromheen.” Hij noemt de 

muzikanten van lokale fanfares als voorbeeld. “Als 
je zegt dat alleen de muzikanten voor het erfgoed 
mogen opkomen, gaat het nooit krachtig worden. 
Het wordt pas krachtig als je er bijvoorbeeld een 
fanfaremuseum bij kunt betrekken, of organisaties 
van belangenbehartigers. Dat is een heritage 
community als netwerk.” Volgens Jacobs kunnen 

zelfs lokale politici, overheidsinstellingen en 

een erfgoedraad een plek krijgen in dat netwerk. 

“Dan verschuiven alle grenzen en wordt alles 
veel dynamischer.” Bovendien voorkomt deze 

benadering dat een individu of kleine groep 

mensen eigenaarschap over het erfgoed claimt 

op een manier die uitsluitend werkt, zoals 

ook in BEWUSTZIJN EN IDENTITEIT en 

EIGENAARSCHAP EN TOE-EIGENING werd 

beschreven. In de erfgoedgemeenschap als 

netwerk krijgen dan ook alle verschillende actoren 

die het erfgoed toe-eigenen een plek.

Ook Frijhoff beschrijft de dynamische samen-

stelling van erfgoedgemeenschappen en de 

aanwezigheid van verschillende kleinere 

onderdelen binnen zo’n gemeenschap. Volgens 

hem bestaat een erfgoedgemeenschap over het 

algemeen uit een harde kern en verschillende 

mensen, groepen en actoren die zich om die 

kern heen bewegen. “Die doen wel mee, maar het 
zijn niet de initiators”, legt hij uit. “Toch horen ze 
er allemaal bij. Er zijn zelfs heel weinig mensen 
die er niet bij horen. Alleen zijn er gradaties en 
nuances die je in de gaten moet houden, wil je 
vat krijgen op zo’n gemeenschap.” Om die reden 

meent Frijhoff dat erfgoedorganisatie altijd 

moeten proberen zo goed mogelijk in beeld te 

krijgen uit welke verschillende onderdelen een 

erfgoedgemeenschap bestaat. “Je moet altijd 
weten waarin en waarmee je bezig bent, zeker op 
historisch gebied.”
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Gelijkwaardige 
dialoog

Als een potentiële erfgoedgemeenschap bereid is om diepgaandere, duurzame interacties aan 
te gaan en er voldoende Fundamenten aanwezig lijken te zijn om op voort te bouwen, kan er 
een meer toekomstgerichte dialoog worden opgestart. In dit gedeelte van de dialoog kan er 
bijvoorbeeld over praktische steun worden gesproken of over toekomstige veranderingen — die 
zowel voor de erfgoedorganisatie als voor de erfgoedgemeenschap kunnen gelden. Omdat 
de verschillende soorten erfgoed en de manier waarop erfgoedgemeenschappen met dat 
erfgoed aan de slag gaan uiteenlopen, gaan de aandachtspunten en procesonderdelen die in 
dit hoofdstuk worden behandeld niet in op de inhoud van de erfgoedgemeenschappen en het 
erfgoed. Ze zijn bedoeld om erfgoedprofessionals te wijzen op zaken die tijdens de dialoog 
invloed zouden kunnen hebben op het constructieve verloop van die dialoog, en daarmee op de 
positieve toekomst van de erfgoedgemeenschap en het erfgoed.
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Professor Stedelijk Erfgoed Lucie Morisset 

beschrijft hoe het erfgoeddiscours in Canada de 

afgelopen decennia veranderde en wat specifiek 

woordgebruik ons over onze perspectieven op 

en relaties met erfgoed kan vertellen (2018). 

Volgens Morisset richt de term ‘heritage’ zich meer 

op het bewaren van een zaak uit het verleden 

en de term ‘patrimoine’ zich meer op “the future 
of present action”. Naast de behandeling van 

deze termen haalt ze ook een voorbeeld aan 

waarin een rechter een expert vraagt het woord 

‘monument’ te definiëren. Op basis van de door 

hemzelf geformuleerde definitie stelt de expert 

vast dat de torenspits van de Sacré-Cœur-de-

Marie-Partie-Sud nooit een historisch monument 

kan zijn. Zowel Morissets taalanalyse als het 

door haar aangedragen voorbeeld laten zien hoe 

invloedrijk taal en jargon in relatie tot erfgoed en 

erfgoedgemeenschappen kunnen zijn. Bovendien 

doen het gebruik van de woorden ‘historisch 

monument’ en de dominante rol van de expert 

in het voorbeeld denken aan het werk van Smith 

(2012) dat bij NEUTRALITEIT ALS STREVEN 

werd aangewend om uit te leggen hoe erfgoed 

traditioneel vanuit een specifieke dominante 

invalshoek wordt benaderd — en experts en ‘mooie’ 

gebouwen daarom worden geprioriteerd.

De erfgoedprofessionals die werden geïnterviewd 

voor dit onderzoek onderschrijven de rol die het 

‘erfgoeddiscours’ en de taal die bij dit discours 

hoort in hun werkzaamheden spelen. De 

erfgoedsector is een talige wereld, waarin met 

regelmaat aan erfgoedgemeenschappen wordt 

gevraagd zich in geschreven tekst uit te drukken. 

De erfgoedprofessionals merken op dat niet alle 

erfgoedgemeenschappen even goed in staat zijn 

om dat te doen op een manier die aansluit op 

het jargon van de erfgoedorganisaties. Sommige 

erfgoedgemeenschappen kennen zelfs het 

woord ‘erfgoed’ niet. De erfgoedprofessionals 

vrezen dat deze situatie ertoe leidt dat niet alle 

potentiële erfgoedgemeenschappen gelijke 

kansen hebben en dat sommige zelfs onbedoeld 

worden uitgesloten. Het is een probleem dat 

regelmatig door Blommaert wordt besproken 

in relatie tot concepten als ‘voice’ en ‘resources’. 

Volgens Blommaert kunnen mensen voldoende 

resources hebben om in bepaalde situaties 

effectieve taal te produceren — bijvoorbeeld in 

hun privé omgeving —, maar kunnen diezelfde 

resources in andere contexten tekortschieten, of 

als ongepast worden geïnterpreteerd (Blommaert, 

2005). Het niet kunnen aanwenden van de juiste 

resources binnen bepaalde contexten zorgt er 

vervolgens voor dat bepaalde individuen minder 

voice hebben dan andere individuen, die wel de 

juiste resources bezitten. De meeste geïnterviewde 

erfgoedprofessionals lijken zich reeds bewust 

te zijn van dit probleem, en menen dat deze 

kwestie in een vroeg stadium van de dialoog 

aan bod moet komen. Door de resources van de 

vertegenwoordigers van een erfgoedgemeenschap 

snel te verkennen, kunnen eventuele problemen 

die veroorzaakt kunnen worden door een gebrek 

aan resources mogelijk vooraf worden onder-

vangen, of op zijn minst beter worden begrepen. 

‘Taal’ hoeft echter niet enkel naar geschreven of 

gesproken tekst te verwijzen. De oprichter van 

Werkplaats Erfgoed Teun van den Ende beschrijft 

hoe alle betekenissen die samenhangen met het 

concept ‘erfgoed’ dynamisch zijn en niet altijd door 

alle actoren die betrokken zijn bij het erfgoed 

worden begrepen (van den Ende, 2017). ‘Gewone 

mensen’ kunnen dingen als waardevol ervaren 

zonder dat erfgoedprofessionals dat opmerken, 

simpelweg omdat zij vanwege hun professionele 

achtergrond automatisch naar meer traditionele 

vormen van erfgoed — historische monumenten, 

bijvoorbeeld — kijken en daardoor een blinde 

vlek hebben voor andere dingen die misschien 

door gemeenschappen als erfgoed worden gezien. 

Smith noemt die traditionele manier van kijken 

‘Authorized Heritage Discourse’; een dominante blik 

die uitgaat van Westerse elites en expertise, en zich 

eerder richt op (mooie) objecten en monumenten 

Inclusie en uitsluiting door middel 
van taal11
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dan op ‘normale mensen’. 

Dat er naast Smith en andere Critical Heritage 

academici ook vanuit erfgoedorganisaties verzet 

komt tegen deze manier van denken laat onder 

andere Goud van Brabant van Erfgoed Brabant 

directeur-bestuurder Patrick Timmermans zien. 

Timmermans benadrukt dat “erfgoed is meer dan 
steen alleen … erfgoed gaat ook over mensen” 

(Timmermans, 2016). Toch is deze verschuiving 

in focus nog relatief nieuw en blijft de aandacht 

voor ‘steen’ op allerlei manieren dominant in 

de erfgoedsector aanwezig. Juist vanwege de 

hegemonie van dit discours is het lastig om 

dingen die niet bij dat discours passen als 

waardevol te herkennen, zelfs voor de mensen die 

die waardering zelf ervaren. Om die reden moet 

iedere dialoog tussen een erfgoedorganisatie en 

een erfgoedgemeenschap naast aandacht voor 

een gebrek aan resources ook ruimte bieden voor 

kritische reflectie op het bredere erfgoeddiscours 

en de invloed die dat discours kan hebben op het 

erfgoed en de erfgoedgemeenschap. 

Voor regionale en lokale erfgoedorganisaties 

speelt ook lokaliteit automatisch een belangrijke 

rol. Erfgoed Brabant richt zich niet alleen op het 

concept ‘erfgoed’, maar ook op de entiteit ‘Brabant’. 

Toch moeten erfgoedorganisaties zowel volgens 

Frijhoff als volgens Jacobs voorzichtig omspringen 

met het benadrukken van die lokaliteit, omdat dit 

invloed zou kunnen hebben op de manier waarop 

erfgoedgemeenschappen de erfgoedorganisatie 

als relevant en passend bij hun identiteit kunnen 

interpreteren. Brabantse erfgoedgemeenschappen 

die zich niet in relatie tot de entiteit ‘Brabant’ 

identificeren, zullen zich niet zomaar aangesproken 

voelen door een erfgoedorganisatie die de 

Brabantse identiteit benadrukt. “Het begin en 
einde van ‘Brabant’ is bovendien niet evident”, zegt 

Jacobs. 

Frijhoff formuleert een vergelijkbaar perspectief: 

“Brabant is breder dan Brabant alleen. Zo’n 
gewest heeft weliswaar grenzen, maar die grenzen 
worden vaak overschreden, zowel door mensen 
die eruit gaan als mensen die binnenkomen.” Een 

dergelijk perspectief brengt erfgoedorganisaties 

voor wie juist een bepaalde locatie van belang 

is mogelijk in een lastige positie. Ook hier lijken 

Frijhoff en Jacobs een open, bescheiden en 

dynamische houding als oplossing te zien om de 

situatie werkbaar te houden. Jacobs: “we moeten 
‘Brabant’ vooral niet te veel als een vast ding gaan 
zien. Je moet er tot op zekere hoogte in geloven en 
voor willen ijveren, maar niet té. Je moet ‘Brabant’ 
kunnen deconstrueren op het moment dat dat 
nodig is.”

Digitale middelen hebben veel nieuwe 

mogelijkheden geschapen voor het erfgoedveld. 

Bepaalde types en onderdelen van erfgoed kunnen 

eenvoudiger worden bewaard — door middel 

van digitalisering — en gedeeld. Sociale media 

en interactieve installaties maken interactie en 

participatie eenvoudiger. Ook op organisatorisch 

gebied zorgen digitale middelen voor nieuwe 

mogelijkheden. Toch zijn de technologische 

ontwikkelingen van de afgelopen decennia niet 

enkel positief. Archeoloog en cultuurwetenschapper 

Margarita Díaz-Andreu merkt op dat de focus op 

de digitale dimensie van onze samenleving tot 

uitsluiting kan leiden:

Yet, critics also mention that digital media are 
also bringing new ways of exclusion, for digital 
technologies are not mastered by everyone 
(Richardson 2014, 107–118) and worldwide 
access to them is not even. (Margarita Díaz-

Andreu, 2017)

Hoewel de internetpenetratie in Nederland relatief 

hoog is — ruim 97 procent — , is dat geen garantie 

dat alle potentiële erfgoedgemeenschappen 

erin slagen de digitale diensten van erfgoed-

Uitsluiting door middel van 
‘Brabantsheid’?

11-b

Uitsluiting vanwege digitale focus 11-c
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organisaties op de juiste manier te gebruiken. 

Een onderzoek naar het initiatief Hebridean 

Connections laat zien dat de successen van de 

erfgoedgemeenschap die in dit onderzoek centraal 

staat deels afhankelijk waren van de digitale kennis 

en vaardigheden van een van de leden. Om te 

voorkomen dat erfgoedgemeenschappen die ‘digital 

savvy’ zijn meer kansen hebben om productieve 

interacties aan te gaan met erfgoedorganisaties 

dan andere erfgoedgemeenschappen zouden 

erfgoedorganisaties ervoor kunnen kiezen op een 

andere manier naar hun eigen digitale middelen en 

kanalen te gaan kijken. Waar erfgoedorganisaties 

zich op dit moment met name richten op cijfers die 

laten zien hoeveel mensen zij online bereiken — en 

hoeveel mensen zij potentieel extra zouden kunnen 

bereiken —, zouden zij zich kunnen afvragen welke 

groepen mensen en individuen zij online mislopen. 

Een oud onderzoek naar cultuurparticipatie laat 

bijvoorbeeld zien dat allochtone Brabanders 

minder goed via internet worden bereikt en 

minder goed in staat zijn om digitale middelen te 

gebruiken dan andere Brabanders (PON, 2003).

Aan het begin van het hoofdstuk FUNDAMENTEN 

kwam het belang van waardering meerdere malen 

aan bod. Voortbordurend op de inhoud van dat 

hoofdstuk en het vorige deel van dit hoofdstuk moet 

worden opgemerkt dat erfgoedgemeenschappen 

het niet altijd eenvoudig vinden om uitdrukking te 

geven aan de waardering die ze voor hun erfgoed 

en voor elkaar voelen. Het kunnen benoemen 

van waardering is echter belangrijk, menen de 

erfgoedprofessionals. 

Over erfgoed en erfgoedwaardering kunnen 

spreken, is niet alleen handig tijdens gesprekken 

met erfgoedprofessionals — bijvoorbeeld 

wanneer er over subsidie of andere vormen van 

ondersteuning wordt gesproken —, maar bovenal 

om op aantrekkelijke wijze naar een breder publiek 

te communiceren. Erfgoedgemeenschappen 

die helder over de waarde van hun erfgoed 

kunnen vertellen, kunnen hun erfgoed met 

anderen delen en nieuwe deelname aan hun 

erfgoedgemeenschap stimuleren. Het formuleren 

en herformuleren van de waarde en waardering 

die een erfgoedgemeenschap voor elkaar en voor 

het erfgoed voelt, zou daarom voortdurend in 

dialoog moeten plaatsvinden. 

 

Dat de machtsverhoudingen aan het verschuiven 

zijn werd onder andere in RESPECT EN 
VERTROUWEN IN ALLE INTERACTIES en 

BOTTOM-UP VRIJWILLIGHEID al benoemd. 

In dat deel werd gefocust op de relatie tussen 

erfgoedorganisaties en erfgoedgemeenschappen. 

Die relatie vormt immers de kern van dit onderzoek. 

Erfgoedorganisaties en erfgoedgemeenschappen 

functioneren echter niet in een vacuüm, maar 

behoren samen tot eenzelfde netwerk waarin 

ook andere actoren aanwezig zijn — zoals ook in 

ERFGOEDGEMEENSCHAPPEN ALS NETWERK 

werd uitgelegd. Met name overheden, maar 

ook andere organisaties en partijen, spelen een 

invloedrijke rol in de dagelijkse praktijk van 

erfgoedgemeenschappen. “Traditionally, the State 
is perceived as the steward of cultural heritage”, 

schrijft erfgoedonderzoeker Marie-Sophie de 

Clippele (2021). Dat de overheid een deel van die 

macht en verantwoordelijkheid in het kader van 

het Verdrag van Faro aan erfgoedgemeenschappen 

wil overdragen, bleek al uit de tekst van de Leeuw 

(2013). De wens om de controle op erfgoedgebied 

eerlijker met burgers te delen, vertaalt zich 

echter niet zomaar naar een situatie waarin dat 

automatisch het geval is. “In woorden vinden ze 
dat goed, maar in de realiteit vinden ze het lastig”, 

legt Jacobs uit. “Landen vinden het altijd moeilijk 
om macht op te geven.”

Uitgaande van die constatering en voortbordurend 

op eerdere verwijzingen naar de verdeling van macht 

Uitdrukken van waarde en 
waardering12

Aandacht voor machtsverhoudingen 13
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en het idee dat niet alle erfgoedgemeenschappen 

automatisch gelijke kansen hebben, is het 

belangrijk dat er ook gedurende de dialoog tussen 

erfgoedgemeenschappen en erfgoedorganisaties 

aandacht is voor machtsverhoudingen die 

erfgoedgemeenschappen kunnen raken. De 

geïnterviewde erfgoedprofessionals vertellen 

bijvoorbeeld dat erfgoedorganisaties ervoor moeten 

waken dat de focus op participatie niet doorslaat. 

Overheden moeten het overdragen van macht niet 

gebruiken om van hun verantwoordelijkheden weg 

te lopen. Volgens het Verdrag van Faro hebben 

ook overheidsinstellingen een rol te vervullen 

wanneer het om het beschermen en ondersteunen 

van erfgoedgemeenschappen en erfgoed gaat.

Erfgoedorganisaties werken nou eenmaal vanuit 

een bepaald perspectief. De Authorized Heritage 

Discourse werd al genoemd in relatie tot dit 

perspectief, net zoals de invloed van vakjargon. 

Erfgoedprofessionals kunnen kritisch reflecteren 

op hun eigen taalgebruik en proberen te ontdekken 

welke resources erfgoedgemeenschappen nodig 

hebben om de verschillende onderdelen die in het 

hoofdstuk FUNDAMENTEN werden behandeld te 

kunnen omarmen. Wat lastiger is, is vaststellen hoe 

het perspectief van erfgoedorganisaties ervoor 

kan zorgen dat bepaalde soorten erfgoed — zoals 

ook door van den Ende (2017) werd aangehaald 

—, bepaalde erfgoedgemeenschappen en bepaalde 

eigenschappen over het hoofd worden gezien. De 

situatie vertoont parallellen met discussies over 

‘known unknowns’ en ‘unknown unknowns’ (Pawson, 

Wong & Owen, 2011). Hoewel de geïnterviewde 

erfgoedprofessionals zich kunnen voorstellen 

dat er potentiële erfgoedgemeenschappen 

bestaan die ze niet kennen, weten zij niet hoe ze 

deze erfgoedgemeenschappen zouden moeten 

vinden. Ze kunnen zich niet voorstellen hoe een 

voor hen ‘vreemde’ erfgoedgemeenschap eruit 

zou kunnen zien en welke eigenschappen die 

erfgoedgemeenschap zou kunnen hebben.

Toch hebben erfgoedprofessionals misschien 

de plicht om, in het kader van inclusie, 

mogelijkheden te onderzoeken om ‘vreemde’ 

erfgoedgemeenschappen te leren kennen. 

Interacties met erfgoedgemeenschappen die 

zelf pas recentelijk, vanwege maatschappelijke 

veranderingen, als erfgoedgemeenschap worden 

aangemerkt, bieden hier misschien uitkomst. Zo 

bepleiten erfgoedprofessionals dat er met deze 

erfgoedgemeenschappen kan worden gesproken 

over de manier waarop zij graag willen dat 

andere erfgoedgemeenschappen worden herkend. 

In dit deel van de dialoog — dat pas plaats 

moet vinden op het moment dat beide partijen 

elkaar vertrouwen en verstaan — kunnen de 

erfgoedgemeenschappen aangeven op basis van 

welke eigenschappen zij in het verleden misschien 

niet door erfgoedorganisaties werden herkend. Zo 

biedt dit deel van de dialoog mogelijkheden om 

nieuwe perspectieven te ontwikkelen, bestaande 

perspectieven te verbreden en het discours te 

vernieuwen. 

Taalkundige vernieuwing past volgens Frijhoff 

uitstekend bij erfgoed. “De hele term ‘erfgoed’ is 
natuurlijk een nieuwe term, die zestig jaar geleden 
bij niemand bekend was”, vertelt hij. “Het lijkt me 
heel goed dat mensen uit erfgoedgemeenschappen 
de taal herijken en zeggen: ‘dat woord hebben we 
niet meer nodig, nu een ander woord’.” Frijhoff 

noemt het woord ‘volkscultuur’ als voorbeeld van 

een term die nu niet meer wordt gebruikt. De term 

werd in 2010 door historicus Peter Jan Margry als 

“problematisch” bestempeld en met de volgende 

woorden omschreven:

Oubollig, belegen, autochtoon, statisch, archaïsch, 
volk-elite oppositie zijn de gebruikelijke 
associaties. Bovendien, de combinatie van volk-
natie-nationalisme haalt - zeker in tijden van 
nieuwe extreem rechtse bewegingen - haast 
vanzelf de vrijage tussen de volkskunde en de 
nationaal-socialistische ideologie tijdens WO II 

weer naar boven. (Margry, 2010)

Juist de gevoelens die door Margry wor-

Herdefiniëring en reflectie14
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den benoemd, kunnen in dialoog met 

erfgoedgemeenschappen worden geïdentificeerd. 

Bovendien werkt taalgebruik twee kanten op. De 

manier waarop we over dingen praten en betekenis 

toekennen, heeft invloed op de werkelijkheid, maar 

de werkelijkheid heeft ook invloed op de manier 

waarop we over dingen praten en betekenis 

toekennen. “Taalverandering zegt iets over 
cultuurverandering, en dat moet je ondersteunen”, 

zegt Frijhoff.

De geïnterviewde erfgoedprofessionals observeren 

dat erfgoedgemeenschappen niet per se aan het 

begin van hun interacties met erfgoedorganisaties 

al hun relevante eigenschappen kunnen 

benoemen. Ze ontdekken gaandeweg aan welke 

concepten zij hun erfgoedgemeenschap en 

activiteiten kunnen verbinden — een ontwikkeling 

die vaak samenhangt met het leren gebruiken 

van ‘erfgoedjargon’. Erfgoedorganisaties kunnen 

erfgoedgemeenschappen helpen inzicht in hun 

eigen eigenschappen te produceren. Daarnaast 

kunnen erfgoedgemeenschappen ook nieuwe 

eigenschappen ontwikkelen in relatie tot actuele 

gebeurtenissen en ontwikkelingen. De snel 

populairder wordende overtuiging dat “cultural 
heritage and the future are intimately linked and 
that the development of futures thinking should 
be a priority” (Holtorf & Högberg, 2020) kan 

erfgoedgemeenschappen bijvoorbeeld inspireren 

met toekomstgerichtheid of gerelateerde 

concepten aan de slag te gaan. 

Naast deze vrijwillige acceptatie van nieuwe 

eigenschappen komt het ook voor dat 

erfgoedgemeenschappen op problematische 

eigenschappen van hun erfgoed moeten worden 

gewezen door erfgoedorganisaties. Denk hierbij 

aan erfgoed dat als racistisch of seksistisch 

kan worden ervaren. Erfgoedgemeenschappen 

kunnen er vervolgens voor kiezen problematische 

eigenschappen te transformeren. Hierbij kan de 

expertise van erfgoedorganisaties van pas komen. 

Dergelijke transformaties passen bij de houding 

die eerder in DYNAMISCH ERFGOED werd 

behandeld.

Het delen van erfgoed werd ook al genoemd in 

BEWUSTZIJN EN IDENTITEIT en DYNAMISCH 
ERFGOED. Hier werd het delen van erfgoed 

voorgesteld als een actie die kan helpen positieve 

gevoelens — zoals empathie — te produceren en 

als reden waarom openstelling voor anderen 

noodzakelijk is. Maar delen is veel belangrijker dan 

deze invalshoeken misschien doen vermoeden. Het 

Verdrag van Faro ziet erfgoedgemeenschappen als 

verzamelingen van actoren die iets door willen 

geven aan toekomstige generaties. De enige 

manier om dat te doen, is door het te delen. De 

zoektocht naar geschikte manieren om het erfgoed 

te delen en nieuwe mensen aan het erfgoed te 

verbinden, moet om die reden een belangrijke 

positie krijgen binnen de interacties tussen 

erfgoedgemeenschappen en erfgoedorganisaties. 

Op 20 december 2010 organiseerde het 

Belgische FARO een brainstorm over het begrip 

‘erfgoedgemeenschap’ (FARO, 2011), waarbij Jacobs 

de aanwezigen in een rede aanmoedigde de term 

‘erfgoedgemeenschap’ “creatief in te zetten om 
er vanuit een organisatie een verschuiving in de 
goede richting mee te (laten) realiseren en daarbij 
zoveel mogelijk elementen uit een veldje mee te 
nemen in die beweging.” (Jacobs, 2010) Het betoog 

sluit inhoudelijk aan op de eerdere reflectie 

van Jacobs, waarin hij het Verdrag van Faro als 

“troefkaart” omschrijft (Jacobs, 2008). In het kader 

van dit onderzoek naar erfgoedgemeenschappen 

Ontwikkeling en (h)erkenning van 
eigenschappen15

Delen en verbinden 16

Erfgoed en het Verdrag van Faro als 
middel 17
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noemt Jacobs de erfgoedgemeenschap Doel 

als voorbeeld. “Zij hebben onmiddellijk het 
concept ‘erfgoedgemeenschap’ gebruikt als 
een soort van schild, om te kunnen zeggen 
‘wij zijn de erfgoedgemeenschap Doel, en de 
Vlaamse gemeenschap moet ons erkennen’. Het 
is een typisch voorbeeld van een actiegroep 
die laat zien hoe het concept gebruikt kan 
worden. Dat is ook precies de kracht van zo’n 
conventie als Faro.” Erfgoedorganisaties kunnen 

erfgoedgemeenschappen helpen de doelen die ze 

willen bereiken te concretiseren en vervolgens te 

onderzoeken hoe zij het Verdrag van Faro kunnen 

gebruiken om die doelen te bereiken. Het Verdrag 

van Faro bepleit bijvoorbeeld: “dat alle personen 
het recht hebben betrokken te zijn bij het cultureel 
erfgoed van hun keuze” (De Raad van Europa, 

2005). In relatie tot het datzelfde verdrag schrijft 

Doel 2020 — een van de organisaties die zich 

inzet voor het behoud van Doel —: “[e]rfgoed, een 
mensenrecht ook in Doel” (Doel 2020, 2007).  

Cultural 
heritage and 

the future are 
intimately 

linked. 
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Erfgoed richting 
de toekomst

Zoals ook al in de INLEIDING en bij DELEN EN VERBINDEN werd opgemerkt, is de notie van ‘future 
generations’ voor erfgoedgemeenschappen zoals die in het Verdrag van Faro worden omschreven 
van groot belang. De nadruk op die toekomstige generaties dwingt erfgoedgemeenschappen en 
erfgoedorganisaties om actief aan de slag te gaan met de toekomst, ook al voelt het voor deze 
gemeenschappen vaak alsof zij zich vooral met het verleden bezighouden. Juist vanwege dat gevoel 
verwijzen de geïnterviewde erfgoedprofessionals naar de noodzaak om een meer toekomstgerichte 
visie uitgebreid aan bod te laten komen in interacties met erfgoedgemeenschappen. Hierin kan 
ook de gedachte dat erfgoed kan worden ingezet om een positieve toekomst te construeren een 
plek krijgen; opdat erfgoedgemeenschappen niet enkel het Verdrag van Faro, maar ook hun eigen 
erfgoed als middel gaan inzetten om een positieve impact te maken.
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In INCLUSIE EN UITSLUITING DOOR MIDDEL 
VAN TAAL werd “the future of present action” 

(Morisset, 2018) al aangehaald in relatie tot 

de betekenis van het woord ‘patrimoine’; dat 

het idee dat iets richting een toekomst moet 

worden doorgegeven op natuurlijke wijze bevat. 

In het woord ‘erfgoed’ lijkt de toekomst minder 

automatisch aanwezig. Het woord wordt in 

de woordenboeken van het Instituut voor de 

Nederlandse Taal voor de jaren 1500 tot heden 

als volgt uitgelegd (Instituut voor de Nederlandse 

Taal, 2021):

erfgoed("erfgoed") zelfstandig naamwoord 
(onzijdig)
1.Goed dat men erfelijk bezit. Thans vrijwel het 
eenige gebruik.
2.Goed waarop iemand een blijvend recht heeft.
3.Goed dat (door God) vast in het vooruitzicht 
is gesteld. Gewoonlijk in toepassing op de 
hemelsche zaligheid.

4.Goed dat tot eene nalatenschap behoort. 

Geen van deze betekenissen geeft de huidige 

functie van het woord goed weer, dat door 

Erfgoed Venlo wordt beschreven als: “[a]lles 
wat we erven van vorige generaties én wat we 
het bewaren waard vinden” (Erfgoed Venlo, z.d.). 

Hoewel de huidige betekenis van het woord 

‘erfgoed’ — destijds ‘cultureel erfgoed’ — pas sinds 

de jaren zeventig ontstond (Frijhoff, 2012), lijkt de 

historische betekenis van het woord te laten zien in 

welke richting het woord wijst. ‘Erfgoed’ draait om 

objecten — fysiek bezit — die via eerdere generaties 

werden verkregen. Het idee dat een erfenis door het 

handelen van de begunstigde verandert voordat 

hij of zij het aan een volgende generatie doorgeeft, 

is hier niet expliciet aanwezig. Sterker nog, het 

idee dat er iets moet of kan worden doorgegeven 

dat op de originele erfenis — het erfgoed — lijkt, 

ontbreekt. Toch past toekomstgericht handelen 

bij de activiteiten waar erfgoedgemeenschappen 

zich nu op zouden moeten richten, menen 

de geïnterviewde erfgoedprofessionals. De 

voortdurende herdefiniëring van erfgoed zorgt 

ervoor dat dingen die vandaag met het erfgoed 

gebeuren, later als onderdeel van het erfgoed 

zullen worden gezien. Erfgoedgemeenschappen 

zouden daarom met de toekomstige waardering 

van hun erfgoed bezig moeten zijn, bijvoorbeeld 

door nu dingen te documenteren die later als 

waardevol kunnen worden gezien. “De sporen 
zouden op zijn minst wat talrijker moeten worden, 
zodat het erfgoed wat makkelijker deelbaar wordt”, 
bevestigt Frijhoff. Hij denkt dat erfgoedorganisaties 

mogelijk de meest geschikte instellingen zijn om 

erfgoedgemeenschappen hierin te ondersteunen.

Het werk van cultuurwetenschappers Cornelius 

Holtorf en Anders Högberg (2020) werd al eerder 

genoemd om te laten zien hoe concepten zoals 

‘heritage future’ de afgelopen jaren aan populariteit 

hebben gewonnen. Deze ontwikkeling wordt ook 

geadresseerd in een internationaal project getiteld 

Heritage Futures, dat in 2019 werd afgerond 

(Heritage Futures, 2019). In zijn inaugurale rede 

laat erfgoedprofessor Rodney Harrison zien 

dat deze ‘erfgoed-toekomsten’ — hij gebruikt 

‘toekomsten’ in meervoud, omdat de toekomst niet 

vastligt en uit meerdere “dialogical or relational 
ontologies” bestaat, zowel in tijd als in ruimte — 

om veel meer draaien dan enkel het doorgeven en 

delen van erfgoed (Harrison, 2017). Harrison meent 

onder andere dat de toekomst op zijn minst deels 

via erfgoed kan worden geconstrueerd. Dat houdt 

in dat aandacht voor inclusiviteit en diversiteit in 

relatie tot erfgoed tot een inclusievere en meer 

diverse samenleving kan leiden. Erfgoed hangt 

immers nauw samen met de identiteit van mensen. 

Wie diversiteit en inclusiviteit als belangrijke 

concepten in relatie tot de eigen identiteit ziet, 

zal deze concepten in zijn dagelijks leven een 

prominentere positie toekennen. Dit punt kwam 

eerder ook al naar voren in BEWUSTZIJN EN 
IDENTITEIT in relatie tot het onderzoek Heritages 

of Hunger (Corporaal & de Zwarte, 2021).

Verleden, heden, toekomst18
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Een ander concept dat voor Harrison van belang 

is, is ‘overvloed’. Dit concept wordt ook door 

Jacobs en Frijhoff genoemd. Frijhoff, die enerzijds 

vindt dat erfgoedgemeenschappen meer moeten 

documenteren, ziet ook de keerzijde van deze 

wens. “Je komt vervolgens misschien uit bij een 
heel ander probleem”, benadrukt hij. “Want je kunt 
wel zeggen, we gaan al die dingen — [documentatie 
en andere spullen die bij het erfgoed horen] — 
deponeren in archieven en musea, maar die willen 
niet alles hebben, want die worden overspoeld met 
materiaal.” 

Uiteindelijk moeten we volgens Jacobs 

ook leren omgaan met vergankelijkheid. 

Erfgoedgemeenschappen moeten onder bege-

leiding van erfgoedorganisaties kritisch gaan 

nadenken over de vraag hoe lang we iets willen 

bewaren. “Voor de eeuwigheid? Of zeggen we ‘okee, 
we kunnen ermee leven dat dit slechts voor de 
volgende vijf generaties is’.” Het erfgoeddiscours 

is nu echter niet ingesteld op het idee dat 

erfgoed op een bepaald moment verdwijnt en 

dat erfgoedgemeenschappen zich daar nu alvast 

bewust van moeten zijn. Jacobs noemt de restaura-

tie van De Nachtwacht als case. Hij is ervan 

overtuigd dat Nederlanders er niet aan moeten 

denken dat het schuttersstuk op een dag zal 

vergaan. Toch is een dergelijke toekomst op de lange 

termijn onafwendbaar. Het project Heritage Futures 

bestudeert dit soort verre toekomsten binnen de 

onderzoekspijler ‘Uncertainty’. Naast aandacht voor 

de betekenis van het ‘voor eeuwig’ willen borgen, 

besteedt deze pijler ook aandacht aan de onzekere 

toekomst van waardering. Ook deze factor speelt 

voor zowel Frijhoff als Jacobs een belangrijke rol. 

In relatie tot potentiële toekomstige waardering 

wil Jacobs het liefst dat er zoveel mogelijk wordt 

bewaard. “Want hoe weet je wat er in de toekomst 
belangrijk zal zijn?”, vraagt hij zich af. “Stel, je 
hebt een archief waarin temperatuurverschillen 
tussen 1750 en 1760 staan genoteerd. Twintig 
jaar geleden had je misschien gezegd ‘waarom is 

dat van belang? Gooi het gewoon weg’. Als je later 
lange termijn klimaatveranderingen bestudeert, is 
die bron ineens wel heel belangrijk.” 

Alles bij elkaar ontstaat er een complexe situatie. 

Erfgoedgemeenschappen moeten enerzijds 

inschatten welke onderdelen van hun hedendaagse 

erfgoedactiviteiten waardevol zouden kunnen zijn 

voor toekomstige generaties. Anderzijds worden 

ze geconfronteerd met musea en archieven die 

niet bereid zijn hun documentatie op te slaan en 

situaties waarin het praktisch onmogelijk wordt 

bepaalde zaken voor een langere tijd te bewaren. 

Erfgoedorganisaties kunnen in deze complexe 

situatie een begeleidende en adviserende rol 

spelen, waarin ze erfgoedgemeenschappen niet 

alleen helpen de juiste toekomstgerichte keuzes 

te maken, maar ook praktische oplossingen 

aandragen. Zo biedt digitalisering misschien 

mogelijkheden om documentatie die vanwege 

ruimtegebrek niet fysiek kan worden opgeslagen 

op een elektronische manier veilig te stellen. 

In Noord-Brabant is de Brabant Cloud, die door 

Erfgoed Brabant omschreven wordt als het 

“digitale pakhuis” (Erfgoed Brabant, 2020), een 

mooi voorbeeld van een systeem dat vanuit dit 

perspectief oplossingen kan bieden.

Hoewel praktische overwegingen van belang 

zijn om ervoor te zorgen dat er überhaupt een 

toekomst voor het erfgoed is, zeggen die praktische 

overwegingen niet altijd iets over de inhoud van 

die toekomst. Toch moeten er ideeën over de 

inhoud van die toekomst zijn, beargumenteren 

zowel de erfgoedprofessionals als Frijhoff en 

Jacobs. “Als je toekomstgericht werkt, moet je 
natuurlijk zeggen dat je een bepaalde kant op wilt”, 
zegt Frijhoff. De beste methode om vast te stellen 

welke kant dat zou moeten zijn, is door negatieve 

gebeurtenissen uit het verleden te gebruiken om 

positieve waarden voor de toekomst te formuleren, 

Overvloed en vergankelijkheid

Een beweging in een positieve 
richting 19
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meent hij. Zo zou een kritische beschouwing van 

het slavernijverleden er bijvoorbeeld voor moeten 

zorgen dat we nadrukkelijker naar inclusiviteit en 

gelijkheid streven.

De erfgoedprofessionals zien ook in het Verdrag 

van Faro aanknopingspunten voor een positieve 

richting. De aandacht die het verdrag voor het 

organiseren van een dialoog vraagt, nodigt 

bijvoorbeeld uit om na te denken over de positieve 

dingen die uit een dialoog kunnen voortkomen. 

Denk aan wederzijds begrip — dat voor empathie 

kan zorgen — en het voorkomen van conflict. Ook 

Jacobs denkt dat het verdrag kan worden gebruikt 

om over die positieve richting na te denken. “Dit 
is een van de meest interessante, inspirerende 
teksten die ik ken.” Kijkend naar het Verdrag van 

Faro zouden bijvoorbeeld het publieke belang, 

verbinding, diversiteit, democratische waarden en 

vreedzaamheid belangrijke onderdelen kunnen zijn 

van de toekomst die de erfgoedgemeenschappen 

via hun erfgoed willen construeren (Ministerie 

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 2021a). 

Juist omdat zij het Verdrag van Faro kennen, 

zijn erfgoedorganisaties ideale partners in het 

uitkiezen en toepassen van de Faro-waardes die 

het beste bij een specifieke erfgoedgemeenschap 

passen.

Hoewel het idee dat erfgoed moet worden 

geborgd er juist voor lijkt te zorgen dat de 

erfgoedprofessionals actief met de toekomst van 

hun erfgoed aan de slag moeten gaan, benadrukt 

Frijhoff dat het voor erfgoedgemeenschappen 

belangrijk is niet te rigide met doelstellingen 

te werken. “Ik denk dat het verstandig is om een 
wenselijke toekomst te definiëren”, zegt hij. “Maar 
erfgoedgemeenschappen moeten niet denken dat 
ze er zijn als ze een richting hebben gekozen. Ze 
moeten ook weten hoe haalbaar hun plannen 
zijn, en of er alternatieven zijn.” Bovendien 

meent Frijhoff dat de focus op een enkel strak 

geformuleerd einddoel ervoor kan zorgen dat 

erfgoedgemeenschappen hun dynamiek — die, 

zoals ook al in DYNAMISCH ERFGOED werd 

beschreven, juist zo belangrijk is voor erfgoed 

— kwijtraakt. Ook Jacobs noemt dat idee. “De 
richting kan pas positief zijn wanneer er een 
duurzame koers wordt gevaren die tegelijkertijd 
dynamisch blijft.” Vanuit dit perspectief lijkt de 

eerder in TEGEN CRITERIA behandelde visie 

op het opstellen van criteria zich te herhalen. 

Omdat erfgoedgemeenschappen vooral levend 

en dynamisch moeten blijven, kunnen ook 

de toekomstplannen en doelstellingen van 

erfgoedgemeenschappen nooit in steen worden 

gebeiteld; dat zou tot uitsluiting en verstarring 

leiden en uiteindelijke de duurzaamheid van het 

erfgoed bedreigen.

Een bijzonder doel dat met veel van de 

andere doelen samenhangt, is het voorkomen 

van conflicten en de creatie van vreedzame 

gemeenschappen. Het Verdrag van Faro moet 

landen tot het volgende verbinden:

… kennis van cultureel erfgoed te ontwikkelen 
als een hulpbron om vreedzame co-existentie 
te vergemakkelijken door vertrouwen en 
wederzijds begrip te bevorderen met het 
oog op het oplossen en voorkomen van 
conflicten (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 

Wetenschap, 2021b)

Volgens Jacobs past de aandacht voor conflict bij 

een nieuw perspectief dat pas sinds het Verdrag 

van Faro aan populariteit wint. Jacobs: “de klas-
sieke benadering is dat als je iets in het erfgoedveld 
gaat doen je consensus moet hebben; dat alle 
betrokken actoren zeggen ‘we kunnen ermee 
leven’. Het interessante aan de conventie van Faro 
is dat die ervan uitgaat dat er niet zomaar een 
consensuele gemeenschap is, maar dat conflict echt 
wel kan, en hanteerbaar gemaakt kan worden. Dat 
is de kracht, dat is het speciale aan die conventie, 
dat men van die realiteit uitgaat.” Dat de conventie 

het als normaal ziet dat er conflicten zijn en die 

conflicten toelaat, zorgt er volgens Jacobs voor dat 

Conflict en vergemeenschapping 20
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het Verdrag van Faro bijzonder vooruitstrevend 

is — in internationale conventies doet men graag 

alsof alles altijd “koek en ei” is, merkt Jacobs op 

— en tot een “dynamisch” geheel leidt. Dat het 

verdrag anders is dan voorgaande verdragen 

vraagt opnieuw om een verandering in de houding 

en werkwijze van erfgoedorganisaties. Zij moeten 

conflicten rond erfgoed niet hoofdzakelijk als een 

probleem zien dat moet worden opgelost, maar 

eerder als een kans om verschillende actoren uit 

hetzelfde erfgoednetwerk aan tafel te krijgen voor 

een dialoog waarin meerstemmigheid omarmt 

wordt en de verschillende waardes van het erfgoed 

elkaar versterken in plaats van bevechten.
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Obstakels voor 
erfgoedprofessionals

Het Verdrag van Faro moet het erfgoedveld en het werk van erfgoedorganisaties drastisch gaan 
veranderen. Erfgoedprofessionals zullen minder controle krijgen over het erfgoed waar ze mee 
werken en hun expertise op een andere manier moeten gaan inzetten. Onderzoek laat zien dat 
professionals over het algemeen goed in staat zijn vanuit een rationeel perspectief in te zien dat 
bepaalde veranderingen wenselijk zijn (Weeks, Roberts, Chonko & Jones, 2004) — een vaardigheid 
die ook bij de geïnterviewde erfgoedprofessionals en hun erfgoedorganisaties aanwezig lijkt te 
zijn. Toch kan verandering om verschillende redenen in de praktijk lastig blijken. Verandering 
kan gevoeld worden als een bedreiging voor iemands persoonlijke stabiliteit en continuïteit; de 
professionele vooruitgang van een individu wordt misschien deels tenietgedaan wanneer iemand 
zijn ontwikkelde kennis en opgedane ervaring niet langer kan inzetten zoals hij of zij dat gewend 
was. Daarnaast speelt bij verandering ook de angst om te falen en de wens om controle te houden 
over de toekomst een rol. Professionals weten niet zeker of zij in staat zullen zijn onder de nieuwe 
omstandigheden te functioneren en kunnen zich daarom, zelfs wanneer zij de verandering 
inhoudelijk een goed idee vinden, zorgen maken over bepaalde onderdelen van de verandering. 
In de interviews met de erfgoedprofessionals blijkt dat ook zij over sommige veranderingen 
twijfelen. Hoewel deze twijfels niet direct in de interacties met de erfgoedgemeenschappen aan 
bod zullen komen, is het wel belangrijk om ze te adresseren. Twijfels kunnen op de achtergrond 
een rol spelen en het potentiële succes van de gelijkwaardige dialoog in de weg staan. 
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Dat het Verdrag van Faro als middel kan worden 

gebruikt om erfgoedgemeenschappen te 

machtigen, zou ook negatieve gevolgen kunnen 

hebben. Macht kan in het extreemste geval 

uitmonden in misbruik. Precies dezelfde angst 

wordt aangehaald in een onderzoek naar het 

maatschappelijke gebruik van historische, culturele 

omgevingen (Pourbahador, 2020). Concepten als 

‘publieksparticipatie’ kunnen door verschillende 

actoren worden gebruikt als “windowdressing” om 

maatschappelijke doelen te bereiken, concludeert 

het onderzoek. Ook kan participatie worden 

ingezet als een “destructive instrument” wanneer 

burgers zich gemanipuleerd voelen en zich ergens 

tegen willen verzetten. 

“Ik denk dat iedereen deel uitmaakt van 
verschillende erfgoedgemeenschappen”, merkt 

een van de geïnterviewde erfgoedprofessionals 

op. Dit perspectief wordt ook door andere 

erfgoedprofessionals aangehaald, maar niet 

door hen allemaal zonder twijfel onderschreven. 

Er bestaat vrees dat het uitdragen van dit idee 

ervoor zorgt dat het label ‘erfgoedgemeenschap’ 

een deel van zijn betekenis en waarde verliest. 

Het erfgoedgemeenschap-label zou vanwege 

dit waardeverlies mogelijk minder gemakkelijk 

kunnen worden gebruikt om impact te creëren. 

De zorgen over de potentiële devaluatie van de 

term ‘erfgoedgemeenschap’ vertonen parallellen 

met de zorgen die leven rond erfgoedprofessor 

John Schofields uitspraak “we are all experts”, die 

eerder in RESPECT EN VERTROUWEN IN ALLE 
INTERACTIES werd behandeld. Dit perspectief 

wordt gezien als een mogelijke bedreiging 

voor expertise, omdat het er uiteindelijk toe zou 

kunnen leiden dat erfgoedgemeenschappen ervan 

overtuigd raken dat zij geen experts — in deze 

context ‘erfgoedprofessionals’ — nodig hebben 

(Hølleland en Skrede, 2018). Uiteindelijk kan dit 

probleem, indien het in de praktijk een rol blijkt 

te spelen, mogelijk op een vergelijkbare manier 

worden geadresseerd als Schofields uitspraak; 

door te laten zien dat er verschillende soorten 

erfgoedgemeenschappen in verschillende 

contexten bestaan en de betekenis en waarde van 

de term ‘erfgoedgemeenschap’ om die reden altijd 

afhankelijk is van interpretatie. 

Van middel naar misbruik21

Taaldevaluatie en impactverlies22
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Conclusie

Het formuleren van criteria die gebruikt kunnen 

worden om erfgoedgemeenschappen te (h)

er-kennen is niet wenselijk. Criteria hebben 

een beperkend en uitsluitend effect. In- en 

uitsluiten is immers waarvoor ze zijn bedoeld. 

Een reactie op de onderzoeksvraag — Welke 
criteria kunnen we definiëren om te bepalen wat 
een erfgoedgemeenschap is? — kan daarom vrij 

direct worden geformuleerd. Het vaststellen van 

criteria is, zoals in ieder praktijkgericht onderzoek, 

zonder meer een optie, maar past niet bij het 

Verdrag van Faro. Dit verdrag heeft juist als doel 

het erfgoed en de erfgoedgemeenschap open 

en dynamisch te maken en te houden. Criteria 

en categorisaties zouden het erfgoed fixeren en 

de dynamiek bedreigen. Het Verdrag van Faro 

wil participatie bevorderen en ervoor zorgen dat 

erfgoedgemeenschappen meer controle krijgen 

over hun erfgoed. Als erfgoedorganisaties ervoor 

kiezen criteria te formuleren, houden zij de 

controle in handen. De originele onderzoeksvraag 

wordt daarom bewust niet beantwoord.

Voortbordurend op de laatste zinnen uit de inleiding 

van deze CONCLUSIE moet ook worden begrepen 

dat het voor erfgoedorganisaties geen probleem 

zou moeten zijn dat er geen criteria worden 

geformuleerd waarmee erfgoedgemeenschappen 

kunnen worden geïdentificeerd. Het is namelijk 

niet aan de erfgoedorganisaties om de 

erfgoedgemeenschappen te identificeren; de leden 

van de erfgoedgemeenschap moeten dat zelf 

doen. Hoewel deze benadering tot een eenvoudig 

antwoord op de onderzoeksvraag leidt, maakt 

dit de werkzaamheden van erfgoedorganisaties 

niet gemakkelijker. Zij kunnen in feite enkel 

afwachten tot de erfgoedgemeenschappen 

zichzelf identificeren en zelf de interactie met 

erfgoedorganisaties aangaan. 

Dat het initiatief van de erfgoedgemeenschappen 

moet uitgaan, betekent echter niet dat de 

erfgoedorganisaties geen stappen kunnen nemen 

om de omstandigheden voor dat initiatief te 

bevorderen. De voornaamste fundamentele 

stappen die erfgoedorganisaties kunnen 

zetten, draaien om hun eigen bereikbaarheid, 

herkenbaarheid en relevantie. Er kan immers 

enkel van erfgoedgemeenschappen worden 

verwacht dat zij een erfgoedorganisatie uit 

eigen beweging benaderen als de gemeenschap 

de erfgoedorganisatie kent en begrijpt wat 

de organisatie voor hen kan betekenen. 

Erfgoedorganisaties moeten om die reden aan hun 

eigen zichtbaarheid werken. In de creatie van die 

zichtbaarheid moeten ze er bovendien voor zorgen 

dat zij door hun medium- en taalgebruik niet 

onbedoeld bepaalde erfgoedgemeenschappen 

uitsluiten. 

Daarnaast zijn er een serie eigenschappen die 

voorafgaand en gedurende de dialoog kunnen 

worden geadresseerd om de kans te vergroten 

dat het erfgoed en de erfgoedgemeenschap 

zich in een duurzame richting ontwikkelen. Wat 

De juiste omstandigheden om 
controle uit handen te geven
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deze eigenschappen met elkaar gemeen hebben, 

is dat ze allemaal uitgaan van de positieve, 

maatschappelijke ontwikkeling die het Verdrag 

van Faro voor ogen heeft. In plaats van vragen op 

basis van welke criteria een erfgoedgemeenschap 

geïdentificeerd kan worden, zouden erfgoed-

organisaties zich bijvoorbeeld kunnen afvragen op 

basis van welke eigenschappen het erfgoed en de 

erfgoedgemeenschap inclusiever kunnen worden. 

Zo transformeert het erfgoed van een object naar 

een middel dat de samenleving kan verbeteren en 

mensen centraal stelt. Erfgoedorganisaties worden 

de ondersteuners van dat proces.

Bij DE GEMEENSCHAP EN HET ERFGOED 

werd Jacobs’ uitspraak dat het lastig is om met 

alle verschillende groepen en waarderingen 

rekening te houden besproken. Hoewel er een 

bestaande methode is die erfgoedprofessionals 

kunnen gebruiken voor deze manier van werken 

— ‘heritage significance assessment’ —, is er 

niet onderzocht of de wens om verschillende 

waardes en waarderingen breed te inventariseren 

aansluit op de praktische mogelijkheden van 

erfgoedorganisaties zoals Erfgoed Brabant. Het 

faciliteren van een dialoog tussen verschillende 

actoren binnen erfgoedgemeenschappen zou 

potentieel om een grotere tijdsinvestering van 

erfgoedprofessionals en het aanwenden van 

andersoortige vaardigheden kunnen vragen. 

Toekomstig praktijkgericht onderzoek zou zich 

daarom kunnen richten op de vraag welke 

middelen nodig zijn om de eigenschappen die in 

dit onderzoek werden behandeld in de praktijk te 

brengen. In het kader van die vraag moet nogmaals 

worden benadrukt dat het niet nodig is om alle 

eigenschappen gelijktijdig te operationaliseren. 

Ieder los onderdeel van FUNDAMENTEN en iedere 

losse eigenschap van de GELIJKWAARDIGE 
DIALOOG kan positieve resultaten opleveren. 

Dit onderzoek richtte zich in eerste instantie 

op de interactie tussen erfgoedorganisaties 

— Erfgoed Brabant in het bijzonder — en 

erfgoedgemeenschappen, die aan het begin 

van dit onderzoek op zijn minst grotendeels 

uit vrijwilligers leken te bestaan. Zoals in de 

INLEIDING en TEGEN CRITERIA kon worden 

gelezen, veranderde de interpretatie van het 

concept ‘erfgoedgemeenschap’ gaande dit 

onderzoek. In ERFGOEDGEMEENSCHAPPEN 
ALS NETWERKEN staat beschreven hoe 

onder andere overheden en commerciële 

partijen ook onderdeel kunnen uitmaken van 

erfgoedgemeenschappen. De rol van deze 

actoren binnen het erfgoednetwerk bleef tijdens 

dit onderzoek onderbelicht en behoeft meer 

aandacht. Die overtuiging wordt onderschreven 

door de geïnterviewde erfgoedprofessionals. Zij 

ervaren dat het Verdrag van Faro niet enkel een 

verandering in de houding van erfgoedorganisaties 

vraagt, maar ook in de houding van de overheid 

en andere actoren. Omdat alle actoren binnen de 

erfgoedgemeenschap in verhouding tot elkaar 

functioneren zou een toekomstig onderzoek al 

deze actoren in ogenschouw moeten nemen. 

De vraag of bepaalde eigenschappen uit dit 

onderzoek in de praktijk kunnen worden toegepast 

is namelijk deels afhankelijk van de gedragingen 

van actoren die in dit onderzoek niet expliciet 

werden belicht. Hierin moet ook aandacht zijn 

voor de verschillende overheidsniveaus, waarin 

met name de Europese Unie en de verhoudingen 

tussen verschillende overheden en Europa van 

belang zijn. Europa neemt immers een belangrijke 

positie in binnen het Verdrag van Faro.

Vragen voor de toekomst
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