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Immaterieel Cultureel Erfgoed (ICE) en diversiteit

Het themanummer Immaterieel cultureel erfgoed en diversiteit (3/2015, Volkskunde 

- Vlaams-Nederlands tijdschrift over de cultuur van het dagelijks leven) kwam er op 

initiatief en in een gastredactie van tapis plein, VIE (Kenniscentrum Immaterieel Erf-

goed Nederland) en KU Leuven (Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschap-

pen - Educatie, Cultuur en Samenleving). 

In het tijdschrift komen onderzoekers uit verschillende disciplines én praktijkdes-

kundigen aan het woord: twee onderzoekers werkzaam in het Laboratorium voor 

Educatie en Samenleving aan de KU Leuven schrijven over de omgang met diversiteit 

in de Brusselse Zinneke Parade; een beleidsmedewerker van het Nederlandse Minis-

terie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap bespreekt de ontwikkelingen van het 

diversiteitsbeleid in het Nederlands cultuurbeleid; de bevindingen uit een acade-

misch-artistiek doctoraatsonderzoek over een maakproces van schoeisel op basis 

van samengebrachte culturele kennis en kunde worden voorgesteld; een medewerk-

ster van Erfgoedcel Aalst analyseert het effect van toenemende diversiteit op het 

gemeenschapsvormend karakter van carnavalstraditie in deze stad; onderzoekers 

en medewerkers uit de hoek van de stedelijke sociaal-artistieke praktijk belichten 

een project rond de Oya-handwerktechniek in de Gentse aankomstwijk Rabot; etc. 

Wat naar voren treedt in de verschillende bijdragen van het themanummer is de 

zoektocht naar wat diversiteit als centraal uitgangspunt betekent in een context 

van immaterieel cultureel erfgoed. Deze verkenning laat bewust stemmen uit ver-

schillende disciplines horen en verschillende benaderingswijzen zien, inclusief dis-

ciplines voor wie erfgoed en erfgoedzorg niet het eerste aandachtspunt vormen. 

Hier staan dan inspirerende benaderingswijzen met betrekking tot diversiteit en 

interculturaliteit voorop.



Dit resulteert in drie grote invalshoeken:

1. Diversiteit en superdiversiteit: Alle grote West-Europese steden kenmerken 

zich tegenwoordig door groepen en individuen met zeer diverse en ook steeds 

meer mengvormen van etnische, culturele en andere achtergronden. Superdi-

versiteit en snel wisselende, ‘vluchtige’ en minder eenvoudig vast te pinnen 

gemeenschappen zijn het gevolg. Dit is de reden dat in het wetenschappelijk 

onderzoek definitief afscheid is genomen van essentialiserende invullingen van 

‘onze’ cultuur en er steeds meer aandacht is gekomen voor contact, uitwisseling 

en voor hybride vormen in een globaliserende context. Het thema ‘Diversiteit en 

superdiversiteit’ vormt het eerste hoofdstuk van dit themanummer. 

2. Diversiteit en interculturele dialoog: Het thema ‘Diversiteit en interculturele 

dialoog’ wordt in hoofdstuk twee besproken. Diversiteit is een onderwerp dat 

nauw aanleunt tegen identiteit. De vraag naar diversiteit is daarmee ook een 

politieke vraag, die verwijst naar processen van insluiting en uitsluiting.

3. Verhalen uit de praktijk: In het derde deel van deze bundel worden enkele voor-

beelden uit de praktijk belicht, van organisaties die in het veld actief zijn en hun 

ervaringen vanuit het werken rond ICE en diversiteit graag delen. 

Dit themanummer is een initiatief en in gastredactie van tapis plein, VIE (Kenniscen-

trum Immaterieel Erfgoed Nederland) en KU Leuven (Faculteit Psychologie en Peda-

gogische Wetenschappen - Educatie, Cultuur en Samenleving). Volkskunde is enkel 

via abonnement verkrijgbaar én te vinden in de betere (erfgoed)bibliotheek. 








