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Beste leden, 
 
De lezing van april 2014 is de 268ste HGVU lezing en is getiteld 
 

De rol van erfgoed en herinneringen in de constructie van  
regionale identiteiten 

  
Zo lang als de geografie bestaat worden er ook karaktereigenschappen aan regio’s gekoppeld die 
van natuurlijke en sociaal-culturele aard zijn. De ‘identiteit’ van een regio wordt gevormd in de 
interactie tussen mensen en hun leefomgeving. De omgang met het verleden speelt daarin een 
grote rol: niet alleen worden al onze handelingen, bewust en onbewust, beïnvloed door vroegere 
ervaringen, het verleden vormt ook een belangrijke bron van kenmerken die zich lenen voor de 
identiteitsvorming in regio’s in het heden en in de toekomst. Linde Egberts onderzoekt de rol van 
herinneringen en erfgoed in de vorming van deze ‘regionale identiteiten’. 
In deze lezing behandelt ze Europese regio’s waarvan sommigen al langere tijd als eenheid worden 
gezien, zoals de Elzas en het Ruhrgebied. Andere zijn recenter gevormd, zoals de euregio Maas-
Rijn en de stadsregio Arnhem-Nijmegen. Deze zeer verschillende regio’s laten ieder specifieke 
rollen voor delen van het verleden zien: de ene keer om concurrentie binnen en regio te versterken, 
de andere keer om als symbool van continuïteit te fungeren in hoogdynamische transformatie-
processen. Soms worden overblijfselen uit het verleden vergeten, in andere gevallen worden ze 
verheven symbool van vrede of eigenheid van een regio in de context van omliggende gebieden. Zo 
is de vroegmiddeleeuwse heilige Sint Odilia het symbool van vrede geworden in de Elzas, terwijl 
andere erfenissen uit die periode worden verlaten en vergeten. In het Ruhrgebied heeft het 
industriële verleden een symbolische rol gekregen in de transformatie van de regio van staal- en 
kolenproducent naar een moderne, schone en cultureel rijke regio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNESCO Werelderfgoed Zollverein (nabij Essen, Duitsland). Foto: Linde Egberts 
 
Linde Egberts is erfgoedonderzoeker en is als promovenda en ontwikkelaar van onderwijs 

verbonden Vrije Universiteit Amsterdam. 

Let op! Op pagina 2 van deze ledenbrief vindt u een oproep van het bestuur! 
 

Locatie: De Kargadoor, Oudegracht 36, Utrecht 
Datum: dinsdag 8 april 2014 
Tijd:  20:00 uur 
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Oproep van het bestuur:  

Wie kent iemand die een nieuwe website in elkaar kan zetten? 
 
 
Als bestuur vinden we het een goed idee om de website te vernieuwen, in het bijzonder wat betreft 
de opmaak. De reden hiervoor is dat de website nu al langere tijd hetzelfde uiterlijk heeft. Dit zal 
voor de huidige leden misschien geen obstakel zijn, maar we zijn er van overtuigd dat een site in 
een nieuw jasje mogelijk nieuwe geïnteresseerden kan aantrekken. Een aanvullende reden is dat de 
website een uithangbord is voor de vereniging.  Dit is van belang vanuit professioneel oogpunt maar 
ook bijvoorbeeld voor eventuele toekomstige aanvragen van subsidies. 
 
Omdat er in het huidige bestuur zeer weinig ervaring is om dit punt op te pakken, doen we bij deze 
de oproep of er leden zijn die iemand kennen met een goede staat van dienst in het opzetten van 
websites. De randvoorwaarden die wij hierbij in gedachten hadden zijn: betaalbaar en 
gebruiksvriendelijk in het onderhoud. Ideeën, tips en/of suggesties? Mail ons op info@hgvu.nl! 
 
Alvast dank! 
Groet, 
 
Het HGVU bestuur 
 
 
 
 


