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De HGVU is nu ook op LinkedIn! Door hier te klikken, kunt u de HGVU volgen op LinkedIn. 

 
Beste leden, 
 
De volgende HGVU lezing op 8 maart 2016 is de 284ste lezing en is getiteld: 

 

Erfgoed in landschapspraktijken van burgers. 
 
Het omhakken van monumentale bomen, de zwarte pieten-discussie en het slopen van historische gebouwen 
kunnen rekenen op protest van burgers. Regelmatig verschijnen er berichten over bezorgde mensen die 
protesteren tegen de verdwijning of aantasting van erfgoed. Mensen hechten waarden aan tradities, verhalen 
of historische objecten: ons erfgoed. Alleen niet iedereen hecht hieraan echter dezelfde waarden. Waar voor 
de één Zwarte Piet onlosmakelijk verbonden is aan het Sinterklaasfeest, is hij voor anderen niets anders dan 
een uiting van racisme.  
 
Wat erfgoed is, hangt af van de betekenis die mensen toekennen aan objecten, gebeurtenissen, verhalen en 
tradities. Voorheen bepaalden vooral experts wat als erfgoed gekenmerkt werd. De voorbeelden geven aan 
dat ook burgers erfgoedbetekenis toekennen en daarmee erfgoed construeren. Erfgoed, en specifiek het 
proces van betekenisgeving aan erfgoed door burgers, is het onderwerp van de studie van Patricia Braaksma, 
en waar de maart-lezing over gaat. Patricia presenteert de resultaten van kwalitatief onderzoek in vier 
gebieden in Nederland en het theoretische perspectief waarin zij de resultaten plaats. 

 

 
 

Koppelpoort en gebouw Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
 
Patricia Braaksma werkt bij het ministerie van Economische Zaken en voorheen het ministerie van 
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Opgeleid als historisch geograaf heeft zij zich vooral bezig gehouden 
met het landschapsbeleid en natuurbeleid. Als buitenpromovendi is zij vanaf 2007 verbonden aan de 
Belvedereleerstoel in Wageningen. De afronding van het promotietraject wordt medio 2016 verwacht. 
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