
Historisch Geografische Vereniging Utrecht

Beste leden,

De lezing van april 2012 is de 252e HGVU-lezing en gaat over

Mijnbouwerfgoed en de evolutie van de herinnering

De spreker is Felix van Veldhoven.

In  Nederlands-Limburg  staat  van  de  ooit  vrijwel  allesomvattende  steenkolenindustrie 
nagenoeg niets meer overeind. Onder het idyllische motto ‘van zwart naar groen’ werden 
schachten, steenbergen, magazijnen, persluchtcentrales, ventilatiegebouwen en kantoren 
snel  en  efficiënt  uit  het  landschap  weggeveegd.  Na  de  sloop  is  er  veel  veranderd; 
mijnbouwerfgoed kan tegenwoordig op grote belangstelling rekenen.  De tijd  waarin  dit  
erfgoed  enkel  werd  gewaardeerd 
vanwege de  imposante  bouwwerken  is 
voorbij,  er  is  nu ook aandacht  voor  de 
traumatische, de ‘pijnlijke’ herinneringen 
die bijvoorbeeld aan het sluiten van de 
mijnen  kleven.  Waarom  een  verleden 
koesteren  dat  duizenden  hun  longen 
kostte,  dat  een  enorme  werkloosheid 
voortbracht en het landschap met gif en 
stof  vervuilde?  Kan  een  traumatische 
transitie  van  industrieel  naar 
postindustrieel  landschap  resulteren  in 
een  bewust  uitblijven  van 
herontwikkeling  of  zelfs  sloop  van 
erfgoed? Door een drietal postindustriële 
mijnbouwlandschappen  met  elkaar  te 
vergelijken  (Nederlands-Limburg, 
Belgisch-Limburg  en  de  Rhondda  in 
Zuid-Wales) probeert hij een antwoord op deze vragen te vinden.

Felix van Veldhoven (01-01-1986) studeerde Sociale Geografie & Planologie en Liberal 
Arts & Sciences aan de Universiteit Utrecht waarbij hij zich steeds meer ging interesseren 
voor landschap, erfgoed en het spanningsveld van cultuurhistorie en planning. Na een 
tweetal  stages,  bij  een  adviesbureau op  het  gebied  van  stedelijke  planning  en bij  de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), koos hij voor de master Erfgoedstudies aan 
de  Vrije  Universiteit.  Onder  begeleiding  van  Jan  Kolen  en  Hans  Renes  verrichtte  hij 
onderzoek naar mijnbouwerfgoed in West-Europa. 

Locatie: De Kargadoor, Oudegracht 36, Utrecht
Datum: dinsdag 10 april 2012
Tijd: 20:00 uur

Wil je 2 – 3 juni mee op HGVU-excursie naar Flevoland?  Meld je dan aan op 

Voor meer informatie over de excursie en de HGVU, inclusief een voorlopige agenda voor 
de rest van dit verenigingsjaar, zie http://hgvu.nl.
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Steenkoolmijn van Beringen (Belgisch 
Limburg)

http://hgvu.nl/

