
De Bazel in Amsterdam, met een pre-
sentatie over de negen Nederlandse
Werelderfgoederen, zoals het Riet-
veld-Schröderhuis in Utrecht, de Wad-
denzee en, sinds 2010, de Amsterdam-
se grachtengordel.

Bij die tentoonstelling heeft Van Ier-
sel een manifest uitgebracht met de ti-
tel World Heritage Now. Daarin stelt hij
de vraag wat de toekomst is van de We-
relderfgoedlijst. „De lijst groeit terwijl
de macht van het orgaan slinkt, zeker
sinds Amerika in 2011 zijn bijdrage van
80 miljoen dollar per jaar heeft inge-
trokken uit protest tegen de toelating
van Palestina als lid van Unesco.”

Van Iersels manifest is door grafisch
ontwerper Rafe Copeland vormgege-
ven als een oud bureaucratisch docu-
ment doorsneden met korte essays en
sc reenshots van berichten over actuele
Werelderfgoedkwesties. Het sluit aan
bij Van Iersels kernvraag: kan het ‘ou -
de ’ Unesco de moderne problemen
rond werelderfgoed nog wel aan?

„Toen afgelopen november Louis

‘Werelderfgoedlijst Unesco bereikt grenzen’
Cultureel erfgoed

De Unesco erfgoedlijst is hard
toe aan modernisering, schrijft
Michiel van Iersel in een
manifest bij een erfgoedexpo.
Hij wil de opzet van lijst en de
financiering anders.

Vuittons ‘ko f f e r - ex p o h a l ’op het Rode Plein in Moskou (werelderfgoed) afgelopen november werd verafschuwd. Maar verschillende bedrijven steunen de restauratie van erfgoed.

Door Tracy Metz

D
e Werelderfgoedlijst van de
Unesco groeit maar door: in-
middels staan 981 cultuur-
en natuurmonumenten op

de lijst en er komen per jaar gemid-
deld 26 bij. „Nog even en Unesco is de
Starbucks van de erfgoedwereld”,
zegt Michiel van Iersel, oprichter van
Non-fiction, een ‘bureau voor culture-
le innovatie’.

Van Iersel ontwikkelde met archi-
tecten Laura Alvarez en Jarrik Ouburg
het Werelderfgoed Podium in gebouw

Vuitton op het Rode Plein in Moskou
– dat de status van werelderfgoed
heeft -een tijdelijk museum neerzette
in de vorm van een gigantische LV-
koffer, werden de Moskovieten zo
boos dat Unesco niets hoefde te doen
om het verwijderd te krijgen. Maar
wat doen ze nu schoenenmerk Tod’s
in ruil voor een bijdrage van 25 mil-

joen euro aan de restauratie van het
Romeinse Colosseum, overal zijn lo-
go opplakt? Karl Lagerfeld en Fendi
nemen de restauratie van het Trevi-
fontein op zich. Wat doet Unesco
h i e r m e e? ”

Plaatsing van een monument op de
Werelderfgoedlijst levert een land niet

direct geld op voor onderhoud. Vol-
gens Van Iersel zou Unesco daarvoor
meer moeten samenwerken met het
bedr ijfsleven.

Volgens hem moet de culturele or-
ganisatie van de Verenigde Naties ook
meer doen met nieuwe technologie.
„Unesco is tegen reconstructies, zoals
van de door de Taliban vernietigde
Boeddhabeelden in Afghanistan.”
Maar met technologie kan je de druk
op bedreigd erfgoed verlichten, zoals
met de interactieve reproducties die
nu worden gemaakt van de Lascaux-
grotten. „De instelling CyArk uit Cali-
fornië wil in vijf jaar tijd vijfhonderd
bedreigde erfgoedplekken, zoals de
hut van Scott op Antarctica en Maya-
piramides in Guatemala, digitaal vast-
leggen met 3D-laserscanners voordat
ze helemaal teloorgaan. Dat is een an-
dere representatie van erfgoed – maar
is het daarmee een reconstructie?”

Van Iersel vraagt zich ook af of no-
minatie van Werelderfgoed via natio-
nale overheden nog van deze tijd is.

Dat levert volgens hem onnodig ge-
voel van uitsluiting van lokale groepen
op, die bijvoorbeeld vrezen dat de erf-
goedstatus economische stagnatie be-
tekent of die zich direct tot Unesco wil-
len wenden om de slechte omgang
met erfgoed van de eigen overheid aan
de kaak te stellen. Maar, zegt Van Ier-
sel: „In feite neemt internetreisbureau
Tripadvisor nu de rol van Unesco over,
omdat mensen zelf aangeven welke
plekken ze belangrijk vinden.”

Zal Unesco ooit een digitale omge-
ving uit de videogame Simcity, of het
palmeiland in Dubai, of Disneyland
aanmerken als „an artistic work of
outstanding universal significance?”
Van Iersel wil naar wat hij noemt
‘vooruitgericht Werelderfgoed’: „Er
worden nu om de hoek dingen ge-
maakt die over tweehonderd jaar de
erfgoed van ónze tijd zijn.”

Werelderfgoed Podium,Gebouw De
Bazel, Amsterdam. Ook voor gratis ma-
nifest: www.werelderfgoed.nl/podium

Plaatsing van een
monument op lijst levert
een land geen geld op
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