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p de werelderfgoed lijst staan gebouwen 
en zelfs hele steden, maar er is ook aan-

dacht voor landschappen, natuurgebieden en ook 
industrieel erfgoed. Voorbeelden daarvan in Ne-
derland zijn het Rietveld Schröderhuis in Utrecht, 
de Amsterdamse grachtengordel, het voormalige 
eiland Schokland in de Noordoostpolder, de Wad-
denzee en recent de Van Nelle fabriek in Rotter-
dam.  Het is niet altijd een gebouw of een plek, 
maar ook bijvoorbeeld iets immaterieels als de 
muziek van een volk dat op de werelderfgoed lijst 
belanden. Een plekje op deze lijst betekent niet dat 
de UNESCO eigenaar wordt of een restauratie gaat 
betalen. Het betekent wel dat het duidelijk is voor 
iedereen dat het belangrijk is om dit erfgoed te 
koesteren en te bewaren vanwege de historische 
en culturele waarde. Het vormt een internationale 
erkenning van de waarde van een object.

Mobiel erfgoed als fenomeen
Het is niet de bedoeling om straks te gaan 
selecteren wat wel en wat geen mobiel erfgoed is. 

Bijvoorbeeld de eerste Spijker wel, maar de Volvo 
Amazon niet. Er komt dus geen selectie met voor 
de uitverkorenen een schildje op het voertuig of 
zoiets. De FEHAC wil mobiel erfgoed als fenomeen 
op zich op de UNESCO kaart zien te krijgen. Mobiel 
erfgoed heeft een ontwikkeling doorgemaakt die 
parallel loopt met die van de samenleving: van de 
dwergauto van kort na de oorlog tot de elektrische 

Tesla nu. Het verbeeldt de massamobiliteit die ons 
welvaart heeft gebracht en die ook Nederland 
grondig heeft veranderd. De FEHAC wil zo ook 
laten zien dat oldtimers veel meer zijn dan de 
vervuilers en belastingontduikers, waarvoor ze 
wel eens worden weggezet. Het zal iedereen, ook 
de overheden, duidelijk maken dat we te maken 
hebben met waardevol erfgoed, met historische 
en culturele waarde, dat moet blijven.

Kwestie van lange adem
Mobiel erfgoed staat echter nog niet op de lijst. 
De bestaande werelderfgoed lijst telt 1.007 
objecten en de lijst van kandidaten om er ook op 
te komen is minstens even lang. De FEHAC zal haar 
contacten met de UNESCO verder uitbouwen en 
intensiveren en kan dat ook doen in samenwerking 
met de FIVA, de wereldwijde federatie van 
‘FEHACs’. Ook kan dat met andere nationale 
oldtimerfederaties. In Italië wil men mobiel erf-
goed ook op de UNESCO lijst hebben. Daar is de 
insteek iets anders: de Italianen willen bijzondere 
modellen als de Fiat 500 en industrieel erfgoed 
als de Alfa Romeo-fabriek op de lijst hebben. 
Vooral Italiaanse objecten dus, terwijl de FEHAC 
gaat voor mobiel erfgoed als historisch gegroeid 
en cultureel bepaald fenomeen.✦ 
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Het FEHAC-bestuur heeft een ontmoeting gehad met Giorgo Andrian, consulent 
bij UNESCO. Andrian heeft in 2012 het initiatief genomen om ook mobiel erfgoed 
voor te dragen voor de werelderfgoed lijst.

De FEHAC wil mobiel erfgoed 
als fenomeen op zich op de 

UNESCO kaart zien te krijgen. 


