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Satellieten moeten zinkend
werelderfgoed redden
Prothego-onderzoek beschermt wegzakkende wereldmonumenten tegen natuurfenomenen
Wetenschappers hebben een plan bedacht
om zinkende steden en wegzakkende
tempels te redden. Ze gaan satellieten
in de ruimte gebruiken om Unesco-erfgoed
te beschermen tegen schadelijke
natuurfenomenen.
Het lijstje van schadelijke natuurfenomenen is
opmerkelijk lang: van aardverschuivingen en
ondergrondse ophopingen tot erosie en wateroverlast. Het zijn niet alleen spectaculaire natuurrampen als aardbevingen en vulkaanuitbarstingen die onze monumenten bedreigen.
Vaak wordt de schade ook erg langzaam aangericht. Zo langzaam dat die decennialang met het
blote oog niet valt op te merken. Maar millimeterverzakkingen worden mettertijd centimeters of zelfs
meters. Zo had men lang niet door dat de gebouwen
en kathedraal in Mexico City millimeter per millimeter dieper wegzakten omdat er grondwater uit
de bodem werd getapt. Tot bleek dat de gelijkvloerse
verdieping van het Paleis voor Schone Kunsten de
kelderverdieping was geworden.
Daarom doen Europese wetenschappers nu
een beroep op satellieten in de ruimte om mogelijke geologische en andere gevaren snel op het
spoor te komen. Zodat de Verenigde Naties en
andere bevoegde autoriteiten kunnen ingrijpen
voor erfgoed onherroepelijk wordt aangetast,
beschadigd of zelfs vernield. Onder het motto:
voorkomen is beter dan genezen.
“Via de data van die satellieten kunnen we makkelijk twee decennia teruggaan en eventuele millimeterverschuivingen over de jaren perfect in
kaart brengen”, zegt Francesca Cigna van de Nerc
British Geological Survey die het zogenaamde
Prothego-onderzoek leiden. “Zelfs de subtielste
verandering, verzakking of beweging kan zo opgespoord worden.”

Rome, het Alhambra-paleis en -fort in Granada
en de archeologische site Choirokoitia in Cyprus
en de molens van de Britse Derwent Valley. Per
gebied kijken ze of er daadwerkelijk sprake is van
gevaren.
Tot nu toe focuste men zich vooral op Unescoerfgoed dat onmiddellijk, in de zeer nabije toekomst onder druk stond. Door pakweg gewapende conﬂicten in het gebied, of door
massatoerisme. Palmyra stond daarom lang
bovenaan de prioriteitenlijst. En terecht, zegt
Cigna. “Maar ook de bedreigingen op lange termijn mogen we niet uit het oog verliezen, want
millimeterverschuivingen kunnen doorheen de

Plots bleek dat
de benedenverdieping
van het Paleis voor Schone
Kunsten in Mexico de kelder
was geworden

jaren centimeters en zelfs meters worden.”
De bedoeling was eerst om vooral naar natuurkundige fenomenen te kijken. Maar dat is intussen
uitgebreid. “Want ook menselijke activiteiten vormen een risico voor monumenten”, zegt Cigna aan
de telefoon. In Londen heeft het graven van tunnels
voor ondergrondse metrolijnen en nutsvoorzieningen bijvoorbeeld heel wat gebouwen doen verschuiven. En ook het ophalen van grondwater kan
op veel plaatsen obstructies veroorzaken.

Prioriteiten stellen bij subsidies
Sommige natuurfenomenen zoals aardbevingen
zijn ook niet altijd nauwkeurig te voorspellen,

beseft Cigna. De mogelijke schade evenmin.
Hetzelfde geldt voor overstromingen. “Maar door
de gebieden van het erfgoed te analyseren, kun je
wel al bepaalde risico’s in kaart brengen.”
Het project, dat zopas is opgestart, zal twee jaar
in beslag nemen. Op basis van alle verzamelde
data zullen de wetenschappers dan een toolkit
samenstellen voor de Verenigde Naties en lokale
autoriteiten. Zodat ze de gegevens in de toekomst
verder kunnen opvolgen. “Noem het een gids om
het erfgoed in de beste omstandigheden te kunnen
behouden. Zo kunnen ze straks beter prioriteiten
stellen als de subsidies of fondsen verdeeld en
besteed moeten worden.”
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VENETIË

Dat Venetië zinkt is inmiddels algemeen bekend.
Maar in totaal bestuderen de veertigtal onderzoekers van Prothego meer dan 400 Europese monumenten en sites op de Unesco-werelderfgoedlijst.
Zoals gebouwen in het historisch centrum van
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Posh Spice bekent: ‘Mijn micro werd uitgezet’

‘Het Journaal’ ruimt plaats voor Duivels
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P I ET ER DUMON

Wat al vijftien jaar vermoed
werd is eindelijk bevestigd:
Victoria Beckham zong vaak
niet live tijdens de concerten
van de Spice Girls. Niet op
eigen vraag overigens.
‘De producers zetten mijn
microfoon gewoon uit.’
Spice Girls-fans was het vroeger
natuurlijk al opgevallen. Dat
Posh Spice opvallend weinig
solo’s kreeg tijdens de hoogdagen
van de meidengroep. Zeker in
vergelijking met haar vier collega’s. Dat Victoria meer voor
haar looks was aangezocht dan
voor haar vocaal talent was toen
al duidelijk.
Maar vijftien jaar na de split
van de band wordt pijnlijk duidelijk in welke mate. Het was

Beckham zelf die de omerta verbrak. Tijdens de opening van een
Vogue-expo in Londen verklapte
ze aan een journalist van The Sun
dat de producers tijdens veel concerten haar microfoon gewoon
uitschakelden. En alleen bij haar.
De andere Spice Girls waren
namelijk wel goed genoeg bevonden om live te zingen.
Dat verklaart wellicht waarom
Posh zopas nog vriendelijk heeft
bedankt voor een Spice Girlsreünie. Die was gepland ter ere
van het twintigjarige jubileum
van hun hit Wannabe.

Gucci-jurkjes
Nochtans werd La Beckham
voor de deuken in haar ego
ruim gecompenseerd. En wel
met dure outﬁts. Het grootste
deel van het kledingbudget van
de Spice Girls mocht zij opko-

pen. “De andere meiden kregen
hun kleding gratis, omdat het
rotzooi was”, zei ze. “Dus bleef
er meer over voor Gucci-jurkjes
voor mij.”
Beckham laat het niet meer
aan haar hart komen. De ex-zangeres heeft zich ondertussen heruitgevonden als mode-ontwerpster. Met succes nog ook. “Wie
lacht er dan het laatst?”

La Beckham
werd ruim
gecompenseerd
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Alles en iedereen moet deze
zomer wijken voor koning
voetbal. Televisiezender Eén
pakt tijdens het EK groot uit
met de Rode Duivels en
schuift daarvoor zelfs met
Het Journaal.
Het vorige WK was nog integraal
op Canvas te volgen maar deze
zomer pakt de VRT het anders
aan. Het merendeel van de wedstrijden van het EK in Frankrijk
zijn deze zomer op Eén te zien.
Datbetekentdatookdeijkpunten
in het zendschema zoals Thuis en
zelfs Het Journaal plaats moeten
maken. Wanneer de Rode Duivels om 18 uur spelen wordt
Het Journaal pas om
20.15 uur uitgezonden,
speelt onze nationale

trots om 21 uur dan moet Thuis
al om 19.40 uur op antenne.
“EenevenementalshetEK,dat
het hele land in de ban houdt,
hoort thuis op Eén”, legt netmanager Olivier Goris uit.
Ook al moet dan Het Journaal
wijken. “Het vorige WK zat op
Canvas zodat Het Journaal ook
tijdens de matchen van de Rode
Duivels om 19 uur op antenne
kon. Maar op zo’n moment kijkt
gewoon niemand naar Het
Journaal, het marktaandeel dook
naar beneden van 49 naar 7 procent. Dan leek het ons, in nauw
overleg met de nieuwsdienst,
beter om Het Journaal naar achter te schuiven.”
Hetisookeenkwestievankeuzes maken, zegt Goris: “Het heeft
in deze besparingstijden geen zin
om dure eigen programma’s uit
te zenden op een moment dat

‘Tijdens zo’n match
kijkt gewoon
niemand naar
‘Het Journaal’’
OLIVIER GORIS
NETMANAGER EÉN

heel Vlaanderen naar het voetbal
kijkt.” De paar kijkers die toch
voor het einde van de wedstrijd
een portie actualiteit willen kunnen om 20 uur op Canvas terecht
en ook online wordt het nieuws
op de voet gevolgd.
Goris: “En mochten er zich tijdens zo’n match ernstige nieuwsfeiten voordoen kunnen we daar
tijdens de rust de nodige aandacht aan schenken.”

