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Bespreking van Diane DODD & Annemoon VAN HEMEL (red.), Planning Cultural 
Tourism in Europe : A Presentation of Theories and Cases, Amsterdam, Boekman 
Foundation/Ministry of Education, Culture and Science, 1999, 138 p., ISBN 90-6650-
060-3 
 
"The belief in cultural tourism as a panacea for all ills is reflected in tourism policy 
documents at all levels in the administrative hierarchy.  This is not just a European 
disease. As the White House Conference on Travel and Tourism in the United States 
notes 'every place in America - rural area, small town, Native American reservation, big 
city - can develop cultural tourism'."1 
 
Het project werd besteld door de afdeling Cultureel Erfgoed van het Nederlandse 
Ministerie voor Opvoeding, Cultuur en Wetenschap.  De Boekman Stichting 
(Amsterdam) bracht in 1998 en 1999 beleidsmensen, vertegenwoordigers van de 
culturele sector en zogenaamde "tourist managers" samen. De resultaten van deze 
ontmoeting werden gepresenteerd in een door Diane Dodd en Annemoon van Hemel 
verzorgd boekje. Een uitgangspunt en een voorlopige conclusie - het probleem en de 
remedie - worden in verschillende bijdragen als volgt verwoord: sleutelfiguren in de 
sectoren van toerisme en cultuur(wetenschap) hebben nood aan een 
gemeenschappelijke taal, een ook door hedendaagse beleidsmensen en zakenlui 
(investeerders) te begrijpen jargon en dito modellen. Spreek niet meer over subsidies, 
maar wel over investeringen. De zakenwereld en sponsoring zijn geen vieze woorden 
meer in de wereld van cultuur. Restaurant en cafés moeten niet (tenzij het om een 
museumcafé of cafetaria gaat) verzwegen worden: het bezoek kan haast op het zelfde 
niveau, in één lange keten geschakeld worden. Het lijkt me een “new speak” die vele 
geëngageerde cultuurwetenschappers met het rugnummer ’68 zouden hebben 
verketterd als de taal van het late kapitalisme, van de consumptiemaatschappij, van de 
ontspoorde moderniteit, van de liaisons dangereuses tussen Cultuur/Erfgoed/Identiteit 
enerzijds en het Kapitaal anderzijds. De inhoud van de bijdrage van Hans-Helmut Schild 
maakt op zich duidelijk dat Europa sterk veranderd is. Het stuk handelt immers over de 
                                                
1 G. Richards, European Cultural Tourism : Patterns and Prospects, in: D. Dodd & A. van Hemel, Planning 
Cultural Tourism in Europe : A Presentation of Theories and Cases, Amsterdam, Boekman 
Foundation/Ministry of Education, Culture and Science, 1999, p. 16 (16-32). 
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stad Bonn en de manier waarop de stad zich trachtte te positioneren na de val van het 
IJzeren Gordijn, de eenmaking en het herrijzen van de Berlijnse feniks. 
 
Franco Bianchini plaatst de wisselwerking tussen culturele hulpbronnen en toeristisch 
beleid in een breed historisch panorama op Europese schaal: een proces van groeiende 
aandacht en actieve interventies van overheidswege in cultuurproductie en promotie.2 
Centraal staat cultuurtoerisme, een begrip waarvoor Greg Richards een nuttige 
omschrijving bedacht: "the movement of persons to cultural attractions away from their 
normal place of residence, with the intention to gather new information and experiences 
to satisfy their cultural needs" (p. 17). Voor Europa is het niet alleen een mogelijk middel 
(toerisme brengt geld op) om het historisch erfgoed te valoriseren, maar ook om 
positieve effecten te sorteren op hedendaagse verschijnselen.  Wat vroeger een kleine 
niche markt was, met klanten die zich hetzelfde soort hotels konden permitteren als de 
UNESCO-experten die daar in mooie locaties over doorboomden, is nu een massamarkt 
geworden.  In de jaren ‘80 kan daarbij volgens Richards in de eerste plaats gewezen 
worden op de spectaculaire expansie van attracties die vallen onder industrieel erfgoed. 
In de jaren ‘90, zou er volgens Richards "a marked growth of popular culture attractions" 
vast te stellen zijn, zoals bijvoorbeeld … het huis van ex-Beatle Paul McCartney.  
  
In de bijdrage van Riet de Leeuw wordt gesteld dat cultureel erfgoed ideale materie is 
voor de zogenaamde short breaks of dagtrips die in het afgelopen decennium een 
enorme opgang hebben gemaakt.  De Nederlandse overheid heeft de voorbije jaren een 
bijzondere belangstelling gekoesterd voor de problematiek, of beter, voor de 
mogelijkheden. Het Masterplan Cultuurhistorisch Toerisme dateert al uit 1989. Nu wordt 
in beleidsplannen zonder omwegen uitgespeld dat cultureel toerisme geen doel maar 
een middel is, een middel om culturele beleidsdoelen te realiseren: "Cultural tourism 
provides the opportunity to as wide and varied a public as possible of uncovering the 
story of culture, past and present.  The challenge is to arouse the interest of a broad 
slice of society, getting people culturally involved, making culture a living topic. And, at 
the same time, stimulate a widening support of the general public for the preservation of 
cultural heritage".3 Bij het ontwikkelen van projecten domineert het "supply-oriented 
thinking": wat hebben we in ons museum te bieden? Er zou echter meer cliëntgericht 
gedacht moeten worden, door activiteiten van toeristen beter vorm te geven en te 
kanaliseren. Een tweede hoofdconclusie is dat cultureel toerisme een geïntegreerde en 
systematische aanpak vergt, met langetermijnstrategieën als basis. Projecten moeten 
waar mogelijk ingebed worden in regionale contexten en infrastructuren. Volstaat het 
een opwindend verhaal toe te voegen om een droog en saai geheel nieuw leven in te 
blazen: de op-pepstrategie? Visuele kunst, natuur en sport kunnen eveneens voor een 
frisse wind zorgen. Uiteraard zijn er ook de nieuwe informatietechnologieën (IT).   
 
Zoals Jos de Haan in zijn synthesetekst terecht onderstreept, moet er rekening worden 
gehouden met de negatieve gevolgen van cultuurtoerisme. Siri Myrvoll maakt duidelijk 
dat in Noorwegen in het algemeen en Bergen in het bijzonder zelfs minimale aandacht 
                                                
2 F. Bianchini, The Relationship between Cultural Resources and Tourism Policies for Cities and Regions : 
Issues from European Debates, in D. Dodd & A. van Hemel, Planning, p. 78-89. 
3 R. de Leeuw, Foreword, in: D. Dodd & A.van Hemel, Planning, p. 9 (9-15). 
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voor cultuurtoerisme (te) grote effecten kan sorteren. De duizelingwekkende zee-
inhammen – “Bergen, de poort naar de fjorden” – blijven het dominante uithangbord.  De 
auteur stelt echter vast dat, zelfs al werd er nog geen intensieve marketingcampagne 
rond opgezet, de opname van Bergen in de World-Heritagehitparade van de UNESCO 
(snel teveel) toeristen aantrekt.  Horden Japanners en Duitsers maken de lokale 
vismarkt in openlucht tot een attractie waarbij ze vooral zichzelf tegenkomen en de 
eigenlijke klanten onder de voet lopen en van de toonbanken verdringen, zodat deze 
ook na het toeristisch zomerseizoen geen vis meer komen kopen. De gouden eieren zijn 
er wel, maar de kip (de marktactiviteit) is zo goed als geslacht.  Kortom, cultureel 
toerisme kan een Croesus-effect hebben.  In een kleine stad kunnen hooggestemde 
initiatieven zoals die van de UNESCO en hun werelderfgoedcampagne negatief werken: 
het is met andere woorden een kwestie van schaal en opnamecapaciteit. 
                                                                                                                                                                        
Aan de andere kant van Europa zijn er wel geen fjorden, maar wel zandstranden en zon. 
Aan de Catalaanse kusten was het massatoerisme in de jaren zestig en zeventig als een 
pletwals over lokale cultuurfenomenen gegaan en kregen bezoekers Andalusische of 
Castiliaanse – “Spaanse”- cultuurfenomenen voorgeschoteld.  Naarmate meer 
individuele reizigers als meerwaardezoekers op verkenning gingen, speelden volgens 
Diane Dodd initiatieven rond de Olympische Spelen (1992) en de organisatie Turisme de 
Barcelona daarop in door regionale culturele initiatieven te ondersteunen en zo 
onrechtstreeks een meerwaarde te genereren die voor toeristen aantrekkelijk kon zijn.  
Een andere, minder uitgekookte strategie wordt beschreven door Monica Huibers.  De 
vlot allitererende slogan was “Utrecht, historisch hart van Holland”.  In de praktijk werd 
de beproefde marketingstrategie van de themajaren (het jaar van…) en jaarlijkse 
themamaanden aangewend. Hélène Meelissen beschrijft hoe de West-Friese Omringdijk 
in de jaren ‘90 als rode draad kon functioneren in een cultuurhistorisch strategisch 
project. Aardig is hoe uit de laatstgenoemde bijdragen blijkt dat een niet onbelangrijke 
nevenfunctie het legitimeren was van de organiserende en coördinerende instellingen 
(zoals de provinciale diensten). 
 
De bijdrage van Gerard Rooijakkers over Identiteitsfabriek Zuid-Oost (IDZO), met als 
ondertitel “Towards a Flexible Cultural Leisure Infrastructure”, behandelt een project 
waarin vele van de nieuwe beleidsopties en marketingmodes gecombineerd worden met 
hedendaagse, zelfs progressieve inzichten die onderzoek naar volkscultuur heeft 
opgeleverd. De denktank LA (Leisure and Arts, een Amsterdamse groep) formuleerde 
de stelling dat hoewel musea in principe geïnteresseerd zijn in regionale samenwerking, 
ze in de praktijk niet in staat zijn het voortouw te nemen in de vraag-geöriënteerde 
benadering die impliceert dat vele partners met elkaar verbonden worden.  Het 
oorspronkelijke ecomuseum-idee werd omgezet in een “identiteitsfabriek” van het 
Kempenland.  Op termijn zouden bezoekers zich ergens kunnen aanmelden bij een 
terminal (in stations, VVV-kantoren, banken, musea, hotels, …) en door het opgeven van 
enkele parameters (te besteden tijd, te gebruiken vervoersmiddelen, thema, attracties, 
eetpauzes…) zich een arrangement à la carte laten voorschotelen.  Concreet levert het 
systeem een outprint met een routebeschrijving en activiteiten. De bezoeker betaalt met 
een speciale identiteits- en kredietkaart. Het idee is simpel: “With this system the cultural 
tourist leisure product is not created until the moment of consumption, which means 
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optimal flexibility. What is supplied in fact is not a product, but an infrastructure of 
modules that can be configured in all directions”.4   
 
De interface is hoe dan ook cruciaal, een middel om de centrale missie van het project te 
bereiken: het schrijven van een culturele biografie van de regio. De kracht van het hele 
project, en daar is de inbreng van Rooijakkers zelf niet vreemd aan, schuilt in het feit dat 
de meest recente (zelfs avant-garde) inzichten en modellen van volkskundig, 
antropologisch en historisch onderzoek er een toepassing vinden.  Dankzij de deco-
recomethode (deconstructie – meervoudige reconstructiemogelijkheden) wordt het 
mogelijk niet slechts één dominant verhaal te maken doch verschillende en eventueel 
contradictorische. Niet alleen het dagelijks leven in heden en verleden wordt vanuit 
verschillende perspectieven bekeken, ook de regio zelf (in casu Kempenland): geduid 
als een constructie, als een ‘mindscape’. Bovendien opteert IDZO er bewust voor niet 
systematisch “safe stories” met geruststellende “happy endings” te brengen. Bovendien 
– en nu wordt het helemaal mooi – worden verschillende narratieve technieken 
gehanteerd.  De gebruikelijke ecoclichés (keuterboer, smokkelaar, gildenschutter, …) 
worden weliswaar gepresenteerd, maar steeds met hyperlinks naar reflecties over de 
oorsprong, functies en representativiteit van deze stereotypen die evenveel kapstokken 
kunnen zijn om regionale identiteit aan op te hangen. Vervolgens is er de keuze om 
geen gesloten verhalen van A tot Z te vertellen doch de mogelijkheid aan te bieden om 
onderweg naar A‘ en B’ te springen.  Inspelen op nieuwe hyperlinkvertelculturen zou één 
methode zijn om dit te duiden; Rooijakkers formuleert het  prikkelend als een “appeal to 
the human tendency to zap” (p.107). Een derde methode is het uitmelken van metaforen 
en het bespelen van alle mogelijkheden van het semantisch veld van woorden. Het 
effect is duidelijk: “ontgrenzing” (om het met het neologisme van S. Dhaene te zeggen), 
het loswrikken en openbreken van gesloten instituties en vertogen.  De analyse is 
scherp en belangrijk: “Cultural institutions [zoals volkskundemusea] can be considered 
factories in which authorised meanings, without much discussion or reflection, are 
constantly produced (…) within the IDZO the visitors are offered, according to their 
needs, a multitude of different viewpoints or ‘keys’ in order to fathom out the varying 
layers and paradoxes of society in present and past times” (p. 108). IDZO doet er een 
schepje bovenop, door hedendaagse kunstenaars en kunstbureaus zoals het Instituut 
voor Betaalbare Waanzin (Eindhoven) erbij te betrekken. Als virtuele kroon op het werk 
wordt  in een virtueel kunstlaboratorium “@kunststad.nl” aan de slag gegaan met 
referenties aan elementen uit het patrimonium die op prikkelende wijze gecombineerd 
en in vraag worden gesteld. 
   
Rooijakkers en de denktank achter IDZO zijn zich van één zaak sterk bewust: “A cultural 
tourist is not interested in the organisational structure but in what he can experience 
during his visit, and how to have easy access to it”.5  In deze bundel worden - in de 
wereld van de echte (agressieve) marketing doorgaans binnenskamers gehouden -  
strategische plannen op tafel gelegd.  In een paragraaf “more information on consumer 
behaviour” legt Rooijakkers uit dat dankzij de sporen die de consument/toerist in het 

                                                
4 G. Rooijakkers, Identity Factory Southeast : Towards a Flexible Cultural Leisure Infrastructure, in: D. 
Dodd & A.van Hemel, Planning, p. 101-111, 65. 
5 Idem, p.101. 
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computerverkeer achterlaat, informatie wordt verzameld over koop- en keuzegedrag. 
Wordt na een bezoekje aan het volkskundemuseum met kinderen de McDonalds 
bezocht of een boekenwinkel binnengestapt? De toepassingen die Rooijakkers voorziet, 
worden vertaald in termen van interne museumwerking: “It is necessary to more 
precisely capitalise on the cultural leisure assets of a region; investments in museums, 
monuments and archaeological sites could be legitimised if they take advantage of 
commercial tourist possibilities. However, the language of culture and commercial life is 
quite different” (p.105). Het vergt weinig verbeelding om te zien dat dit commercieel 
interessante informatie oplevert, verkoopbare informatie ook. Wat zou de volkscultuur- 
en erfgoedmanagers beletten de lokale molen, de bierpottencollectie of het museum te 
herstellen door het verkopen van marketeerinfo aan commerciële firma’s?  Het 
taalverschil tussen marketeers en cultuurwetenschappers kan misschien wel worden 
weggewerkt maar wellicht moet dan ook de taal van de bescherming van de privacy en 
het recht/de rechten gesproken worden. De klanten tolereren een bredere inkijk van de 
sympathieke etnoloog dan van de op hun geld beluste marketeer. Naar mijn mening is 
dit een los eindje dat een kritische opvolging vraagt.  Hier kristalliseert zich een ander 
potentieel negatief effect van de innovatieve projecten rond cultuurtoerisme waarbij IT 
aangewend wordt, uit.  Hoe het ook zij, de verwachtingen rond IDZO zijn 
hooggespannen: een project om op de voet te volgen.     
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