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Zaterdag 26 en zondag 27 april 2003 houdt u best vrij

op de in dit nummer bijgevoegde kalender: twee

dagen lang kunt u dan op themareis door het hele

Vlaamse (en Brusselse) land, op zoek naar sporen van

ons cultureel erfgoed. Als insteek van de derde editie

van het Erfgoedweekend werd namelijk gekozen voor

het thema ‘reizen’. Wat u zich daarbij kunt voorstellen

en/of hoe u zich (op de valreep) inschrijft als deelne-

mer, leest u hieronder.

[ Hilde Schoefs ]

Erfgoed en toerisme zijn nauw met elkaar verboden. In die zin

vormt het thema ‘reizen’ een reflectie op de constructie van het

erfgoed zelf. Reizen is een essentieel onderdeel van wat Kees

Ribbens “alledaagse historische cultuur” heeft genoemd. Op reis

komen vele toeristen in aanraking met het verleden, in musea en

op andere plaatsen. Ribbens stelde namelijk: “Historische aspecten

zijn niet meer weg te denken in het toerisme, een verzamelbegrip voor

reisactiviteiten die ter ontspanning in de vrije tijd plaatsvinden en die

zijn uitgegroeid tot een vast onderdeel van het westerse levenspa-

troon. Hiertoe worden doorgaans slechts reisactiviteiten gerekend die

meerdere dagen in beslag nemen. Kortdurende activiteiten in de vrije

tijd worden veelal als recreatie aangeduid.”1 In verband met cultuur-

historisch toerisme kan men echter de minimale tijdsomvang van

de reis loslaten. Het paraplubegrip “cultuurhistorisch toerisme” is

echter ook breder en overspant zowel andere historische als

natuurhistorische attracties.

TOERIST IN WONDERLAND

De Zweedse etnoloog Orvar Löfgren omschrijft in zijn publicatie

On Holiday. A History of Vacationing de wereld van de reiziger als

een Anderland (“Elsewhereland”).2 Hij claimt dat de homo turisticus

niet alleen in een andere wereld (én gemoedstoestand) verkeert

tijdens het reizen, maar dat hij of zij ook daarna nog een fantasie-

oord reconstrueert, een mix van persoonlijke herinneringen en

populaire, collectieve beelden, “vacationscapes” als het ware. De

erfgoedbezoekers onder u zullen zich mogelijk meewarig afvra-

gen of omzwervingen langs steden en kerken, in en uit streek-

gastronomische restaurantjes en lokale musea dan misschien als

‘reizen in de geest’ afgedaan moeten worden. Niets is minder waar.

Wetenschappelijk onderzoek heeft al langer uitgewezen dat wat

we zien doorgaans voor 70 % (!) door onze hersenen wordt inge-

vuld en dat slechts 30 % van de visuele informatie via het oog

rechtstreeks het beeld in de hersenen beïnvloedt. What you see,

isn’t always what you get, met andere woorden. De vraag of dat

dan meer of minder zou zijn, is eigenlijk niet aan de orde; het gaat

erom hoe het aan ons wordt gepresenteerd, dan wel gemedieerd

en wat we ermee doen.

ERFGOED (BE)ZOEKEN ALS CULTUREEL LABORATORIUM 

Op reis gaan, zelfs op een dag- of middaguitstap, fungeert als

(beperkte) experimenteer- en transitiezone: de teruggekeerde rei-

ziger is nooit helemaal gelijk aan de persoon die op reis vertrok.

Het verschil is altijd een surplus of een verschuiving ten opzichte

van wat daarvoor aanwezig was. We doen andere ervaringen op,

komen in contact met nieuwe mensen, gewoontes, gebruiken,

zichten en praktijken. Löfgren omschrijft ‘op reis gaan’ dan ook als

“... a cultural laboratory where people have been able to experiment

with new aspects of their identities, their social relations, or their inter-

action with nature and also to use the important cultural skills of day-

dreaming and mindtravelling. Here is an arena in which fantasy has

become an important social practice.”3 Fantaseren, dagdromen en

reizen in de geest zijn volgens hem belangrijke culturele vaardig-

heden die mensen in staat stellen zichzelf op een nieuwe, andere

manier te herdefiniëren, te herpositioneren ook, ten opzichte van

zichzelf en hun omgeving.

In een hoofdstukje ‘Landscapes and mindscapes’ beschrijft hij hoe

een moderne

bezoeker met de

extatische reisbe-

schrijving dd. 1787

van Carl Jonas

Linnerhielm op zak,

in het Engelse park

in Forsmark anno

2003 van een kale

reis terugkeert.

Immers, het ont-

breekt ons aan de

culturele conditio-

nering, vereist om

deze tuin te inter-

preteren, een cultu-

rele bagage die

18e-eeuwse toe-

risten wel met zich
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meedroegen. Zij merkten de subtiele afwisselingen van het gesti-

leerd idyllische en het ongerepte op, en konden een hele wereld

van emoties en interpretaties in verband brengen met de symbo-

len en hidden subtexts die het landschap daar voor hen in petto

had. Echter, “(a)s modern visitors we lack these cultural lenses. We

walk the same grounds but move in a different mindscape.”4

Hetzelfde geldt voor andere vormen van cultureel erfgoed. Heem- ,

volks- en familiekundigen, (industrieel) archeologen, culinaire en

andere historici zijn dan de bemiddelaars bij uitstek om de moder-

ne bezoeker die culturele lens te verschaffen en het erfgoed van

andere werelden en tijden op een andere, nieuwe manier zicht-

baar te maken, te hertalen als het ware.Vandaar de waarde van een

Erfgoedweekend of een Open Monumentendag, waarbij het in se

om meer draait dan bezoekersaantallen en (snelle) bekendheid

genereren. Het adagium ‘onbekend = onbemind’ stelt de (vaak

lokale) expert in staat om via het simpele instrument van de

(h)erkenning een andere blik te genereren bij de bezoeker op het

erfgoed in kwestie, zij het materieel, zij het immaterieel, zij het een

verstrengeling van beide.

MOBIELE CULTUUR

Dankzij de ‘mobile culture(s)’5 waarin we leven, is het thema ‘reizen’

een werkbaar gegeven, dat toelaat heel wat insteken en openin-

gen te benutten om het eigen erfgoed vanuit een andere visie te

bekijken, te benaderen én te presenteren: vertrouwd wordt verras-

send of verrassend vertrouwd. Waar het thema van de vorige edi-

tie ‘verzamelen, verzamelaars, verzamelingen’ een hoge inclusivi-

teitsfactor had - quasi iedereen kon er zich in herkennen - lijkt dat

bij ‘reizen’ op het eerste gezicht veel minder het geval te zijn. Zoals

eerder gesteld, houdt het kiezen van minder voor de hand liggen-

de thema’s anderzijds een bezinning en herbronning in op datge-

ne waar men vertrouwd mee is. En ook op symbolisch niveau blijkt

er dan heel wat materiaal voorhanden. Een kleine greep uit het

aantal mogelijkheden omvat onder andere huwelijksreizen,

schooluitstappen, de laatste reis, reisverslagen, correspondentie,

de weg die een brief aflegt, vervoersmiddelen, migratie, ...

Uiteraard is er nog veel meer mogelijk. Laat u door onderstaande

URL-lijst inspireren en zet samen met een school of andere erf-

goedvereniging in uw gemeente of streek een activiteit op die uw

beider collecties overstijgt. U houdt er wellicht boeiende

(reis)ervaringen aan over.Via de VCV-website (www.vcv.be) vindt u

bij dit artikel ook een lijst oudere en nieuwe publicaties terug, die

eveneens als functie hebben u te inspireren. Succes!

SCHRIJF U NU IN

Inschrijven kan nog tot 20 januari 2003 bij de Coördinatiecel

Erfgoedweekend (in de praktijk liefst zo snel mogelijk) op het vol-

gende adres: Huis Den Rhyn, Hofstraat 15, 2000 Antwerpen, T 03-

224 15 45, F 03-224 15 41, ellendejans@erfgoednet.be, www.erf-

goedweekend.be. Daar kunt u ook (zolang de voorraad strekt) de

themabrochure aanvragen die heel wat inspirerende ideeën aan

de hand doet van wat reizen in confrontatie met erfgoed zoal kan

betekenen. Heeft u vernieuwende ideeën voor het Erfgoed-

weekend 2003 - of net niet - toets ze gerust bij ons af en wij kijken

of we u verder op weg kunnen helpen.

Op reis naar erfgoed

HTTP://

Een lijst van links allerhande die op een of andere manier met

vormen van reizen te maken hebben:

* Bedevaarten (www.reiswijs.nl/special/bedevaart/bede-

vaart.html);

* De liftcentrale: liften is een leuke vorm van goedkoop of gra-

tis reizen (http://europe.hitchhikers.org/?lang=nl);

* Discoverers Web: Contents (www.win.tue.nl/~engels/disco-

very/pages.html);

* Europareisen politischer Funktionsträger des Alten Reichs

1750-1800 (www.uni-potsdam.de/u/fea/reisen/reise.htm);

* FUTRO: Time-Space Analysis in Recreation and Tourism

(www.bwk.tue.nl/urb/futro);

* IITF | Institute for Integrative Tourism and Leisure Research

(www.nfi.at/iitf/index-en.html);

* Leisure Studies WebPage (www.staff.vu.edu.au/lswp);

* Make your world (http://memling.rug..ac.be/reizen/inlei-

ding.php);

* NOVA Online | Time Travel (www.pbs.org/wgbh/nova/time);

* Oddens’ bookmarks. The Fascinating World of Maps and

Mapping (http://oddens.geog.uu.nl/index.html);

* Research on Place: Travel

(www.augustana.ab.ca/~janzb/place/travel.htm);

* Pro poor tourism (www.propoortourism.org.uk);

* Reis om de Wereld (www.reisomdewereld.nl);

* Space Future (www.spacefuture.com);

* Space Tourism Society (www.spacetourismsociety.org);

* Sustainable Tourism (www.gdrc.org/uem/eco-tour/eco-

tour.html);

* Time Travel Institute (www.timetravelinstitute.com);

* Tourist Link - The Search Index for Tourism and Travel in

Europe (www.touristlink.com);

* Voyage of Exploration: Discovering New Horizons

(http://mediatheek.thinkquest.nl/~ll069/dutch/index.php3?

subject=home);

* Welkom in Vlaanderen Vakantieland (www.toerismevlaande-

ren.be/nl);

* WTO | World Tourism Organization (www.world-tourism.org) 

1 Kees Ribbens, Eigentijds verleden. Hilversum, Verloren, 2002, p.129. Met

dank aan Marc Jacobs.

2 O. Löfgren, On Holiday. A History of Vacationing. Berkeley, University of

California Press, 1999, p.1.

3 Löfgren, On Holiday, p.7.

4 Idem, p.22.

5 John Urry, Mobile Cultures (draft), Department of Sociology, Lancaster

University, 2001: www.comp.lancs.ac.uk/sociology/soc030ju.html


