Op zoek naar een evenwicht
tussen

toerisme
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begraafplaatsen en gedenkplaatsen uit tot
herdenkingslandschappen

voor

degene

die gevochten en geleden hebben.

herdenking.
Daarbij hebben toeristen zich steeds
In 2014, het startjaar van de 100 jarige

aangetrokken gevoeld tot deze plaatsen

herdenking van de Groote Oorlog, lijkt

van oorlog en vanaf de jaren 90’ zien we

de belangstelling voor deze eerste

de

wereldoorlog niet meer weg te denken.

toerisme. Bijgevolg worden de materiële

Naar aanleiding van deze 100 jarige

restanten en sites een onderdeel van dit

herdenking leeft ook het battlefield

battlefield toerisme. De memoryscapes

toerisme meer dan ooit tevoren in de

groeien uit tot toeristisch landschappen of

Westhoek. Met als gevolg dat deze

‘’tourismscapes’’.

popularisering

van

het

battlefield

battlefield sites uitgroeien tot heuse
toeristische

trekpleisters.

Deze

Het voortbestaan van memoryscapes in

en

de Westhoek, als onderdeel van het

commercialisering verloopt uiteraard

battlefield toerisme, is in de loop der jaren

niet zonder enige controverse. Daarom

sterk

stellen wij ons de vraag waar het

toeristen.

evenwicht

toeristen meer naar deze plaatsen van

toenemende

popularisering

ligt

tussen

toerisme

en

herdenking?

afhankelijk

geworden

Wanneer

er

van

immers

de
geen

herinnering zouden komen, zouden de
sites in verval raken en verdwijnen. Het

De Westhoek als memoryscape en

toerisme en de herinnering aan de WOI
gaan dus hand in hand samen.

tourismscape
De Westhoek groeit direct na de oorlog uit
van

De centrale vraag in dit onderzoek is dan

herinnering aan de Groote Oorlog en

ook brandend actueel zijnde: hoe kan men

wordt

deze WOI- memoryscapes in de Westhoek

tot

een

betekenisvolle

daarom

wel

plaats

eens

een

‘’memoryscape’’ genoemd.

ontwikkelen tot een kwaliteitsvol toeristisch
geen

product? Met kwaliteitsvol wordt bedoeld

eenvoudig begrip, wel zitten de twee

dat men rekening moet houden met de

belangrijkste termen er in vervat namelijk

bewaring van het erfgoed, het verleden en

memorie en landschap. Memoryscapes

de betekenis van de sites. Men moet

zijn landschappen die een betekenis van

oppassen

herinnering toebedeeld krijgen. Zo groeien

‘’Disneyficatie’’: een teveel aan toerisme

dus de slagvelden in de Westhoek door

waarbij

toevoeging

herinnering

Een

memoryscape

van

is

echter

monumenten,

de

voor

sites

een

hun

verliezen

zogenaamde

betekenis
ten

koste

van
van

winstbejag
product.

en
Kortom,

sensatie.
hoe

toeristisch

kan

men

betekenis van herinnering aan de plaatsen

de

meegeeft. Door het bezoek aan de sites,

betekenis van herinnering versterken op

staan de toeristen stil met de gevolgen

de sites?

van oorlog en blijft de oorlog in de
herinnering verder leven. De sites kunnen

Voorstelling van het onderzoek

als plaatsen van spijt, gruwel en verlies

Het onderzoek is een combinatie van de

beschouwd worden. Dit doet de bezoekers

kwalitatieve

kwantitatieve

nadenken over de zinloosheid van oorlog

researchmethode. Er wordt zowel gewerkt

en hieruit groeit het besef van ‘’nooit meer

aan de hand van semigestructureerde

oorlog’’.

interviews

en

als

korte

enquêtes

met

additionele meerkeuze. Uiteraard is het

Een

positieve

tevredenheid

van

de

onmogelijk om alle WOI- plaatsen van de

bezoeker bewerkstelligen, lijkt dus een

Westhoek te betrekken bij dit onderzoek.

van de hoofddoelen. Daarom moeten de

Het onderwerp is dan ook beperkt tot WOI-

sites voldoen aan de vereiste kwaliteiten

battlefield sites ter plaatse. Dit gebeurt aan

die in dit onderzoek geanalyseerd worden.

de hand van drie cases zijnde het

Er bestaan drie categorieën zijde de

Bayernwald bij Wijtschate, de Dodengang

landschappelijke,

bij Diksmuide en het Tyne Cot Cemetery

historische kwaliteiten. Deze kwaliteiten

bij Zonnebeke.

spelen dus tevens een cruciale rol in de

informatieve

en

vorming van de herinnering op de sites.
De cruciale rol van de
bezoekerservaring

De memoryscape bestaat niet

Om de herinnering te vrijwaren en te

Daarbij

hebben we ontdekt dat ‘’de

versterken op de sites, moet men eerst

ervaring’’ niet bestaat maar dat er sprake

achterhalen hoe de herinnering op de sites

is van verschillende ervaringen op de

tot stand komt.

battlefield sites. Wel kan een bepaalde
ervaring primeren op een site, zoals bij de

Bij de vorming blijkt de bezoekerservaring

Dodengang en het Bayernwald de inleving

van de toerist ter plaatse een onmisbare

domineert.

rol te spelen. Het is van immens belang

verschillende ‘’types’’ van memoryscapes

dat de ervaring als positief aangevoeld

afbakenen.

Hierdoor

kan

men

wordt. Wanneer een ervaring geslaagd is
en de toerist dus tevreden is, kan de site

Sites van inleving versus sites van

bepaalde gevoelens en emoties bij de

herdenking

bezoekers

losmaken.

Het

zijn

deze

We hebben reeds twee types omschreven

gevoelens en verbondenheid die een

zijn de sites van inleving tegenover de

sites van herdenking. Met sites van

Er zijn elementen die cruciaal zijn voor elk

inleving

type

worden

de

battlefield

sites

van

memoryscapes.

Dit

is

de

bedoeld waar de nadruk ligt op het

opgesomde lijst in het centrale blauwe

voorstellen en inleven. De bezoekers

deel

willen zich een beeld vormen van het

gelden voor elke site, ongeacht welke

leven aan het front. Voorbeelden in de

ervaring er hierop primeert. Verder zijn er

Westhoek

de

nog elementen die specifiek gelden voor

Dodengang, Hill 62, Hill 60, Lettenberg,

ofwel de sites van inleving of die van

etc.

herdenking.

Bij de sites van herdenking gaat het om

Figuur: het finale model om de betekenis van

zijn

het

Bayernwald,

het herdenken, het stil staan bij en
nadenken over. Deze sites zijn talrijk

(zie

onderstaand

nationaliteiten:

van

verschillende

Houthulst

(België),

Langemark (Duitsland), …maar ook de
vele

herdenkingsmonumenten

Ierse

Vredespark,

het

als

het

Canadese

monument ‘’The Brooding Soldier’’, etc.

Uit

het

onderzoek

blijkt

dat

elke

dominerende ervaring nood heeft aan
andere kwaliteiten. Bijgevolg heeft elk type
van memoryscapes een andere aanpak
nodig.
De noodzakelijke ‘’memorieelementen’’
Men moet er steeds naar streven om net
die elementen uit te bouwen die de
betekenis

van

herinnering

versterken.

Deze elementen worden de ‘’memorieelementen’’ genoemd.

Deze

herinnering te versterken of te vrijwaren
Sites van
herdenking en
reflectie

Sites van inleving

aanwezig in de Westhoek zijnde al de
begraafplaatsen

figuuR).

historische attributen
Onderhoud in functie
van het realisme
Weersomstandigheden
Geluidsfragmenten
(bomgeluiden)
Duiding erfgoed en
landschap
Info op de site en apart

Plaats van het gebeuren
Authentieke erfgoed
elementen
Onderhoud
Uitzicht
Stilte
Respectvolle medebezoeker
Waargebeurde verhalen
& foto’s

Symbolische
elementen
Onderhoud in functie
van herinnering
Rustig en kalme
omgeving
Geluidsfragmenten
(opsomming
gesneuvelden)
Info apart

