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Voorwoord 

 

Gedurende mijn hele studie was één ding zeker: ik ga naar Brazilië tijdens mijn Master. Hoe, wat, 

waar en wanneer is eigenlijk nooit duidelijk geworden. Tot ik ineens in Itacaré zat om daar zelfstandig 

onderzoek te verrichten naar het toerisme in een voormalig sereen vissersdorp. Zonder ervaring met 

veldonderzoek was het toch op zijn minst een uitdaging om in drie maanden tijd niet alleen informatie 

te vergaren, maar op de eerste plaats uit te zoeken welke informatie ik precies wílde vergaren. Op 

miraculeuze wijze is dit gelukt en wel in de eerste plaats door de open en warme manier waarop ik 

door de inwoners van Itacaré ben ontvangen. Het is hartverwarmend hoe zonder uitzondering 

iedereen vol interesse en enthousiasme bereid was mee te werken aan dit onderzoek. Daarom wil ik 

in de eerste plaats al mijn informanten ontzettend bedanken, jullie weten wie je bent. Jullie 

belevenissen, inzichten en betrokkenheid hebben mij geïnspireerd. Dankzij jullie ben ik verzonken in 

het leven van Itacaré en ben ik de moed om door te gaan nooit verloren.  

In de tweede plaats wil ik mijn begeleiders vanuit de Universiteit van Utrecht bedanken voor het blinde 

vertrouwen in mij. Jan ten Thije, dank je wel voor de frisse blik en de duwtjes in de goede richting, 

jouw kritische noot was onmisbaar geweest. Dank je wel Lurdes Meijer voor je interesse. 

 

Alle uitdagingen en soms frustraties die komen kijken bij het schrijven van een scriptie had ik niet 

kunnen overkomen zonder mijn familie en vrienden. Dank je wel pap en mam voor al jullie steun, 

geduld en vertrouwen: hij is écht af!  

Dank je wel lieve Loes, mijn eeuwige klaagpaal, voor de moed die je me altijd weer in wist te spreken. 

Dank je wel Bram voor talloze afleidingsmanoeuvres en opvrolijkmomenten, het was niet voor niets.  

En natuurlijk bedankt aan iedereen die mij het afgelopen jaar gevolgd en gemotiveerd heeft. 

 

De tijd die ik heb beleefd in Itacaré is er een om nooit te vergeten. Alle gekke dingen, mooie dingen en 

domme dingen heb ik te danken aan mijn gezelschap. Dank je wel Roel voor.. alles eigenlijk. Je hebt 

me overal doorheen geslagen maar bovenal nooit aan me getwijfeld. Ik bedank je voor de kans die je 

me hebt gegeven en het vasthouden van mijn handje tijdens dit avontuur. De açaí had anders 

gesmaakt zonder jou. Daarnaast bedank ik Mats en Benedicte, onze rare Noorse buren die 

uitgegroeid zijn tot heerlijke surfmaatjes. Ook bedank ik Thor en zijn vrouw Cris voor alle gezellige 
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momenten op de stoep. Het liefste noem ik iedereen die ik heb leren kennen afzonderlijk maar dat 

wordt lastig, dus nu collectief: bedankt. 

 

Ten slotte, wil ik heel graag mijn vriendin Leticia bedanken. Dankzij jou heb ik een onvergetelijke tijd 

beleefd in Itacaré. Je connecties zij onmisbaar gebleken voor mijn onderzoek en je hebt me de weg 

geleid toen ik hem kwijt was. Je bent mijn steun en toeverlaat geweest en zonder jou was dit werk er 

nooit gekomen. Obrigada Leticia! 

 



 4

Inhoud  

 

Voorwoord ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2 

Inhoud --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 

 

Inleiding ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

6 

 

Hoofdstuk 1     Theoretisch kader -------------------------------------------------------------------------- 

 

8 

        1.1 De antropologie van het toerisme ----------------------------------------------------------------- 8 

        1.2 Type contact en tolerantieniveau ------------------------------------------------------------------ 10 

        1.3 Invloedrijke factoren ----------------------------------------------------------------------------------- 14 

              1.3.1 De toeristen -------------------------------------------------------------------------------------- 15 

              1.3.2 Globalisatie en demonstratie effect -------------------------------------------------------- 17 

              1.3.3 Beeldvorming en authenticiteit -------------------------------------------------------------- 18 

              1.3.4 Cultuurverschillen ------------------------------------------------------------------------------ 20 

        1.4 Mogelijke reacties op toerisme --------------------------------------------------------------------- 22 

        1.5 Vraagstelling -------------------------------------------------------------------------------------------- 25 

 

Hoofdstuk 2 Casestudy Itacaré -------------------------------------------------------------------------- 

 

30 

        2.1 Itacaré in de nationale en regionale context ---------------------------------------------------- 30 

        2.2 Itacaré: de verhalen ----------------------------------------------------------------------------------- 31 

        2.3 Itacaré en het toerisme ------------------------------------------------------------------------------- 36 

              2.3.1 Itacaré en het toerisme in de 21
ste

 eeuw ------------------------------------------------- 37 

        2.4 Demografisch Itacaré --------------------------------------------------------------------------------- 40 

 

Hoofdstuk 3 Data en methode ---------------------------------------------------------------------------- 

 

42 

        3.1 De etnografische methode -------------------------------------------------------------------------- 42 

        3.2 Het onderzoek in Itacaré ----------------------------------------------------------------------------- 44 

              3.2.1 Interviews en participatie --------------------------------------------------------------------- 45 

              3.2.2 Enquête ------------------------------------------------------------------------------------------- 46 

        3.3 Analyse van de resultaten --------------------------------------------------------------------------- 47 

        3.4 Reflectie -------------------------------------------------------------------------------------------------- 50 

 

Hoofdstuk 4  Survey onderzoek -------------------------------------------------------------------------- 

 

52 

        4.1 Onderzoek HVS International ----------------------------------------------------------------------- 52 

        4.2 Resultaten enquête ------------------------------------------------------------------------------------ 54 

        4.3 Voorlopige conclusies -------------------------------------------------------------------------------- 56 

  



 5

 

Hoofdstuk 5  Etnografisch veldwerk -------------------------------------------------------------------- 

 

59 

        5.1 Geografische verspreiding toerisme -------------------------------------------------------------- 59 

        5.2 Informanten ---------------------------------------------------------------------------------------------- 61 

              5.2.1 Het interculturele contact --------------------------------------------------------------------- 63 

        5.3 Stem van de lokale bevolking ----------------------------------------------------------------------- 64 

        5.4 Kenmerkende situaties ------------------------------------------------------------------------------- 66 

              5.4.1 Eigenwijsheid ------------------------------------------------------------------------------------ 67 

              5.4.2 Winkelgedrag ------------------------------------------------------------------------------------ 68 

              5.4.3 De wereldverbeteraars ------------------------------------------------------------------------ 69 

              5.4.4 Opleidingsniveau ------------------------------------------------------------------------------- 71 

              5.4.5 Andere invloeden op identiteit --------------------------------------------------------------- 72 

              5.4.6 Positieve ontmoetingen ----------------------------------------------------------------------- 73 

        5.6 Externe factoren ---------------------------------------------------------------------------------------- 75 

        5.7 Daadwerkelijke reactie ------------------------------------------------------------------------------- 78 

        5.8 Voorlopige conclusies -------------------------------------------------------------------------------- 80 

 

Conclusies en discussie -------------------------------------------------------------------------------------- 

 

82 

        Beperkingen van dit onderzoek ------------------------------------------------------------------------- 87 

        Mogelijkheden voor vervolg onderzoek --------------------------------------------------------------- 88 

 

Epiloog -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

90 

 

Bibliografie --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

91 

  

 

Bijlagen -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

I 

       Bijlage 1    Enquête ----------------------------------------------------------------------------------------- II 

       Bijlage 2    Resultaten enquête --------------------------------------------------------------------------- IV 

  

 

Samenvatting 

 

 



 6

Inleiding 

 

De laatste jaren is de globaliserende wereld een heet gespreksonderwerp, zowel aan de eettafel als in 

de collegebanken. Als er één aspect is waarin globalisatie zowel het dagelijkse leven raakt, als de 

wetenschap, is het toerisme. De combinatie van een groeiende koopkracht in Westerse landen en de 

wil van overheden om toerisme te stimuleren, zorgt er voor dat mensen steeds makkelijker met elkaar 

in contact komen. Dat het onderzoek naar cultuurcontact in toeristische omgevingen vooral de 

afgelopen twintig jaar is op te komen zetten is daarom niet verbasend. Toerisme is een rol gaan 

spelen in de manier waarop we ons dagelijks leven indelen en de manier waarop we naar de wereld 

kijken. Niet alleen is het werk gaan bieden aan een groot deel van de wereldbevolking, het heeft 

invloed op beleidsmakers en het opent ogen voor andere gewoontes en tradities. Toch is er relatief 

weinig bekend over de manier waarop dit cultuurcontact wordt ervaren en de rol die, onder andere, 

deze gecreëerde werkgelegenheid en beleidsvoering hierin spelen. Met dit onderzoek wordt een 

poging gedaan deze aspecten samen te brengen en daarmee een beeld te schetsen van de relatie 

tussen de lokale bevolking en de toeristen in een breder geheel. Concreet wordt onderzocht wat de 

reactie van de lokale gemeenschap is op de komst van het toerisme en welke rol cultuurcontact hierin 

speelt.   

In het onderzoek naar cultuurcontact in een toeristische omgeving staan een aantal aspecten centraal. 

Ten eerste, het type toerist: waar komen ze vandaan, wat zoeken ze, wat verwachten ze? Daarnaast 

is de kwantiteit en de kwaliteit van het contact dat plaatsvindt tussen deze toeristen en de plaatselijke 

bevolking essentieel. Ook spelen een aantal factoren een rol zoals beeldvorming, het demonstratie 

effect (zien hoe anderen leven en dit reflecteren op jezelf) en cultuurverschillen. Deze variabelen 

bepalen mede wat het tolerantieniveau van de lokale bevolking is ten opzichte van het toerisme en 

hoe ze hier fysiek op reageren. Centraal in dit onderzoek staat dan ook dat iedere situatie als 

kenmerkend moet worden gezien. Met andere woorden, dat cultuurcontact niet enkel getypeerd kan 

worden als het contact tussen cultuur A en cultuur B, maar dat in iedere situatie en met ieder individu, 

afhankelijk van de variabelen, andere reacties kunnen ontstaan.  

Het Braziliaanse dorp Itacaré heeft als casestudy gediend voor dit onderzoek. Itacaré is een klein 

vissersdorp dat tot 1998 afgezonderd lag in een oerwoud aan de kust. Na de asfaltering van de weg 

naar de stad is de mooie omgeving waarin het dorp ligt ontdekt en sterk gepromote in de Braziliaanse 
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media. Sindsdien is het toerisme geëxplodeerd en het leven in het dorp veranderd. Om antwoorden te 

vinden op de vraagstelling is tijdens het onderzoek in Itacaré als methode gekozen voor etnografisch 

veldwerk. Dit betekent dat aan de hand van kwalitatieve interviews, observatie en participatie een 

beeld wordt geschetst van de situatie in Itacaré. Met andere woorden, heb ik als onderzoeker een 

aantal maanden meegedraaid in het dagelijkse leven van het dorp. Het uitgangspunt van deze 

methode is dat de visie van de lokale bevolking zelf uitvoerig naar boven komt en het niet enkel de 

onderzoeker is die van buitenaf kijkt naar wat er gebeurt. Juist deze tweezijdigheid van het onderzoek 

– de objectieve blik van de onderzoeker in combinatie met de subjectieve meningen en gevoelens van 

de bevolking – stelt mij in staat een volledige weergave te geven van de situatie in Itacaré. Aanvullend 

hierop is een beeld geschetst van de toeristen door middel van enquêtering.  

Voor de analyse van de onderzoeksresultaten is gebruik gemaakt van wat Boeije (2005) noemt de 

‘inductieve analysemethode’. Dit houdt in dat er niet is vastgehouden aan een voorop vastgesteld 

analysekader, maar dat gedurende het veldwerk de onderzoeker constant zoekt naar relevante 

thema’s in de eerder behaalde resultaten. Dit is een bottom up benadering waarin de resultaten 

dienen als uitgangspunt en de theorie een sturende functie heeft en scherpte aanbrengt.  

 

De indeling van dit werk is als volgt. In het eerste hoofdstuk zal het belangrijkste wetenschappelijke 

onderzoek op het gebied van cultuurcontact in een toeristische omgeving worden uiteengezet. Er 

wordt aandacht geschonken aan het type contact tussen de toerist en de lokale bevolking en er zullen 

een aantal factoren besproken worden die mogelijk van invloed zijn op de manier waarop de lokale 

bevolking omgaat met het toerisme. In hoofdstuk 2 wordt de casestudy gepresenteerd. Hierin wordt de 

geschiedenis van het onderzochte dorp Itacaré weergegeven in de nationale en de regionale context, 

en wordt de ontwikkeling van het toerisme in de loop der jaren duidelijk gemaakt. In hoofdstuk 3 wordt 

de etnografische methode uitgelegd en wordt gereflecteerd op de dataverzameling in Itacaré. Tevens 

wordt in dit hoofdstuk de analysemethode beschreven. In het vierde hoofdstuk wordt het survey 

onderzoek naar de toeristen in Itacaré gepresenteerd en in hoofdstuk 5 worden uitgebreid de 

resultaten van het veldwerk beschreven en geanalyseerd. Dit laatste wordt onder andere gedaan aan 

de hand van de beschrijving van een aantal situaties die als kenmerkend getypeerd kunnen worden 

voor de interactie tussen de inwoners van Itacaré en de toeristen. Ten slotte worden conclusies 

getrokken en de resultaten bediscussieerd.   
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Hoofdstuk 1: Theoretisch kader 

 

De fundering van ieder wetenschappelijk onderzoek ligt in de theorie. Omdat dit onderzoek met 

meerdere onderzoeksterreinen raakvlakken heeft, biedt de combinatie van deze terreinen een goede 

basis. Niet alleen Interculturele Communicatie, maar ook vanuit Culturele Antropologie wordt 

cultuurcontact geanalyseerd. De combinatie van deze twee disciplines stelt mij in staat de situatie in 

Itacaré te onderzoeken en te analyseren. 

In dit hoofdstuk zal eerst een algemeen inzicht worden gegeven in de discipline van de antropologie 

van het toerisme. Vervolgens zal in paragraaf 1.2 in worden gegaan op hoe het type contact tussen 

toerist en de plaatselijke bevolking invloed kan hebben op het tolerantieniveau van de lokale bevolking 

ten opzichte van het toerisme. In de derde paragraaf worden een aantal invloedrijke factoren 

genoemd, te weten het profiel van de toeristen zelf, globalisatie en het demonstratie effect (de 

overname van bepaalde gewoontes en symbolen van de ene cultuur door de andere), beeldvorming 

en authenticiteit, en cultuurverschillen. In paragraaf 1.4 wordt beschreven tot welke reacties van de 

lokale bevolking dit kan leiden, en in de laatste paragraaf wordt ten slotte de vraagstelling van dit 

onderzoek geformuleerd.  

 

 

§ 1.1 De antropologie van het toerisme 

 

De antropologie van het toerisme is als discipline komen opzetten in de jaren ’70 van de vorige eeuw 

(Nash & Smith, 1991). Daarvoor werd onderzoek naar toerisme door academici niet als 

wetenschappelijk interessant gezien en werd er dus ook nauwelijks onderzoek naar gedaan (Jack & 

Phipps, 2005). Met de groeiende mogelijkheden die steeds meer mensen hadden om naar verre en 

vooral ongerepte oorden te gaan is dit echter veranderd. Met het groeiende bewustzijn van 

cultuurcontact en cultuurverandering vonden wetenschappers het belangrijk te kijken naar welke 
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invloed toerisme heeft op een gemeenschap. Het eerste belangrijke werk dat op dit gebied uitkwam is 

van Valene Smith Hosts and Guests: The Anthropology of Tourism (1977)
1
.  

In het algemeen kan gezegd worden dat er twee hoofdstromingen zijn: het onderzoek naar de toerist 

en het concept toerisme zelf, en het onderzoek naar de sociale, economische en culturele gevolgen 

op de plaatselijke gemeenschap inclusief de relatie tussen toeristen en de lokale bevolking. Voor mijn 

onderzoek is voornamelijk de tweede benadering relevant. Het eerste zal echter ook gedeeltelijk 

behandeld worden gezien het type toerist invloed heeft op de manier waarop een gemeenschap 

omgaat met toerisme. 

Er zijn een aantal steeds terugkerende thema’s in de antropologie van het toerisme zoals 

afhankelijkheid (in hoeverre is men financieel afhankelijk?), acculturalisatie (hoe één cultuur aspecten 

van de andere overneemt) en authenticiteit (zet de plaatselijke bevolking een masker op om de 

toeristen tevreden te stellen?).  

Deze thema’s zijn nog steeds actueel alleen de manier waarop wetenschappers ermee omgaan is 

veranderd. Zo werd toerisme door Graburn (1983) gezien als een ritueel, en zag Nash (1996) het als 

een vorm van imperialisme; tegenwoordig vinden wetenschappers het te simplistisch om toerisme 

enkelvoudig mono causaal te categoriseren en wordt dit dus vermeden. Ook zijn er andere gedachten 

veranderd zoals dat de impact op de plaatselijke cultuur niet per definitie groter is naar mate meer 

toeristen komen, maar dat juist minder toeristen door intensiever contact meer invloed kunnen 

uitoefenen. Deze gedachte is pas de laatste jaren opgekomen. Er wordt door Chambers (2000) veel 

nadruk gelegd op de verscheidenheid van het onderzoek naar toerisme. Hij benadrukt dat elke 

toeristische omgeving apart bekeken moet worden.  Verder zijn er volgens hem vier aspecten die 

toeristische interacties ingewikkeld maken: ten eerste het type toerist en hun activiteiten; ten tweede, 

de variëteit aan gemeenschappen en regio’s waar toerisme zich afspeelt; ten derde, de rol van 

mediators (actoren die een bemiddelende rol op zich nemen door de taal van de host én van de toerist 

te spreken) in de vorm van individuen of instituties; als laatste, de verschillende omgevingen waar 

toerisme zich af kan spelen. 

 

                                                
1 De terminologie van Smith met betrekking tot de toerist en de ontvangende gemeenschap zullen in dit werk worden 

overgenomen. Vooral de term host zal veelvoudig gebruikt worden. Hiermee wordt dus de plaatselijke bevolking bedoeld, in het 

geval van Itacaré de inwoners van het dorp. 
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Wat nog vaak ontbreekt in het wetenschappelijk onderzoek is de stem van de plaatselijke 

gemeenschap. Stronza (2001: 272) zegt hierover dat het vreemd is dat de mening van de bevolking 

zelf wegblijft en dat vooral van buitenaf gekeken wordt. Wat mij interesseert is hoe die plaatselijke 

bevolking denkt over het toerisme, toeristen en wat er allemaal veranderd is. Bovendien ontbreekt in 

analyses vaak de mening van de plaatselijke bevolking ten opzichte van toeristen. Wel wordt er vaak 

gesproken over de mening over de sociale gevolgen die het toerisme met zich meebrengt, maar niet 

hoe men de toerist zelf ziet. Daarnaast wordt de lokale bevolking vaak gezien als passief en dat alles 

‘hen overkomt’, volgens Stronza (idem) is het juist zo dat zij vaak een grote invloed hebben op welke 

kant een ontmoeting met een toerist op gaat. 

 

Het uitgebreide onderzoek dat vanuit de antropologie van het toerisme is gedaan naar ontmoetingen 

tussen toeristen en de plaatselijke gemeenschap en welke gevolgen dit kan hebben, biedt een brede 

theoretische basis voor dit onderzoek. De hierboven zeer kort geïntroduceerde theorieën zullen in de 

volgende paragraven verder uitgewerkt worden en zal de relatie met het onderzoek in Itacaré nader 

worden toegelicht.  

 

 

§ 1.2 Type contact en tolerantieniveau 

 

De reactie van de plaatselijke gemeenschap op de komst van het toerisme en de toerist hangt zoals 

hierboven al kort is aangegeven van een groot aantal factoren af.  

Ten eerste, speelt het soort contact tussen host en toerist een grote rol (Murphy, 1985: 120), hierop 

wordt hieronder uitgebreid ingegaan.  

Ten tweede is het belangrijk wat voor belang de plaatselijke gemeenschap heeft bij de komt van het 

toerisme; verwacht kan worden dat men positiever omgaat met de veranderingen als het profijt 

onbetwist is.  

Ten slotte, wordt het tolerantiegehalte van de plaatselijke bevolking ten opzichte van toerisme 

beïnvloedt door de mate waarin de plaatselijke gemeenschap de bedrijvigheid van het toerisme ook 

daadwerkelijk aankan. Met aankunnen wordt bedoeld dat er voldoende opvangcapaciteit is (hotels en 

dergelijke), maar ook dat de bevolking zélf de bekwaamheid heeft om te voorzien in de behoefte van 
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de toerist. Dit betekent een nieuw ontstane vraag naar bijvoorbeeld receptionisten en serveerders, 

maar ook naar hoger opgeleid personeel bij instanties zoals de gemeente die met een geheel nieuwe 

situatie te maken krijgt en haar beleid hier op aan zal moeten passen. Met andere woorden, niet 

alleen het opleidingsniveau van de bevolking moet toerijkend zijn, maar ook het gevoel voor 

ondernemersschap en initiatief moet reeds aanwezig zijn. In gebieden waar deze kennis en 

vaardigheden niet eerder vereist werden, kan dit onmacht en frustratie brengen bij de lokale 

bevolking. Deze situatie zou bovendien versterkt kunnen worden door de aantrekkingskracht van de 

nieuwe situatie op gekwalificeerde mensen van buiten te regio die wel invulling geven aan de vraag. 

 

Om nader in te gaan op de eerste invloedrijke factor, het contact, is het essentieel op te merken dat 

het type contact dat plaats vindt tussen de host en de toerist wordt omschreven als oppervlakkig en 

kort van aard. Zo omschrijft de Kadt (geciteerd in Murphy, 1985) dat toeristen vooral in contact zouden 

komen met de plaatselijke gemeenschap op het moment dat de toerist iets nodig heeft van de host, of 

als ze zij aan zij in een gemeenschappelijke activiteit deelnemen (bijvoorbeeld op het strand liggen). 

Enkel als de host en toerist bijeen komen om van gedachtes en ideeën te wisselen zou er  

diepgaander contact zijn. MacFarlane (geciteerd 

in Murphy, 1985: 120) is tot een soortgelijke 

conclusie gekomen en meent dat hosts zelden 

op persoonlijk niveau met toeristen in contact 

komen. 

Hiermee wordt reeds een eerste indicatie 

gegeven van het belangrijke onderscheid in 

contact in de kwantitatieve zin, en contact in 

kwalitatieve zin. De een of de ander hebben 

mogelijk een andere uitwerking op de host. Als 

we kijken naar contact in de kwantitatieve zin, 

heeft Smith (Murphy, 1985) binnen de  

plaatselijke gemeenschap een nauwkeurig onderscheid gemaakt. Figuur 1.1 illustreert de theorie. Uit 

de theorie van Smith (idem) blijkt dat er een onderscheid aangebracht kan worden tussen de leden van 

de plaatselijke gemeenschap die het daadwerkelijke toeristische kern vormen, de direct 

Figuur 1.1: Smith’s diagram van toeristen regio’s 
(bron: Murphy, 1985: 121) 
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ondersteunende zone, en de indirect ondersteunende zone. Dit driedelig onderscheid verwijst naar de 

intensiteit van het contact en de geografische verspreiding van het toeristische centrum ten opzichte 

van de woon –en werkplaatsen van de lokale bevolking. Zo komen individuen in de indirect 

ondersteunende zone nauwelijks direct in contact met de toeristen en kunnen zij zich van hen afsluiten. 

Dit betekent echter niet dat zij geen economisch profijt ondervinden van het toerisme.  

Een voorbeeld is een moeder die in een afgelegen buitenwijk woont waar geen toeristen komen maar 

waar de gemeente wel een nieuwe speeltuin voor de kinderen bouwt met de opbrengst van het 

toerisme. Hier tegenover staat een midden in het toeristische centrum wonende bouwvakker die de 

ontstane onontkoombare drukte en hinder niet goed gemaakt vindt door de gecreëerde 

werkgelegenheid. In het tweede geval kan verwacht worden dat het tolerantieniveau ten opzichte van 

het toerisme aanzienlijk lager ligt dan bij de moeder die geen directe ongemakken ondervindt 

vanwege het toerisme. 

 

Over dit tolerantieniveau hebben veel theoretici zich gebogen. De kwantiteit en de kwaliteit van het 

contact creëert een bepaald gevoel bij de host. Dit zal vervolgens weer beïnvloeden wat de fysieke 

reactie kan zijn van de host gemeenschap.  

Doxey (geciteerd in Murphy, 1985 en Mathieson, 1982) heeft een model opgesteld waaruit het 

irritatiegehalte van de plaatselijke gemeenschap is af te lezen naar mate het toerisme verder groeit 

(zie figuur 1.2).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figuur 1.2: Doxey’s Irridex (bron: Murphy, 1985: 124) 
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Volgens Doxey (Murphy, 1985) staat de afnemende tolerantie in direct verband met de angst om de 

eigen identiteit kwijt te raken. Deze theorie van Doxey (idem) echter, beweegt in een eenzijdige en 

onwederkerige richting en houdt weinig rekening met complexere mogelijkheden zoals verschillen die 

kunnen ontstaan binnen de gemeenschap zoals onder andere Smith (zie hierboven) beweert.  

 

Butler (geciteerd in Murphy, 1985: 125) heeft een poging gedaan de theorie van Doxey dusdanig te 

verwerken dat het ook rekening houdt met het type contact en de mate van betrokkenheid van de host 

in de toeristische industrie. Zie hiervoor figuur 1.3. De auteur wijst er op dat niet alleen de hoeveelheid 

toeristen uitmaakt, maar ook de lengte van verblijf, etniciteit en economische achtergrond. Bovendien 

moet ook gekeken worden naar de host gemeenschap zelf; zoals hierboven al is aangegeven speelt 

de capaciteit van de gemeenschap om het toerisme te absorberen een significante rol.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een essentieel verschil in het model van Butler ten opzichte van dat van Doxey, is het onderscheid in 

actieve en passieve houding van de lokale bevolking. Zoals in het inleidende stuk van dit hoofdstuk al 

duidelijk is gemaakt, moet niet uitgegaan worden van een plaatselijke gemeenschap die ‘alles 

overkomt’ en de ontwikkelingen ‘maar laat gebeuren’.  

Alle vier de door Butler beschreven reacties kunnen simultaan aanwezig zijn binnen de gemeenschap 

en deze gemeenschap kan dus niet als één geheel gezien worden. Juist dit kenmerk maakt het 

Figuur 1.3: Gedragmodel van Butler (bron: Murphy, 1985: 125) 
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mogelijk om verschillende tolerantieniveaus te analyseren en te categoriseren. Om het eerder 

genoemde voorbeeld terug te halen van de moeder in een buitenwijk: in het model van Butler zal zij 

vallen onder silent acceptance of something favored; ze heeft indirect profijt van de ontwikkelingen 

zonder dat haar dagelijkse leven er door aangetast wordt. Naar verwachting zal zij positief zijn en 

geen harde stappen ondernemen om de ontwikkelingen verder te promoten; juist haar afstand ten 

opzichte van de veranderingen maakt de situatie acceptabel.  

Verschillende tolerantieniveaus binnen dezelfde plaatselijke gemeenschap nemen echter niet weg dat 

men als één geheel fysiek kan reageren op de komst van het toerisme. Hier zal later verder op 

ingegaan worden. 

 

Uit deze uiteenzetting blijkt dat het tolerantieniveau van de inwoners van Itacaré ten opzichte van het 

toerisme afhangt van een aantal aspecten. Behalve het soort contact (kwaliteit versus kwantiteit), de 

opvangcapaciteit en het profijt, kan ook het type toerist bepalend zijn in het irritatiegehalte van de 

lokale bevolking. Essentieel in de analyse van de situatie in Itacaré is dat de lokale bevolking niet als 

passief moet worden gezien maar gekeken moet worden naar manieren waarop de hosts zelf 

bijdragen aan de manier waarop toerisme functioneert in de gemeenschap.  

 

 

§ 1.3 Invloedrijke factoren 

 

Wat bij deze theoretische uiteenzetting mist, is een bredere kijk op zowel interne als externe factoren 

die van invloed kunnen zijn op de manier waarop een gemeenschap de nieuwe toeristische 

ontwikkelingen beschouwt en kiest hiermee om te gaan. 

In het hierboven gepresenteerde inleidende stuk, is al kort ingegaan op termen als beeldvorming en 

acculturalisatie. In dit deel zal gekeken worden naar hoe bepaalde aspecten die niet persé als 

vanzelfsprekend worden beschouwd, een doorslaggevende invloed kunnen hebben op de wijze 

waarop de plaatselijke bevolking tegen de ontwikkelingen op toeristisch gebied aankijkt, en uiteindelijk 

hoe ze hier mee om zullen gaan. 
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§ 1.3.1 De toeristen 

Vanzelfsprekend zijn de toeristen zelf de grootste invloed op de situatie. Afhankelijk van aantallen, 

etniciteit, doel en allerlei andere eigenschappen, ontstaat een bepaalde sfeer. Hierdoor kan de directe 

impact anders zijn, kan de plaatselijke bevolking anders reageren op het toerisme en kunnen lange 

termijn gevolgen uiteenlopen.  

Een eerste poging in het onderscheiden van groepen en soorten toeristen en de variërende invloed 

die dit zou kunnen hebben op de plaatselijk gemeenschap, is gedaan door Smith (1989). Zij maakte 

onderscheid tussen zeven typen toeristen. In figuur 1.4 zijn ze op een rijtje gezet.  

 

Type toerist Aantal toeristen Aanpassing aan lokale normen 

Verkenner Erg gelimiteerd Accepteert volwaardig 
Elite Zelden gezien Adapteert volwaardig 
Buitengewone Ongewoon maar gezien Adapteert goed 
Ongewone Gewoonlijk Adapteert redelijk 
Beginnende massa Vaste aanwezigheid Zoekt Westerse herkenbaarheid 
Massa Continue aanvoer Verwacht Westerse herkenbaarheid 
Charter Massa aankomsten Eist Westerse herkenbaarheid 

 
        Figuur 1.4: Aantal toeristen en impact op de plaatselijke bevolking (Smith, 1989: 9) 

 

Met dit onderscheid legt Smith (idem) de nadruk op de aantallen toeristen en hoe zij omgaan met de 

cultuur en gewoontes van de hosts. Aan dit onderscheid heeft Smith een tweede figuur gekoppeld 

waaruit af te lezen is wat de impact op de host cultuur is bij elk van de zeven type toeristen die men 

ontvangt (figuur 1.5). Hiermee impliceert Smith dat er een één-op-één relatie bestaat tussen de soort 

toeristen en de manier waarop dit de cultuur van de host beïnvloedt. Met andere woorden, bij elite-

toeristen die in kleine aantallen aanwezig zijn merkt de plaatselijke bevolking weinig, en bij massa 

toerisme zou de invloed immens groot zijn. 

 

Inmiddels hebben vele wetenschappers deze theorie ontkracht. Waar Smith (idem) geen rekening 

mee houdt is een opstapeling van externe factoren die later nog aan de orde zullen komen (de rol van 

taal en beeldvorming bijvoorbeeld). Bovendien houdt Smith geen rekening met het soort contact dat 

plaats vindt; het eerder genoemde onderscheid tussen kwantiteit en kwaliteit wordt niet meegerekend. 

Zo beargumenteerd MacLeod (2004) dat kleinschalige maar alternatieve toeristen meer contact 

zoeken met de lokale bevolking en hierdoor veel meer invloed uitoefenen. Het verschil met de massa 

toerist is dat deze vaak op een eigen ‘eiland’ blijft zitten en enkel contacten onderhoudt met eigen 



 16

kringen. In dit laatste geval blijft de afstand erg groot tussen toerist en host en zullen culturele 

gewoontes minder snel gedeeld worden.  

Cohen (1974) heeft een vergelijkbaar model gemaakt aan dat van Smith. Hij verdeelt de toeristen 

echter in slechts vier groepen en vermijdt de rechtstreekse verhouding met culturele impact en de  

getallen waarin ze aanwezig zijn. Cohen 

onderscheidt de georganiseerde massa 

toerist, de individuele massa toerist, de 

verkenner en de rondzwalker. Je zou 

kunnen zeggen dat het grote verschil 

tussen de eerste twee en de laatste 

twee is de behoefte aan 

herkenbaarheid, stabiliteit en comfort. 

Kritiek op deze onderscheiding is dat 

het deterministisch is, en de 

mogelijkheid weg laat dat dezelfde 

toeristen op verschillende momenten 

andere dingen kunnen wensen en zich 

anders kunnen gedragen.  

 

MacLeod (2004) geeft een nauwere omschrijving van de vrije toerist die al door Cohen (1974) 

genoemd werd en maakt een onderscheid tussen vier groepen. De ‘alternative tourist’ wil zich 

afsluiten van en verzetten tegen het moderne massa consumptiepatroon. De ‘concerned tourist’ is 

geïnteresseerd in ecotoerisme
2
 en de natuur, hij maakt lange wandelingen door bossen, zwemt in 

schoon water en eet verse producten. De auteur voegt hier nog een derde subcategorie aan toe, 

namelijk de ‘backpacking hedonists’. Hier vallen wat conventionelere toeristen onder, maar die zoeken 

naar ontspanning en plezier op hun eigen manier, bijvoorbeeld door seks, drugs of gewoon door te 

kunnen doen en laten wat ze willen. Er wordt benadrukt dat deze groepen niet per definitie apart 

gezien moeten worden en dat toeristen niet zomaar in één van deze groepen gezet kunnen worden. 

                                                
2
 Ecotoerisme moet gezien worden als verantwoordelijk reizen naar ongerepte gebieden en waarmee de natuur behouden 

wordt en de levensomstandigheden van de plaatselijke bevolking worden bevorderd (Russel & Wallace, 2004).  

Figuur 1.5: Impactmodel van Smith (bron: Smith, 1989: 11) 
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Toeristen moeten dus niet simpelweg aan de hand van aantallen gekoppeld worden aan de mogelijke 

impact die ze hebben op een gemeenschap, maar aan de hand van bredere criteria gecategoriseerd 

en geanalyseerd worden. Dit is essentieel voor de analyse van de toeristen in Itacaré. In hoofdstuk 4 

zal het profiel van deze toeristen uiteen worden gezet. 

 

§ 1.3.2 Globalisatie en demonstratie effect 

Een belangrijk fenomeen dat invloed kan hebben op het tolerantieniveau van de lokale gemeenschap 

ten opzichte van het toerisme is het demonstratie effect. Hiermee wordt bedoeld dat bijvoorbeeld 

jongeren zien hoe jonge toeristen zich gedragen en hun maatstaven gaan hanteren. Dit betekent dat 

jonge meisjes zien hoe toeristische meiden zich kleden en in tegenstelling tot voorheen ook mooie 

korte rokjes willen dragen en mooie make-up op willen doen. In vele derde wereld landen zou dit 

afkeuring te weeg kunnen brengen doordat het simpelweg niet mogelijk is om deze maatstaven te 

halen. Deze tweestrijdigheid komt ook terug in het feit dat toerisme zowel ontwikkeling kan betekenen 

en dus sociaal-economische vooruitgang, maar ook afhankelijkheid naarmate de sociale structuur 

ongelijker wordt en alleen een klein deel van de gemeenschap rechtstreeks profiteert van het toerisme 

(Murphy, 1985). 

Het gevolg hiervan kan zijn een verschuiving in categorisatie van sociale klassen en migratie. Ook kan 

er meer vraag komen naar Westerse producten en kan criminaliteit en alcoholgebruik toenemen. 

Daarnaast kan het grote gevolgen hebben voor de rol van vrouwen, samenhang van de 

gemeenschap, demografische structuur en institutionele structuren en lidmaatschap. Dit heeft te 

maken met het stereotyperen van toeristen en de ontwikkeling van een minderwaardigheidscomplex 

bij de lokale bevolking ten opzichte van westerlingen als gevolg van imitatie (Mathieson, 1982). 

 

Er wordt echter kritiek geleverd op deze theorie. Met de komst van een globaliserende wereld is het 

namelijk moeilijk te zeggen dat invloeden duidelijk aan het toerisme gerelateerd zijn (Burns, 1999). 

Toerisme heeft voor een groot deel met het globalisatieproces te maken. In feite is toerisme niets 

meer dan de uitwisseling van economische en intellectuele items op globaal niveau. Globalisatie wordt 

hier gezien als de poging van een groep mensen hun ‘globale’ omgeving te homogeniseren en de 

ontwikkeling van een vast netwerk door communicatie en handel (MacLeod, 2004). Een andere, wat 
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meer hedendaagse uitleg, is dat het vooral een wereld inhoudt waarin door politiek-economische, 

technologische en informatieve vooruitgang en ontwikkeling steeds minder grenzen bestaan (idem). 

Bepaalde situaties zullen dan ook gevolgen hebben overal in de wereld. Bovendien zouden nationale 

aspecten steeds meer vervagen en in één geheel terecht komen (Ben-Rafael, 2001). Whitley (2000) 

bestrijdt deze theorie echter. Volgens de auteur vormen juist culturele verschillen een front tegen de 

éénwording van de wereld en dus zullen (culturele, nationale en institutionele) identiteiten niet 

samensmelten.  

Globalisatie en toerisme worden zelden aan elkaar gerelateerd in een etnografisch werk. MacLeod 

(2004: 6) combineert twee theorieën om toerisme samen met globalisatie te kunnen analyseren: ten 

eerste wordt de wereldsysteem theorie genoemd waarin gezegd wordt dat er een centrum (kern) is die 

de controle heeft over kapitaal en politiek en culturele macht heeft ten opzichte van de periferie. 

Daarnaast noemt de auteur de theorie van Wolf (MacLeod, 2004: 6) die beweert dat 

gemeenschappen niet geïsoleerde of zelfonderhoudende systemen zijn, en dat er culturele sets van 

praktijken en ideeën zijn die continu veranderen. Deze theorieën geven de mogelijkheid de interactie 

tussen toeristen (de kern met de macht in kapitaal) en hosts (de invloedloze periferie) te analyseren. 

De rijke toeristen (zowel op kapitaal als intellectueel niveau) kunnen omgaan met de hosts en hun 

ideeën en denkbeelden veranderen. Dit wordt ook wel een vorm van imperialisme genoemd door 

sommige wetenschappers, ook al is dit onbewust. Deze “limietloze interactie” en communicatie tussen 

toerist en host is globalisatie in pure vorm, aldus MacLeod (2004). 

 

§ 1.3.3 Beeldvorming en authenticiteit 

De hierboven genoemde theorie van Wolf heeft direct betrekking op het authenticiteitvraagstuk en hoe 

beeldvorming een rol speelt in communicatie. Over authenticiteit werd oorspronkelijk gezegd dat deze 

in twijfel wordt gebracht bij cultuurcontact. Hiermee wordt bedoeld dat de cultuur van een host minder 

authentiek wordt als het beïnvloed wordt door een andere cultuur (Kirtsoglou & Theodossopoulos, 

2004). Met andere woorden, dat de eigenschappen van een bepaalde cultuur ontstaan door isolatie. 

Dit staat nauw in verband met de term acculturalisatie: hoe pseudo-events een cultuur op de lange 

termijn veranderen. Pseudo-events zijn momenten waarop de cultuur van de host op een niet 

natuurlijke manier wordt neergezet, bijvoorbeeld tijdens geforceerde optredens voor toeristen. 

Chambers (2000) meent dat culturen tot stand zijn gekomen door een mengeling, en dus dat culturele 
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identiteit ontstaat door het erkennen van deze verschillen. Krampachtig vast houden aan het verleden, 

en mee gaan met de toekomst is beide een bewuste keuze. Daarom pleit de auteur dat authenticiteit 

gezien moet worden als de bewuste keuze en participatie van de bevolking wat leidt tot autonomie. Dit 

wil niet zeggen dat als er sprake is van autonomie dat er dan per definitie sprake is van authenticiteit – 

gemeenschappen kunnen bewust bepaalde stereotypen uit de cultuur exploiteren.  

Voor dit onderzoek is het vooral relevant te kijken naar authenticiteit, niet met het oog op 

cultuurverandering, maar hoe een gemeenschap omgaat met de verwachtingen van toeristen. Dit 

definieert mede het type contact dat plaatsvindt tussen host en toerist en wekt mogelijk hierdoor 

bepaalde gevoelens op. 

 

Om terug te komen op de eerder besproken rol van de globaliserende wereld, en dat het vraagstuk 

cultuur contact breder moet worden gezien dan de geografische ligging waar het zich afspeelt, kan 

gezegd worden dat beide partijen – toerist en host – bepaalde beelden van de ander hebben 

ontwikkeld en hiernaar handelen. Inmiddels heeft uitgebreid wetenschappelijk onderzoek aangetoond 

dat mensen in het gedrag van andere ‘lezen’ wat ze daar willen vinden, de zogeheten self-fulfilling 

prophecies (Shadid, 1998: 207). De functionaliteit hiervan is dat de wereld overzichtelijk wordt en 

onzekerheden voor een deel weggenomen worden. MacLeod (2004: 10) spreekt dan ook over het in 

verschil in ‘gaze’, de manier waarop één object (of situatie) wordt gezien door verschillende individuen 

(of groepen individuen); een voorbeeld is het strand die voor een toerist een andere betekenis heeft 

dan voor een visser.  

Direct hieraan gerelateerd is de sociale categorisering die we gebruiken om de wereld om ons heen 

overzichtelijk en hanteerbaar te maken. Een voor dit onderzoek relevant onderdeel hiervan is de 

indeling van de wereld in in –en outgroups. Tot de ingroup behoort de directe wereld om de individu 

heen terwijl in outgroup alles hoort wat onbekend en vreemd is. Dit gebeurt op alle vlakken, van het 

verschil tussen familie en geen familie, tot het onderscheid in de eigen cultuur en de (onbekende) 

cultuur van de ander. Ten grondslag hieraan ligt dat we in staat zijn de ingroup als heterogeen te zien 

en de outgroup als homogeen definiëren, dit simpelweg omdat de hoeveelheid informatie anders niet 

te hanteren is (Duinker, 1995). Een voorbeeld is een Christen die binnen de eigen religie erg goed het 

verschil kent tussen Katholieken en Protestanten en hier ook waarde aan hecht; het is goed mogelijk 

dat deze Christen Moslims als één geheel ziet terwijl ook binnen de Islam essentiële verschillen 



 20

bestaan tussen stromingen. Dit gebeurt ook met betrekking tot cultuurverschillen, er is echter pas 

sprake van etnocentrisme als een negatief waardeoordeel wordt gehecht aan het onderscheid 

(Leerssen, 2003). Hoe dan ook, zal deze sociale categorisering altijd een rol spelen bij (interculturele) 

communicatie. 

 

De basis van de bovenstaande middelen die we inzetten om de wereld overzichtelijk te maken en 

waarmee we verwachtingen creëren is de eigen identiteit: de groepsidentiteit en de persoonlijke. 

Persoonlijke identiteit is een factor die altijd een rol speelt. Deze bestaat uit een gecompliceerd aantal 

factoren die constant gevoelig zijn voor invloeden en daardoor altijd in ontwikkeling is (Owens, 2000). 

Persoonlijke identiteit zal hier gezien worden in het geheel van groepsidentiteit (nationaal, etniciteit, 

enzovoort) en zal helpen verklaring te geven aan gedrag en reacties op een situatie. Essentieel hierin 

is dat één persoon deel uitmaakt van verschillende groepsidentiteiten (Guyard, 1951) die gedrag 

mede kunnen bepalen. 

 

De theorie omtrent authenticiteit en beeldvorming biedt voor dit onderzoek concrete handvatten voor 

de analyse van ontmoetingen tussen toeristen en hosts in Itacaré. Tevens kan het helpen verklaren 

hoe het komt dat bepaalde situaties irritaties opwekken. In hoofdstuk 5 wordt deze verhouding 

uitgebreid geanalyseerd. 

 

§ 1.3.4 Cultuurverschillen 

Een laatste, maar niet minder belangrijke factor waarop te beperkt wordt ingegaan in eerder 

antropologisch onderzoek naar cultuur contact in een toeristische omgeving, zijn de daadwerkelijke 

cultuurverschillen en hoe deze het tolerantieniveau van de plaatselijke bevolking kunnen beïnvloeden. 

Twee invloedrijke wetenschappers die zich hiermee hebben bezig gehouden zijn Hofstede (1991) en 

Hall (1990). Wat vooral interessant is voor dit onderzoek, zijn de handvaten die aangereikt worden om 

verschillen tussen culturen te classificeren en te analyseren welke punten doorslaggevend zijn.  

 

Hall (1990) geeft aan dat een groot verschil tussen culturen is de snelle en langzame boodschappen, 

hiermee wordt bedoeld dat in sommige culturen relaties snel zijn opgebouwd maar oppervlakkig 

blijven terwijl in andere culturen het lang duurt om een relatie op te bouwen. Het tweede verschil is de 
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hoge en lage context culturen, dit betekent dat in hoge context culturen er veel wederzijdse kennis 

aanwezig is waardoor er in een conversatie slechts weinig hoeft te worden uitgewisseld. Ruimte en tijd 

zijn ook karakteristiek voor een cultuur. Zo verschilt bijvoorbeeld de interpersoonlijke cirkel van 

iemand, dit wil zeggen de fysieke afstand die men houdt ten opzichte van de gesprekspartner. Tijd 

kan polychroom of monochroom zijn, polychrome mensen doen meerdere dingen tegelijkertijd. Als 

bepaalde eigenschappen niet overeen komen, kan dit voor frustratie zorgen, bijvoorbeeld dat de 

gesprekspartner ongeïnteresseerd overkomt omdat hij meerdere dingen tegelijk doet. 

Hoewel deze theorie van Hall gedeeltelijk achterhaald is, vooral omdat het een erg zwart-wit weergave 

geeft van de werkelijkheid, biedt het handvaten in de analyse van cultuurbotsingen. 

 

Hofstede (1991) heeft onder andere een eigen overzicht gemaakt van manieren waarop culturen van 

elkaar kunnen verschillen. De auteur heeft het over machtsafstand, individualisme, masculiniteit 

(conflict of consensuscultuur), onzekerheidsvermijding en lange-termijngerichtheid. Hofstede heeft 

voor elke dimensie een Index gemaakt waarin de verhoudingen tussen landen worden geclassificeerd 

van nul tot honderd (Brazilië scoort bijvoorbeeld op individualisme 38 en Nederland 80). Aan de basis 

hiervan ligt het onderscheid dat Hofstede (1991: 227) maakt in culturele waarden en praktijken 

(verdeeld in rituelen, helden en symbolen). Praktijken zijn culturele eigenschappen die zichtbaar zijn 

voor de buitenwereld maar aan interpretatie onderhevig. Waarden daarentegen, vormen de kern van 

de cultuur en definiëren volgens Hofstede (idem) de voorkeur voor een bepaalde gang van zaken. Zie 

ter illustratie het Ui-diagram in figuur 1.6.  

Deze theorie kan niet alleen inzicht creëren in culturele 

verschillen, maar ook in het authenticiteitvraagstuk dat 

besproken is in paragraaf 1.3.3. Hoe de lokale bevolking 

symbolen, helden en rituelen naar buiten presenteert en de 

verwachtingen die toeristen hieromtrent kunnen hebben, 

staat los van de daadwerkelijke waarden van de cultuur. Of 

de lokale gemeenschap zich bedreigd voelt voor 

cultuurverlies door de komst van het toerisme, kan wellicht 

gedeeltelijk verklaard worden door dit onderscheid. Hiermee 

Figuur 1.6: Het Ui-diagram van Hofstede: 
cultuuruitingen van oppervlakkig naar diep 
(bron: Hofstede, 1991: 227). 



 22

 bedoel ik dat de host gemeenschap misschien rituelen aanpast aan de verwachting van de toerist 

(bijvoorbeeld door stereotyperende inheemse theaterstukken te presenteren, c.q. pseudo-events), maar 

hiermee de daadwerkelijke culturele waarden niet worden aangetast en dus dit geen bedreiging vormt 

voor de onderliggende laag van de cultuur. 

 

Of er cultuurverschillen bestaan tussen de lokale gemeenschap en de toeristen is niet de vraag. 

Uitgebreid wetenschappelijk onderzoek (onder andere Thomas, 2004; Shadid 1998; Müller-Jacquier, 

2004) heeft inmiddels bewezen dat, op welke manier dan, culturele verschillen kunnen zorgen voor 

onbegrip en miscommunicatie (Chen & Starosta, 2005; Holliday, 2004). Voor het huidige onderzoek is 

echter vooral interessant te analyseren of de ene onbekende cultuur een hardere reactie oproept bij 

de lokale bevolking dan de andere. Om te terug te komen op de dimensies van Hofstede (1991), is het 

denkbaar culturen die verder afstaan van de Braziliaanse in de Index, voor groter onbegrip zorgen. Dit 

merkt ook Schneller (1989) op. De auteur geeft aan dat het gedrag van de ander op een andere 

manier geïnterpreteerd kan worden dan bedoeld was, zonder dat dit door de ander opgemerkt wordt. 

In dit geval zal de men niet de kans krijgen om de boodschap recht te zetten en kunnen irritaties 

ontstaan.  

Het is, ten slotte, niet onbelangrijk te wijzen op het belang van wat Müller-Jacquier (2004) noemt 

cultural awareness. Hoewel de auteur zich richt op voornamelijk linguïstische componenten van taal in 

communicatie, is het bewustzijn van het ‘anders zijn’ van de ander essentieel om tot wederzijds begrip 

te komen. Zeker in Itacaré, dat geografisch gezien altijd in afzondering is geweest, is dit bewustzijn 

niet vanzelfsprekend. 

 

 

§ 1.4 Mogelijke reacties op toerisme 

 

Het tolerantieniveau dat de plaatselijke gemeenschap kan hebben tegenover de ontwikkelingen in het 

toerisme zijn beschreven in paragraaf 1.1. Duidelijk is gemaakt dat centraal staan de geografische 

verspreiding van het toeristische centrum ten opzichte van de leefomgeving van de lokale bevolking, 

en in hoeverre een individu of groepering binnen de gemeenschap profiteert van de ontwikkelingen. 

Een analyse van de hierboven genoemde invloedrijke factoren, beeldvorming onder andere, en de 
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tolerantietheorie, kan een beter inzicht creëren in de mogelijke manier waarop de individu of 

gemeenschap reageren op bepaalde ontwikkelingen, situaties en in het algemeen op de toeristen. 

 

De wetenschappers die zich gebogen hebben over de mogelijke manieren waarop een gemeenschap 

om kan gaan met nieuwkomers is zeer beperkt. Dogan en Boissevan (beide geciteerd in Chambers, 

2000) hebben echter een model opgesteld waarin verschillende reacties ten opzichte van toerisme 

worden uiteengezet.  

 

Volgens Dogan (idem: 55) zijn er verschillende manieren waarop een gemeenschap haar eigen 

identiteit en fysieke leefomgeving kan proberen te beschermen. Helaas wordt in het werk van 

Chambers (idem) niet duidelijk gemaakt hoe Dogan aan zijn bevindingen is gekomen. Vanwege het 

geringe onderzoek dat naar dit thema is gedaan, biedt het werk van Dogan desniettemin enige 

handvaten in het vaststellen van mogelijke fysieke reacties op toerisme. 

 Een eerste mogelijkheid is dat men zich verzet tegen het toerisme en probeert de ontwikkeling van 

het toerisme te ontmoedigen. Dogan meent dat dit vooral kan voorkomen in voormalig gekoloniseerde 

landen waar slechte ervaringen zijn geweest met nieuwkomers. De tweede mogelijkheid is dat de 

lokale bevolking zich terugtrekt. Dit betekent dat zij het economische profijt van het toerisme wel 

degelijk inzien maar dit zo min mogelijk de dagelijkse levensstijl laten beïnvloeden.  

Zij kunnen echter nog een stap verder gaan door fysieke en non-fysieke grenzen te stellen aan 

toeristen. Dat kan door speciale interessante plaatsen te creëren voor toeristen en ze dus daar te 

houden, maar ook door een duidelijk onderscheid te maken tussen bijvoorbeeld welke festiviteiten 

open zijn voor toeristen en welke niet. Het kan ook betekenen dat bewoners letterlijk door middel van 

hekken hun leefomgeving onbereikbaar maken voor toeristen.  

De komst van het toerisme kan echter ook betekenen dat de gemeenschap het ziet als een kans om 

(bijna) verloren kunsten en tradities nieuw leven in te blazen.  

Ten slotte, beweert Dogan dat er sprake kan zijn van adoptie, in dit geval worden gewoontes van de 

toeristen (gedeeltelijk) overgenomen door de gemeenschap. Vooral jongeren zijn hier gevoelig voor, 

maar ook de elite kan het dragen van bijvoorbeeld Westerse sieraden zien als een symbool van status 

en modernisering.  
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Dogan benadrukt dat dit ideaaltypen zijn en dat ze in combinatie met elkaar en simultaan voor kunnen 

komen. Ook benadrukt de auteur dat er verschillen binnen de gemeenschap kunnen ontstaan op het 

moment dat een groep meer direct voordeel haalt uit de ontwikkelingen dan een andere. 

 

Boissevan (geciteerd in Chambers, 2000: 56) is vooral geïnteresseerd in hoe de gemeenschap haar 

‘back regions’ beschermt, met andere woorden, het gebied dat de bevolking zelf ziet als eigen terrein. 

De auteur omschrijft zes strategieën waarop hier mee omgegaan kan worden. 

De eerste is impliciete verzetting. Omdat de economische verhoudingen tussen toerist en host vaak 

niet in overeenstemming zijn, kan de host zijn zelfwaarde proberen te beschermen door de toerist 

slecht af te beelden. Dit kan in de vorm van roddelen en het stereotyperen van toeristen, maar ook 

door het misleiden van toeristen en openlijk onbeleefd zijn.  

De derde mogelijkheid staat in verband met de optie van Dogan dat er grenzen worden opgelegd aan 

wat voor toeristen bedoeld is en wat niet. Boissevan heeft het in dit geval over verstoppen, 

bijvoorbeeld door te feesten op dagen of momenten in het jaar dat toeristen niet aanwezig zijn. Dit kan 

doorzetten naar het opstellen van fysieke grenzen zoals Dogan ook al opmerkte.  

Boissevan merkt op dat het uitvoeren van rituelen erg toeneemt in regio’s waar toerisme sterk groeit. 

Hieruit concludeert de auteur dat dit middel helpt om de eigen identiteit te bevestigen.  

Ten slotte, benoemt Boissevan georganiseerde protesten en zelfs agressie. Volgens het model van 

Butler (zie figuur 1.3) zou dit zich voor kunnen doen als actief gereageerd wordt op een situatie die 

niet bevalt.  

 

Wat in beide modellen grotendeels mist, is een positieve manier van fysiek reageren op toerisme. Om 

nogmaals terug te komen op het model van Butler in figuur 1.3 (geciteerd in Murphy, 1985), is er een 

tweedelig onderscheid tussen een positieve en negatieve actieve houding ten opzichte van toerisme 

en het gedrag dat hieruit kan voortvloeien. Zowel Dogan als Boissevan hebben zich sterk gericht op 

de negatieve houding (met enkele uitzonderingen), hiermee lijken andere mogelijkheden uitgesloten. 

Hierbij denk ik in het kader van aggresive promotion of something favored bijvoorbeeld aan het 

promoten van bijzondere festiviteiten met speciale toeristen brochures. Het herbevestigen van oude 

tradities en waarden die ook door Dogan en Boissevan worden genoemd lijkt hier weliswaar bij aan te 
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sluiten, maar de beweegredenen zijn anders: in het geval van Dogan en Boissevan wordt het gedaan 

omdat toerisme als een bedreiging wordt gezien en hiermee de eigen cultuur bevestigd wordt. 

 

 

§ 1.5 Vraagstelling 

 

In het vakgebied Interculturele Communicatie is onderzoek dat zich richt op cultureel contact in een 

breed perspectief beperkt. Beperkter nog is het onderzoek dat zich in dit kader concreet richt op een 

toeristische omgeving in ontwikkeling. Zoals uit de theoretische uiteenzetting hierboven blijkt, speelt 

een breed scala aan factoren een rol in een dergelijke situatie die niet persé in een andere 

interculturele ontmoeting van toepassing zijn. Twee studenten van verschillende nationaliteiten die 

elkaar ontmoeten staan op gelijk vlak als het gaat om macht, status en financiële middelen. Ook al kan 

er sprake zijn van vooraf opgestelde beeldvorming, is het authenticiteitvraagstuk dat deze mede 

bepaalt, niet relevant. Bovenal, is er geen sprake van (definitieve) invasie van elkaars terrein. In de 

situatie van een plaatselijke gemeenschap die te maken krijgt met toeristen is het verblijf van de 

individuele toerist weliswaar tijdelijk, maar de alom aanwezigheid van toeristen constant (er vanuit 

gaande dat er geen sprake is van extreme hoog –en laagseizoenen zoals in Itacaré het geval is).  

De nadruk binnen het wetenschappelijk onderzoek naar interculturele ontmoetingen ligt op 

microniveau, bijvoorbeeld discours analyse. De theorie (onder andere Hofstede, 1991; Holliday, 2004; 

Shadid, 1998) die vanuit het veld wordt aangereikt als handvat voor het huidige onderzoek is niet 

toerijkend. Deze theorie in combinatie met de aanvullende inzichten vanuit de antropologie van het 

toerisme echter, vormen samen een interessante basis om binnen het onderzoeksterrein van 

interculturele communicatie te kijken naar interculturele relaties. Met andere woorden, deze 

combinatie zal het analysekader vormen voor dit onderzoek waarin intercultureel contact over een 

breder raakvlak getrokken zal worden om een beeld te creëren van hoe hosts reageren op de komst 

van toeristen.  

 

Wetenschappers op het gebied van interculturele communicatie hebben op zeer uiteenlopende 

manieren interculturele communicatie gepoogd te omschrijven. Zo heeft Shadid (1998: 69) het over 

“het proces van uitwisseling van informatie tussen twee personen die zichzelf in een specifieke context 
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in culturele termen als onderling verschillend definiëren”. Weinig wetenschappers hebben echter 

gewaagd een waterdichte omschrijving te geven van wat interculturele communicatie is. Afhankelijk 

van de hoek waarmee gekeken wordt naar het onderzoeksveld, betekent interculturele communicatie 

iets anders. Hiermee lijkt het onderzoeksveld zich niet te willen beperken. Om deze rede wordt in dit 

onderzoek dan ook gesproken over intercultureel contact. Hiermee wordt geïmpliceerd dat de 

'uitwisseling van informatie' waar Shadid (1998) het over heeft, niet noodzakelijk is wil er interactie 

plaatsvinden. 

In de inleiding van dit werk is al duidelijk gemaakt dat het doel van dit onderzoek is het analyseren van 

de reactie van de lokale bevolking op de komst van de toeristen en de factoren die dit beïnvloeden. 

De eerste stap in het onderzoek is een duidelijk beeld uiteenzetten van de situatie in Itacaré. Dit 

betekent gedetailleerd kijken naar de verscheidenheid van de toeristen. Waar komen ze vandaan, hoe 

lang blijven ze, hoeveel zijn het er en wat zoeken ze? 

 

Door de terminologie te verruimen kan niet alleen gekeken worden naar de daadwerkelijke 

uitwisseling van woorden tussen host en toerist, maar ook naar de effecten van de aanwezigheid van 

beide actoren op hetzelfde grondgebied. Concreet bedoel ik hiermee te zeggen dat een werkster van 

een hotel niet gesproken hoeft te hebben met toeristen om een beeld van hen te vormen en te 

reageren op de ontwikkelingen. Deze kanttekening neemt echter niet weg dat de nadruk in dit 

onderzoek zal liggen op de analyse van daadwerkelijke ontmoetingen, hier wordt uitgebreid op 

ingegaan in het hoofdstuk Methodiek. Het type contact dat bestaat tussen host en toerist is hierin dus 

essentieel. Dit sluit aan bij het onderscheid tussen individu en massa; de individu kan bepaalde 

ervaringen hebben gehad met de toerist waardoor een bepaald beeld is ontstaan, maar de massa (de 

gemeenschap in haar geheel) kan anders reageren. Hiermee is een aanvullende deelvraag 

geformuleerd: hoe verhouden de individuele host en de plaatselijke gemeenschap zich tot elkaar met 

betrekking tot de omgang met het toerisme? Dit onderscheid zal voortdurend en in samenhang met 

andere vragen in beschouwing worden genomen.  

Deze vraag roept een tweede, aansluitende, vraag op. Namelijk de verschillen tussen verschillende 

groeperingen in de gemeenschap. Uit de hierboven beschreven theorie van Smith (1989) blijkt dat 

afhankelijk van de geografische verspreiding van de bevolking en het directe profijt dat ondervonden 

wordt van het toerisme, er anders omgegaan kan worden met de situatie (zie paragraaf 1.1 van dit 
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verslag). Maar ook religieuze overtuiging bijvoorbeeld kan betekenen dat andere (etnische) 

groeperingen binnen de gemeenschap anders tegen toeristen aankijken. Dit onderscheid is 

essentieel, ook op individueel niveau: het contact tussen een surfleraar en een toerist (een klant in dit 

geval), zal anders zijn dan het contact dat een visser of leraar heeft met toeristen. Het is juist dit 

onderscheid dat de basis vormt van dit onderzoek.   

 

De verschillen tussen individu en massa en de verschillen tussen groeperingen zullen dus een rode 

draad vormen. Zoals beschreven is (zie paragraaf 1.2), spelen enkele factoren een rol in het geheel. 

Beeldvorming is een factor die in elke (interculturele) ontmoeting uitwerking heeft op communicatie en 

op gedrag. Het zal dus een centrale plek innemen in de analyse van de situatie in Itacaré. Wat in 

detail interessant is, is niet alleen wat voor beelden ontstaan van de toeristen en op welke manier dit 

invloed heeft op de manier waarop er met hen wordt omgegaan, maar juist ook hoe dit beïnvloedt hoe 

gereageerd wordt het toerisme en welke acties hier aan verbonden zijn (in paragraaf 1.3 wordt 

uitgebreid  ingegaan op de mogelijkheden). Het authenticiteitvraagstuk zal ook aan de orde komen, 

hoewel het niet de essentie vormt van dit onderzoek, kan het wel wederzijds van invloed zijn op de 

beelden die ontstaan.  

De globaliserende wereld en het demonstratie effect kunnen belangrijk zijn. Angst om de cultuur te 

verliezen is wellicht aanwezig, maar het is niet uitgesloten dat de komst van het toerisme juist gezien 

wordt als een mogelijkheid om mee te doen aan de modernisering die in wereld plaatsvindt. De hierbij 

aansluitende vraag luidt: spelen globalisatie en het demonstratie effect een rol in de gedragsbepaling 

van de lokale bevolking?  

Zoals al eerder is duidelijk gemaakt zal in dit onderzoek uitgegaan worden van de visie van de lokale 

bevolking zelf. Dit betekent dat hoewel de onderzoeker een kritische en analytische blik heeft ten 

opzichte van de situatie, de resultaten verzameld zullen worden van binnenuit, oftewel, de verhalen 

van de plaatselijke bevolking zullen als uitgangspunt dienen (zie voor verdere toelichting op de 

gebruikte methode hoofdstuk 3). 

 

Samenvattend kan gezegd worden dat het doel van dit onderzoek is het zoeken naar mogelijke 

reacties van hosts op de komst van toeristen en de mogelijke oorzaken hiervan. De algemene nadruk 

zal liggen op het testen van de hypothese dat intercultureel contact niet enkel gezien kan worden als 
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contact tussen twee culturen, maar dat in iedere situatie en bij ieder individu, andere reacties ontstaan 

op de situatie. 

Hieronder staat een beknopte herhaling van de hierboven geformuleerde (deel)vragen. 

- Wat zijn de kenmerken van de toeristen? 

- Wat voor soort contact vindt plaats? 

- Bestaat er discrepantie tussen de denkbeelden en het gedrag van de individu en de massa? 

o Wat betekenen geografische verspreiding en profijt van het toerisme in dit geheel? 

- Zijn er verschillen te ontdekken tussen verschillende groeperingen binnen de gemeenschap? 

Zo ja, wat zijn hier de aanleidingen voor? 

- In hoeverre spelen (externe) factoren een rol? Concreet met betrekking tot beeldvorming, 

authenticiteit, angst voor cultuurverlies? 

- Ontstaan extra problemen vanwege culturele verschillen? In hoeverre heeft dit direct 

betrekking op de daadwerkelijke omgang met de situatie? 

- Wat is de visie van de host gemeenschap op dit geheel? In hoeverre wijkt deze visie van 

binnenuit af van eerder verricht onderzoek? Welke actieve rol speelt de lokale gemeenschap 

met betrekking tot het toerisme? 

 

Het uitgangspunt voor dit onderzoek is dat intercultureel contact dynamisch is. Hiermee bedoel ik dat 

het een constante wisselwerking is tussen personen of groeperingen. Hoe persoon A reageert ten 

opzichte van persoon B (naar aanleiding van gedrag of inhoudelijke woorden) beïnvloedt vervolgens 

hoe persoon B terug zal reageren, en ga zo maar door. Als we dit doorstrekken naar een (nieuwe) 

toeristische omgeving, is het zo dat de reactie van de lokale bevolking uitwerking zal hebben op de 

kijk van toeristen op deze gemeenschap. Dit lijkt vanzelfsprekend, echter op de lange termijn kan dit 

zorgen voor een veranderde sfeer tussen beide partijen. Dit kan negatief of positief zijn. Het 

onderzoek naar de reactie van een host gemeenschap op de komst van nieuwe mensen, kan dus van 

groot belang zijn voor de duurzaamheid van toerisme. Instanties en belangenpartijen hebben baat bij 

resultaten die aantonen hoe dit proces verloopt om te kunnen bemiddelen in bijvoorbeeld 

beleidskwesties van nationale –of deeloverheden.  
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Het belang van dit onderzoek wordt versterkt door het feit dat er gekeken wordt vanuit de ogen van de 

hosts (zie voor deze etnografische methodiek in hoofdstuk 3).  Stronza (2001: 272) zegt hierover:  

“Though the literature in the anthropology of tourism currently includes excellent 

descriptions of what can go wrong when tourism is introduced into local communities, the 

analysis so far has been strangely devoid of local voices.We have learned relatively little 

about how locals themselves perceive the array of pros and cons associated with 

tourism. Also missing from many current analyses is an attempt to learn more about the 

dynamics of host-guest interactions by observing and talking with people on both sides of 

the encounter. Evans-Pritchard (1989) noted that academics have largely 

ignored the subject of how locals perceive outsiders.” 

Chambers (2000: 55) bevestigt dit door te zeggen dat hoewel er veel onderzoek is gedaan naar de 

toeristen en hun motivaties, er nauwelijks gekeken is naar hoe plaatselijke gemeenschappen reageren 

op toerisme. 

 

De hierboven beschreven vraagstukken en theoretische basis zullen in het licht worden gezet van de 

situatie in Itacaré. In het volgende hoofdstuk zal de corpus van dit onderzoek nauwkeurig beschreven 

worden.  
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Hoofdstuk 2: Casestudy Itacaré 

 

De theoretische basis zoals deze hierboven is gegeven en de vraagstelling die hier vanaf is geleid, 

hebben als basis gediend voor het onderzoek in Itacaré. In dit hoofdstuk wordt Itacaré allereerst in de 

nationale en regionale context geplaatst. Paragraaf 2.2 vertelt de geschiedenis van Itacaré aan de 

hand van enerzijds geschreven bronnen, en anderzijds aan de hand van verhalen van de lokale 

bevolking. In de derde paragraaf van dit hoofdstuk wordt dieper ingegaan op de ontwikkeling van het 

toerisme, en de situatie in de 21
ste

 eeuw. Ten slotte, wordt een beeld gegeven van demografisch 

Itacaré in paragraaf 2.4. 

 

 

§ 2.1 Itacaré in de nationale en regionale context 

 

Itacaré ligt in het noordoosten van Brazilië, in de staat Bahia (zie figuur 2.1). Het wordt aan de west –

en zuidkant begrensd door tropisch woud en aan de noord –en oostkant door respectievelijk de rivier 

Contas en de Atlantische oceaan. 

Om een goed inzicht te krijgen van de situatie in Itacaré, is het belangrijk dat het geplaatst wordt in de 

nationale en regionale context. 

De geschiedenis van Brazilië 

karakteriseert zich door de koloniale 

verleden (Fausto, 1999). In het jaar 

1500 zetten Portugese 

ontdekkingsreizigers voet aan wal in 

een gebied waar alleen 

Indianenstammen woonden. Vanwege 

de enorme rijkdom van het land breidde 

de aanwezigheid van de Portugezen 

zich al snel uit. Het uitgestrekte en 

moeilijk toegankelijke landschap  

 

Figuur 2.1: Ligging Itacaré op de Braziliaanse landskaart  
(bron: www.itacaré.com.br) 
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creëerde echter grote problemen, onder andere door opstandelingen van Indianen. Inmiddels hadden 

de Portugezen echter ook een groot deel van zuidelijk Afrika veroverd en leken de sterke Afrikanen een 

goede oplossing voor de problemen in Brazilië. Dit was het begin van massa vervoer van Afrikaanse 

slaven naar het Zuid-Amerikaanse land (Fausto, 1999).  

Sindsdien kent Brazilië een grote etnische variëteit en mengeling van rassen: Indianen, Portugezen en 

Afrikanen (Bruno, 1966b).  

 

Vanwege de enorme grootte van het land zijn de regionale verschillen even groot. Het land is verdeeld 

in vijf grote regio’s en in 26 staten met een eigen wetgeving en geschiedenis.  

Bahia (met als hoofdstad Salvador) tekent zich als een staat van extremen, zowel etnisch als 

geografisch gezien (van een tropisch woud met grote grondrijkdom aan de kust tot de extreem dor en 

droge sertão – woestijnachtig gebied – in het binnenland). In Salvador kwamen de schepen met slaven 

aan uit Afrika en vanuit daar werden ze verder vervoerd richting het binnenland (Bruno, 1966a). Het 

gevolg hiervan is dat tot de dag van vandaag Bahia bekent staat als de “zwartste” staat van het land. 

Hiermee wordt niet alleen bedoeld dat het merendeel van de inwoners afstammen van de Afrikanen, 

maar ook dat de Afrikaanse cultuur hier het sterkst leeft (idem). Dit komt onder andere terug in 

klederdracht, de eetcultuur (bijvoorbeeld het overmatige gebruik van de sterke olie dendé), de dans 

(capoeira en samba) en de religie (Candomblé, een mengeling van Afrikaanse mythologie en 

katholicisme).  

De economische activiteiten per regio hangen samen met de geografische diversiteit. In de dorre 

binnenlanden is nooit sprake geweest van een industrie, hier maakten vooral grootschalige boeren de 

dienst uit, de rest van de bewoners van het land leefden in totale isolatie en kampten met extreme 

armoede. Richting de kust waren de belangrijkste industrieën voornamelijk katoen, suiker en koffie. 

 

 

§ 2.2 Itacaré: de verhalen 

 

De geschiedenis van Itacaré kent een eigen verhaal. Helaas zijn er nagenoeg geen schriftelijke 

documenten beschikbaar over de geschiedenis en er is dan ook nauwelijks onderzoek naar gedaan. De 

verhalen over de geschiedenis van Itacaré worden mond op mond doorgegeven aan de volgende 
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generatie. De lijnen die terugkomen in dit werk zijn dan ook grotendeels gebaseerd op de informatie die 

mij is verstrekt door de inwoners van het dorp. Het gaat daarom om een globale schets met aandacht 

voor essentiële perioden in de geschiedenis, niet om een feitelijke weergave.  

 

Itacaré heeft vier grote fasen in haar geschiedenis gekend: de Indianengemeenschap, de komt van de 

Jezuïeten, de periode van de cacao en de komst van het toerisme (Reis, 1998). De onderstaande 

figuren 2.2.1 tot en met 2.2.4 schetsen het dorp in alle vier de cycli
3
.  

                                                
3
 De vierde afbeelding, ‘Itacaré van het toerisme’ is inmiddels gedeeltelijk verouderd gezien het dorp nog verder is uitgebreid, 

vooral richting het zuiden en zuidoosten. 

          Voor de 16
e
 eeuw: 

     
  Inheems Itacaré 
 

Stammen Tupiniquins  
       en Aimorés 
 

Figuur 2.2.1: Ontwikkeling Itacaré deel 1 (bron: Reis, 1998) 
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          16
e
 tot 18

e
 eeuw: 

     
  Itacaré van de                 
    Jezuïeten 
 

Bevestiging Portugees  
      grondgebied 
 
   

    19
e
 en 20

e
 eeuw: 

     
  Itacaré van  
   de cacao 
 

Havenstad 
 
   Figuur 2.2.3: Ontwikkeling Itacaré deel 3 (bron: Reis, 1998) 

Figuur 2.2.2: Ontwikkeling Itacaré deel 2 (bron: Reis, 1998) 
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Oorspronkelijk was het hedendaagse Itacaré dus een zeer kleine Indianengemeenschap die leefde van 

de visserij en de jacht. Er bestaan geen historische registraties van deze periode, slechts 

archeologische bewijzen. Enkele erfenissen zijn echter nog altijd aanwezig, bijvoorbeeld de kano. Deze 

wordt nog altijd op traditionele wijze gekapt uit één boomstam en bewerkt met materialen uit het woud 

zoals de Indianen dit deden. Deze kano’s dienen nog altijd als het belangrijkste transportmiddel over 

water en ten behoeve van de visserij. 

 

De Portugezen hebben zich definitief gevestigd in wat tegenwoordig Itacaré is, rond 1530. Onder de 

bezetters bevonden zich veel Jezuïeten om het territorium vast te houden en Indianen te bekeren. De 

Jezuïeten hebben het daadwerkelijke dorp gesticht en de eerste economische cyclus met zich 

 

          21
ste

 eeuw: 

     
  Itacaré van het 
toerisme 
 
 
   Figuur 2.2.4: Ontwikkeling Itacaré deel 4 (bron: Reis, 1998) 
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meegebracht: die van de suiker. De suikercultuur
4
 heeft zich echter niet doorgezet rond Itacaré omdat 

de Aimoré Indianen hier verbleven, dit was een gewelddadige stam die zorgden dat alle aandacht van 

de kolonialisten naar vechten en grondbehoud ging.  

De Jezuïeten zijn door de Portugese kroon verbannen uit Brazilië in de 18
e
 eeuw omdat ze te veel 

macht hadden en een bedreiging vormden. De belangrijkste stempel die ze achter hebben gelaten is 

die van het katholieke geloof.  

 

Hierna breekt een periode van rust aan in Itacaré, een tijd waarin de etnische mix tussen Indiaan en 

Portugees al duidelijk aanwezig was. In 1822 wordt Brazilië onafhankelijk van Portugal maar dit heeft 

voor het kleine en rustige vissersdorp Itacaré weinig gevolgen. 

In de tweede helft van de 19
e
 eeuw ontstond een nieuwe industrie in het oosten van Bahia: die van de 

cacao (Filho, 1976). Gedurende deze periode is er sprake van sterke modernisering en rijkdom, dit 

betekende de komst van de telegraaf, elektriciteit, nieuwe wegen, enzovoort. Itacaré was één van de 

belangrijkste havens aan de Costa do Cacau, de Kust van de Cacao. Hier werd de cacao verzameld 

van het land en verscheept naar onder andere Salvador en Ilhéus (de tweede stad van Bahia). De 

plantages waren in de handen van de zogeheten Coronéis, ofwel kolonels, rijke blanke handelaars 

(geen verbintenis met het leger). Om de grote vraag naar arbeidskrachten op te vangen, werden op 

grote schaal afstammelingen van de Afrikaanse slaven naar het dorp gehaald (de slavernij was 

inmiddels in 1888 afgeschaft en met de sterke achteruitgang van de suikerhandel was er een overschot 

aan werkloze voormalige slaven). Naast de aristocratie en de voormalige slaven, bestond de bevolking 

van Itacaré uit arme vissers, artisans en kleinschalige boeren. Inmiddels waren bijna alle 

oorspronkelijke Indianen verdreven uit het dorp (wat tekenend is voor heel Brazilië).  

Medio 20
e
 eeuw komt een einde aan de voortvarendheid van de cacao. Niet alleen vanwege 

concurrentie uit Aziatische landen, maar ook worden de gewassen geteisterd door een destructieve 

ziekte. Er breekt een nieuwe rustperiode aan met economische stagnatie en zelfs achteruitgang. Er is 

geen werkgelegenheid meer en men houdt zich voornamelijk bezig met visserij. Itacaré raakt 

geïsoleerd van de rest van de Kust van de Cacao vanwege de zeer slechte infrastructuur die er voor 

                                                
4 In Brazilië wordt gesproken van een cultuur die nauw samenhangt met de industrie en die ieder zeer eigen karakteristieke 

eigenschappen heeft. Bijvoorbeeld de koffiecultuur in het zuidoosten waar grote lappen grond beheerd werden door één rijke 

fazendeiro, een boer met zeer veel (Afrikaanse) slaven die werken op het land.  
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zorgt dat Ilheús (de belangrijkste stad in de omgeving) op een dag rijden afstand ligt en in het 

regenseizoen helemaal niet bereikbaar is. Het gevolg is dat veel mensen uit het dorp wegtrekken, zeker 

de welgestelde elite zoekt elders scholing. 

De periode van de cacao leeft sterkt in het geheugen van de mensen. De belangrijkste culturele 

nalatenschap is niet alleen de koloniale huizen, maar ook de verdeeldheid van het volk: de etnische 

groeperingen en de mix hiervan.  

 

 

§ 2.3 Itacaré en het toerisme 

 

Begin jaren ’90 van de 20
e
 eeuw begonnen de eerste verschijnselen van het toerisme duidelijk te 

worden. In eerste instantie is er slechts sprake van veranistas, mensen (vaak familie van inwoners van 

Itacaré) die gedurende de zomer verblijven in het dorp. Het is erg kleinschalig en men verblijft vaak bij 

bekenden, er is dan maar één klein pension.  

De tweede groep buitenstaanders die naar Itacaré trekt, zijn surfers. Vanwege de slechte infrastructuur 

kwamen alleen wat avonturiers uit de omgeving maar als snel volgden meer. Ook dit blijft echter 

kleinschalig en omdat ze in hun eigen behoeftes voorzagen (tenten en kampvuren) was de invasie 

miniem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2.3: De route van Itacaré naar Salvador, vóór en ná de aanleg van de weg BA-001 (bron: Reis, 1998) 
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Hierna hebben twee grote ontwikkelingen een belangrijke rol gespeeld. Ten eerste de asfaltering van 

de weg in 1998 tussen Itacaré en Ilhéus (de BA-001), zie hierboven figuur 2.3 voor de kaart. Deze weg 

richting het zuiden volgt de kustlijn en vormt daarmee een onderdeel van het plan van de gouverneur 

van Bahia om de gehele kustlijn van de staat met elkaar in verbintenis te brengen door middel van een 

(snel)weg. De doelstelling is toeristen aantrekken
5
.  

De tweede belangrijke factor, is dat de gouverneur van Bahia een groot deel van de Mata Atlântica in 

Bahia (groot regenwoud dat bijna de hele kust van Brazilië beslaat) heeft verklaard tot beschermd 

gebied; dit nog voor de aanleg van de weg BA-001. Hiermee wil men het toerisme in het gebied 

benoemen tot ecotoerisme wat een grote aantrekkingskracht heeft. Met andere woorden, het gebied is 

gesloten (beschermd) maar tegelijkertijd geopend voor de constructie van grote eco-resorts
6
.  

 

§ 2.3.1 Itacaré en het toerisme in de 21
ste

 eeuw 

Na de asfaltering van de weg in 1998, is Itacaré op massaschaal gepromote in Brazilië met artikels in 

belangrijke tijdschriften, reportages op het nationale nieuws, enzovoort. Ineens sloeg het toerisme in als 

een bom, en kwamen uit alle hoeken van Brazilië toeristen. Op zekere hoogte moesten inwoners bij de 

ingang van het dorp gaan staan om auto’s terug te sturen die simpelweg die meer binnenkonden. 

Binnen korte tijd wisten ook de buitenlandse toeristen het dorp te vinden, bekende Hollywood sterren 

vormen geen uitzondering. In 2005 wordt het aantal toeristen op jaarbasis geschat op 80 duizend.  

De belangrijkste aantrekkingskracht van Itacaré is het ecotoerisme, met andere woorden de belevenis 

van het beschermde natuurgebied. Ook de stranden zijn belangrijk, de surfmogelijkheden behoren 

hiertoe. Hiernaast biedt Itacaré en de omgeving veel mogelijkheden voor avontuurlijke uitstapjes. 

Daarnaast dient het als een goede startplaats om de wijdere omgeving te verkennen richting de 

noordelijke en zuidelijke kustlijnen en het binnenland. Een uitgebreide schets van de toeristen wordt 

gegeven in hoofdstuk 4.  

                                                
5
 Een belangrijke kanttekening is echter, dat bijna al het verkeer vanuit Itacaré plaatsvindt naar het westen waar de belangrijkste 

snelweg van de staat ligt richting Salvador. De asfaltering van de route naar het zuiden ligt dus niet in lijn met de behoeftes van 

de gemeenschap van Itacaré. Momenteel wordt er bovendien gebouwd om Itacaré ook aan de noordkant via een geasfalteerde 

weg te verbinden aan de toeristische route. Hiermee zal de aantrekkingskracht op toeristen weer verder groeien. 

6
 Dit zijn grote luxe hotelachtige complexen, vaak midden in het woud. Met eco wordt bedoeld dat ze gebouwd worden met 

respect voor en behoud van de natuur.   
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Als reactie op de vraag, zijn en masse mensen van buiten gekomen om hotels, restaurants en 

supermarkten te openen. De algemene inschatting is dat na de komst van het toerisme, in een paar 

jaar het inwonersaantal van Itacaré meer dan verdubbeld is. In 2005 heeft het consultancybureau HVS 

International in opdracht van het Instituto de Turismo de Itacaré (Instituut voor Toerisme in Itacaré), 

onderzoek gedaan naar de situatie omtrent het toerisme in het dorp. Het doel hiervan was het toerisme 

op een duidelijke manier in kaart brengen om beleid beter te structureren en aan te laten sluiten op de 

praktijk. Helaas blijkt uit het rapport niet van welke methode gebruik is gemaakt en uit welke bronnen 

de gegevens afkomstig zijn. Desniettemin geven de resultaten van dit onderzoek een beeld van het 

toerisme in Itacaré. Uit dit onderzoek blijkt dat in 2005 Itacaré circa 97 hotels en pousadas
7
 heeft, 116 

restaurants en bars, 14 ontvangstbureaus en bijna 50 winkels die zich specifiek op toeristen richten 

(HVS International, 2005b). Gemiddeld ligt in een jaar de bezettingsgraad van de hotels op circa 45 

procent. Van deze hotels heeft slechts 8 procent meer dan 20 kamers (waarvan de grootste 34 kamers 

heeft) en 62 procent heeft minder dan 10 kamers. 

Volgens de inwoners van Itacaré, is slechts één pousada eigendom van een oorspronkelijke inwoner 

van het dorp, dezelfde verhouding geldt voor de restaurants en supermarkten.  

In het hoogseizoen werken circa twee duizend mensen in de toeristische sector. Dit betekent dat het 

toerisme werk biedt aan circa één op de drie mensen van de beroepsbevolking in het urbane gebied 

van Itacaré.  

 

De ongecontroleerde en plotseling enorme groei van het toerisme heeft voor problemen gezorgd (HVS 

International, 2005b: 6). Ten eerste heeft zoals hierboven al is duidelijk gemaakt een grote regionale 

migratie plaatsgevonden richting Itacaré, oorzaak hiervoor is de achteruitgang van de cacao industrie 

en de grote media-aandacht voor Itacaré. Daarnaast heeft de plotselinge groei van het toerisme 

gezorgd voor ongecontroleerde en wilde bouw, zowel in het dorp als in de omliggende natuur. Ook is 

de criminaliteit sterk toegenomen, voornamelijk drugshandel en overvallen. Het milieu is verslechterd, 

vooral door de willekeurige lozing van afval en het gebrek aan riolering. Ten slotte, heeft uitbuiting van 

                                                
7
 Pousadas zijn kleine pensionachtige hotels, vaak met niet meer dan 10 bedden. Typerend in Itacaré is de alom aanwezigheid, 

veelal tussen woningen en winkels in. Van basis voorzieningen tot zeer luxe. 



 39

vastgoed gezorgd voor het vertrek van veel van de oorspronkelijke bewoners van de gebieden waar nu 

de meeste toeristen verblijven.  

Behalve deze problemen, is er in Itacaré sprake van algemene problemen die goed beleid en 

ontwikkeling in de weg staan zoals een corrupte gemeente en politie, en het zeer lage opleidingsniveau 

van de plaatselijke bevolking waardoor zij slecht kunnen profiteren van het toerisme. 

 

Om meer grip te krijgen op de toeristische ontwikkelingen is begin 2005 het ITI, Instituto de Turismo de 

Itacaré (Instituut voor het toerisme in Itacaré) opgericht. Dit is een private stichting waarin de gemeente, 

toeristische verenigingen, non-profit organisaties en bedrijven samenwerken. Met behulp van de Plano 

Itacaré 2015 (Plan voor Itacaré in 2015) wil het ITI door middel van projecten het toerisme op een 

duurzame manier inzetten. Met het plan hoopt men op vier terreinen de volgende doelen te bereiken 

(HVS International, 2005a): 

- Betere aansluiting bij de vraag. 

- Kwalitatieve vooruitgang van het toerisme. De groei moet beperkt worden en er wordt geprobeerd 

vooral internationale toeristen met een hoog bestedingspatroon aan te trekken. Hiermee moeten 

meer werkgelegenheid en meer ondernemingskansen voor de bevolking gecreëerd worden. 

- Op sociaal-cultureel gebied is het de bedoeling dat de lokale bevolking meer betrokken wordt bij 

het toerisme en dat er een harmonieuze samenleving ontstaat tussen de toerist, nieuwkomers en 

de oorspronkelijke bevolking. 

- Dat de natuur behouden wordt door gecoördineerde milieuvriendelijke toeristische ondernemingen.  

 

De afgelopen jaren is de massale aandacht voor Itacaré iets teruggelopen vanwege slechte 

beleidsvoering en onderhoud van het dorp. Desniettemin, blijft Itacaré één van de belangrijkste 

vakantiebestemmingen voor Brazilianen. Ecotoerisme is nog altijd de belangrijkste aantrekkingskracht 

op toeristen en het vormt dan ook de basis voor het commerciële aanbod, alsook voor het gemeentelijk 

beleid. 
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§ 2.4 Demografisch Itacaré 

 

Helaas zijn er ook met betrekking tot demografische gegevens weinig bronnen beschikbaar. De 

recentst gepubliceerde cijfers zijn afkomstig uit 2000 en zijn dus sterk gedateerd. De gegevens zijn 

afkomstig van het Braziliaanse bureau voor statistiek (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 

2000).  

De gemeente Itacaré telt in 2000 circa 18 duizend inwoners (de inschatting is dat in 2007 de 20 

duizend reeds gepasseerd is) verspreid over een oppervlakte van ruim 730 vierkante kilometer. Het 

grootste deel van de bevolking leeft in rurale gebieden. Het aantal gealfabetiseerde inwoners boven de 

10 jaar ligt rond de negen duizend.  

Hoewel deze cijfers een beeld geven van Itacaré, kunnen ze slechts gezien worden als een indicatie. 

Lang niet iedereen wordt bij geboorte ingeschreven (dit geldt voor heel Brazilië) en dat zorgt er voor dat 

deze gegevens niet waterdicht zijn.  

 

In aanvulling hierop is de bevolking in Itacaré onder te verdelen in een aantal belangrijke 

bevolkingsgroepen dat rechtstreeks verband heeft met de hierboven beschreven geschiedenis. Hier 

zijn helaas geen cijfers van beschikbaar en deze uiteenzetting is dus gebaseerd op eigen observatie en 

vertellingen van de lokale bevolking. 

Hedendaags Itacaré is voornamelijk in te delen in drie hoofdgroepen. De eerste is de steeds kleiner 

wordende groep rijkere afstammelingen van Europese (vooral Portugese) kolonialisten. Dit zijn dus 

blanke families die grotendeels uit kooplieden bestaan (en die ook tijdens de periode van de cacao de 

handel dreven).  

Daarnaast is er de van oorsprong middenklasse. Dit zijn de vissers en boeren uit de omgeving. 

Vanwege de langzame verdwijning van de elite (voornamelijk vanwege migratie) en de komst van 

welgesteldere mensen uit de omgeving met de komst van het toerisme, neemt deze groep de 

belangrijkste positie in binnen de maatschappij. Ook de inwoners van de wijk Porto de Trás (de van 

oorsprong quilombo
8
) behoren steeds meer tot deze groep op financieel en statusniveau althans 

(cultureel gezien behouden ze de eigen tradities).  

                                                
8
 Gemeenschap gesticht door gevluchte (Afrikaanse) slaven die zich kenmerkt door eenheid en trouwheid waardoor ze vaak 

gedurende de eeuwen hun culturele tradities hebben weten te bewaren. Verspreid over heel Brazilië. 
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De laagste sociale klasse in Itacaré is ontstaan door de komst van het toerisme. Want hoewel het 

toerisme voor veel mensen een beter leven heeft gebracht, zijn er ook een hoop mensen uit de 

omgeving gedesillusioneerd teruggetrokken in de nieuwe, arme, wijken van het dorp. Dit zijn vaak 

kansarme mensen zonder opleiding of baan. 

 

De twee belangrijke religies in Itacaré zijn het katholicisme en het evangelismo (stroming binnen het 

Christendom met strenge regels ten opzichte van onder andere alcohol). Over het algemeen kan 

gezegd worden dat de inwoners van Itacaré zeer gelovig zijn en dat hun geloof het leven sterk dagelijks 

beïnvloedt.  

 

In het volgende hoofdstuk zal de gebruikte methodiek om de situatie in Itacaré te onderzoeken 

uitgebreid beschreven worden. 
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Hoofdstuk 3: Data en methode 

 

Het onderzoek in Itacaré is uitgevoerd aan de hand van de etnografische onderzoeksmethode. Zoals al 

eerder is duidelijk gemaakt, ligt de nadruk van mijn onderzoek niet op interculturele analyses op 

microniveau, maar wil ik juist kijken naar de samenhang of discrepantie van individuele gebeurtenissen 

en een algemeen beeld geven van de reactie op het toerisme in Itacaré. Het gaat hier ook niet om de 

analyse van interculturele communicatie ansich, maar van de ervaringen van de lokale bevolking van 

de eerdere interactie met toeristen. Met andere woorden, de resultaten komen niet uit eerste hand, 

maar zijn subjectieve verslagen van informanten. De etnografische methode sluit hierbij aan en biedt 

goede en duidelijke handleidingen om antwoord te geven op de in paragraaf 1.4 geformuleerde 

vraagstellingen. Deze onderzoeksmethode dient dan ook als basisuitgangspunt. Dit geldt voor het 

veldwerk in Itacaré, maar het zal ook een essentiële rol spelen tijdens de analyse van de resultaten. 

In de eerste paragraaf van dit hoofdstuk wordt de etnografische methode uitgebreid toegelicht. 

Vervolgens wordt ingegaan op hoe het daadwerkelijke veldonderzoek in Itacaré heeft plaatsgevonden. 

In de derde paragraaf wordt ingegaan op de gekozen methode voor de analyse van de resultaten. In de 

laatste paragraaf zal ten slotte gereflecteerd worden op het veldwerk. 

 

 

§ 3.1 De etnografische methode 

 

Etnografie is de wetenschap waarmee een cultuur wordt beschreven. De essentie van etnografie is het 

begrijpen van een andere manier van leven door de ogen van de inheemse individu of 

bevolkingsgroep. Het doel is “to grasp the native’s point of view, his relation to life, to realize his vision 

of his world” (Spradley, 1979: 3). Vanaf de jaren ’60 van de 20
ste

 eeuw wordt het ‘van binnen uit’ kijken 

naar culturen ook wel emic genoemd, hier tegenover staat etic (Ross, 1978). Etic categorieën zijn in 

principe universeel relevant. Ze kunnen voorafgaand aan een specifieke analyse worden uitgewerkt, 

om vervolgens op afzonderlijke gevallen te worden toegepast. Emic categorieën, daarentegen, hebben 

betrekking op één specifieke cultuur en worden tijdens het onderzoek van die cultuur 'ontdekt'. Het 

belangrijkste in het onderzoek is de betekenis die mensen hechten aan gebeurtenissen; soms wordt dit 

meteen duidelijk uitgesproken, soms echter blijkt het alleen uit de analyse van reacties. In elke 
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maatschappij maken mensen constant gebruik van betekenissystemen om zichzelf en de omgeving 

overzichtelijk en beheersbaar mee te maken, dit wordt ook wel sociale categorisatie genoemd (Shadid, 

1994). De wetenschapper Blumer (geciteerd in Spradley, 1979) gaat dieper in op de rol van 

betekenisgeving bij interacties. Ten eerste meent hij dat de mens handelt naar dingen op basis van de 

betekenis die die dingen voor hem hebben. Deze betekenis vloeit voort uit de sociale interactie die men 

heeft met zijn gelijken. Door het interpretatieve proces dat een persoon gebruikt in de omgang met de 

dingen of situaties die hij tegenkomt, worden deze betekenissen verwerkt en veranderd.  

Etnografisch onderzoek wordt dus uitgevoerd in het veld, of beter gezegd, al deelnemend aan hetgeen 

dat onderzocht wordt. Etnografen halen resultaten en analyses uit wat mensen zeggen, uit de manier 

waarop mensen handelen en uit de voorwerpen die mensen gebruiken (Spradley, 1979: 8). Dit 

betekent dat de onderzoeker gebruik maakt van informanten, dit zijn mensen die deel uitmaken van de 

cultuur en die een eigen (onbewuste) kennis hebben opgedaan over de eigen cultuur. Met andere 

woorden, gewone mensen uit de maatschappij en dit kan dus iedereen zijn.  

Een belangrijk punt dat Spradley (1979) maakt is het gebruik van taal in het onderzoek. Hij benadrukt 

dat een taal een middel is om de werkelijkheid te construeren. Hierdoor is de taalkeuze van groot 

belang; mocht de taalkeuze vallen op Engels terwijl het grootste deel van een bevolking ééntalig is, kan 

dit beperkingen leggen aan het onderzoek. Hoe dan ook zullen bepaalde omschrijvingen in een andere 

taal dan de moedertaal altijd anders geformuleerd worden. Zo kan het zijn dat emoties in een verhaal 

wegvallen omdat de informant al moeite heeft met de feiten (door het gebrek aan anders wel gemaakte 

grapjes bijvoorbeeld). Spradley (1979: 31) voegt hieraan toe dat met het gebruik van de sociale taal 

van de wetenschapper, het perspectief waarmee de vragen gesteld worden ook dat van de 

wetenschapper is. In etnografie is het belangrijk dat dit perspectief dat van de informant is. 

 

Als wetenschapper heb je altijd eigen vooraf opgestelde cognitieve, emotionele en morele kaders die 

altijd aanwezig zullen zijn en niet weg te denken zijn uit het onderzoek en de analyse van de resultaten. 

Met andere woorden, informatie wordt altijd en onvermijdelijk geduid in de kennis die al aanwezig is. De 

rol van de etnograaf is echter om tijdelijk buiten deze kaders te stappen en ín die van de informanten 

en de plaatselijke omgeving. 

Een tweede kanttekening bij deze methode is dat rekening gehouden dient te worden met de 

aanwezigheid van de etnograaf, oftewel een buitenstaander, in de gemeenschap. Het is niet uitgesloten 
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dat men zich anders gedraagt en/of dat men in interviews niet eerlijk is of bepaalde onderwerpen niet 

wil bespreken. Dit kan allerlei oorzaken hebben, het belangrijkste is echter het bewustzijn van dit feit bij 

de onderzoeker. 

 

Betrouwbaarheid en validiteit zijn twee aspecten waar binnen kwalitatief onderzoek (veldonderzoek) 

nadrukkelijk op moet worden ingegaan (Boeije, 2005). Met betrouwbaarheid van een onderzoek wordt 

bedoeld dat de methode van dataverzameling precies moet zijn en nauwkeurig moet worden 

vastgelegd. Op deze manier zou de herhaling van hetzelfde onderzoek tot dezelfde resultaten moeten 

leiden. Validiteit betekent dat ook daadwerkelijk onderzocht wordt wat van te voren was aangegeven. 

Met andere woorden, de validiteit komt in gevaar als bijvoorbeeld een deel van gemeenschap weigert 

mee te werken of als de gezochte resultaten niet naar boven komen met de gebruikte methode. 

Er dan ook zijn een aantal voor- en nadelen te benoemen van kwalitatief onderzoek (Boeije, 2005). Ten 

eerste biedt het minder gestandaardiseerde karakter van de werkwijze de onderzoeker veel vrijheid 

maar worden de resultaten juist hierdoor slecht controleerbaar. Daarnaast creëert de betrokkenheid 

van de onderzoeker bij de mensen die bestudeerd worden vertrouwen waardoor de informanten 

wellicht meer informatie prijs geven. Dit kan echter doorslaan in een nadeel doordat de onderzoeker te 

betrokken raakt en de situatie niet meer als een objectieve buitenstaander kan analyseren.  

Omdat het hele uitgangspunt van kwalitatief onderzoek is dat de onderzoeker aan de hand van eigen 

waarnemingen analyseert, ligt de focus vooral op de validiteit van het onderzoek. Boeije (2005: 283) 

zegt hierover: “Om valide gegevens te krijgen over de specifieke vraagstelling die in kwalitatief 

onderzoek wordt geformuleerd, moet de onderzoeker spreken en meedoen met de deelnemers aan het 

onderzoek en in staat zijn hun ervaringen te begrijpen. De onderzoeker kan niet ‘neutraal’ waarnemen, 

want hij is een persoon met een bril die de waarnemingen beïnvloedt”. 

In paragraaf 3.4 zal gereflecteerd worden op het veldwerk in Itacaré. 

 

 

§ 3.2 Het onderzoek in Itacaré 

 

Brazilianen hechten veel waarde aan persoonlijk contact. Zeker in een weinig zakelijke omgeving als 

Itacaré is vertrouwen een grote voorwaarde bij het creëren van een relatie. Omdat ik als onderzoeker in 
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beginsel buitenstaander ben, is de eerste prioriteit geweest het leren kennen van mensen en de lokale 

cultuur. Om de etnografische methodiek toe te kunnen passen is een breed netwerk opbouwen dan ook 

essentieel gebleken. In Itacaré is dit gebeurd door via-via-via in contact te komen met mensen. Er is 

met andere woorden tijdens het onderzoek in Itacaré gebruik gemaakt van de sneeuwbalmethode; ook 

wel netwerkmethode genoemd (Boeije, 2005: 271). Dit houdt in dat via de eerste contacten namen 

gevraagd zijn van mensen die óók benaderd konden worden om op deze manier een netwerk op te 

bouwen. Dit netwerk heeft mij tevens in staat gesteld actief te participeren in het dagelijkse leven 

(bijvoorbeeld door te helpen in een kledingwinkel of met een vrijwilligersgroep kinderen in een 

achterstandswijk te controleren op de gezondheid). 

 

§ 3.2.1 Interviews en participatie 

Mijn veldwerk heeft zich verdeeld in drievoud en is inhoudelijk tweezijdig. Het materiaal is verzameld 

door middel van actieve interviews (hiermee bedoel ik vooraf afgesproken interviews van geruime tijd), 

passieve observatie en participatie (waaronder dus deelname aan evenementen en kleinere 

gesprekken met allerlei mensen) en ten slotte, door het verzamelen van tastbaar materiaal (officiële 

documenten enzovoort).  

Inhoudelijk is het veldwerk gericht geweest op de verhoudingen met toeristen, hoe zij hen zien, hoe het 

dagelijkse leven hierdoor is veranderd en de persoonlijke verhalen hieromtrent. Maar anderzijds 

hebben de informanten ook waardevolle kennis gedeeld over de achtergrond van het geheel: het dorp, 

de geschiedenis, de cultuur, de etnische variëteit en algemene problematiek in het dorp. Deze 

informatie is noodzakelijk voor een correcte analyse, want zoals in hoofdstuk 1 al duidelijk is gemaakt, 

speelt bij interacties de betekenis die mensen hechten aan een gebeurtenis en de manier waarop ze 

hier vervolgens mee om gaan, een belangrijke rol. 

Het gehele veldonderzoek in Itacaré is grotendeels ad hoc ingesteld. Dit betekent dat er geen vooraf 

vastgestelde lijst met te interviewen personen was, of een daadwerkelijke lijst met vragen voor de 

interviews. Dit heeft te maken met het aard van het veldwerk dat grotendeels inspeelt op de situatie die 

ter plekke wordt aangetroffen. Hierdoor worden bij veldwerk veel beslissingen ter plekke genomen door 

de onderzoeker (Boeije, 2005). Omdat al snel bleek dat het toerisme leeft in de harten van de mensen 

(positief en negatief), hebben de informanten en de situaties mij automatisch een bepaald pad 

ingestuurd met het onderzoek. Hierdoor is het geheel zeer flexibel gebleven en heb ik optimaal in 
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kunnen spelen op de daadwerkelijke situatie ter plaatse. De vooraf vastgestelde onderwerpen en 

aandachtspunten hebben als leidraad gediend voor de gesprekken. Dit wordt ook wel een “inductieve 

analysemethode” genoemd: de onderzoeker begint met de bewerking van de gegevens en zoekt daarin  

constant naar relevante thema’s (Boeije, 2005). Essentieel hierin is dat de theorie gebruikt wordt om de 

blik te verscherpen om gerichter te kunnen zoeken. Tijdens het veldwerk in Itacaré heeft de in 

hoofdstuk 1 besproken theorie dan ook als leidraad gediend. Vanwege de zojuist beschreven bottom 

up benadering van thema’s zoeken heeft de gekozen theoretische benadering echter de 

materiaalverzameling niet beperkt. Gedurende de maanden van het onderzoek is dagelijks een logboek 

bijgehouden met enerzijds de objectieve uitwerking van observaties en interviews, en anderzijds een 

constante analyse en reflectie van mijn eigen ervaringen als onderzoeker. 

Zoals hierboven duidelijk is gemaakt, is de taal waarin gecommuniceerd wordt tussen onderzoeker en 

informanten van groot belang op het onderzoek. Het gehele werk in Brazilië is in de Portugese taal 

verricht; dus ook de interviews. In Itacaré was dit de enige mogelijkheid gezien het overgrote deel van 

de bevolking geen Engels spreekt of in zeer beperkte mate. Hierdoor waren er geen taalobstakels 

hoewel het belangrijk is aan te geven dat het Portugees dat ik als onderzoek spreek dat van Portugal is 

en aanzienlijk afwijkt van de Braziliaanse variant. Dit heeft echter niet voor (zichtbare) problemen 

gezorgd. 

 

§ 3.2.2 Enquête 

Omdat tijdens het vooronderzoek in de aanloop naar het veldwerk in Itacaré al duidelijk werd dat er 

weinig gegevens beschikbaar zijn over Itacaré en de toeristen, heb ik een enquête samengesteld om 

duidelijker beeld te krijgen van het type toerist in Itacaré en wat ze zoeken. De soort toerist is namelijk 

zeer bepalend voor de sfeer in het dorp en de interactie met de lokale gemeenschap, hierdoor is deze 

informatie onmisbaar. Omdat de nadruk van het onderzoek hier niet op ligt en het doel slechts is een 

beeld te geven van de toerist, is toeristen een enquête in laten vullen een tijdbesparende en toch 

efficiënte methode. In bijlage 1 bevindt zich een voorbeeldenquête. Met deze enquête doel ik dus niet 

een waterdicht uitputtend overzicht te geven van de toeristen in Itacaré, maar het geeft desniettemin 

een beeld van de situatie.  

Als basis voor de vragenlijst heeft gediend het onderzoek dat MacLeod (2004) verrichte naar toeristen 

in een van de Spaanse Canarische eilanden. Ook voor MacLeod diende het onderscheid in typen 
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toeristen dat in paragraaf 1.3.1 is gepresenteerd als uitgangspunt. Aan de hand van de typologie die 

door Smith (1989) en Cohen (1974) is opgezet komen een aantal basisvragen naar voren aan de hand 

waarvan de toeristen onderverdeeld kunnen worden. Ten eerste is het belangrijk een algemeen beeld 

te schetsen van de achtergrond van de toeristen, hieronder vallen leeftijd, land van herkomst en 

opleidingsniveau. De typologie van toeristen door Smith (idem) en Cohen (idem) is voornamelijk 

gebaseerd op de lengte en type verblijf. Het tweede deel van de vragenlijst sluit hier op aan. Aan de 

hand van vragen over het gezelschap, de rede van het bezoek en het type accommodatie kan een 

eerste indeling worden gemaakt naar avontuurlijkheid van de toerist en de kwaliteitseisen die gesteld 

worden aan het verblijf. Ten slotte wordt in de vragenlijst ingegaan op de mate waarin de ondervraagde 

toeristen omgaan met de lokale bevolking. De theorie in hoofdstuk 1 (onder andere Butler – geciteerd in 

Murphy, 1985 en Macleod, 2004) betoogt dat niet alleen aantallen toeristen en lengte van het verblijf 

invloed hebben op de plaatselijke gemeenschap, maar dat ook het type contact hierin essentieel is. Om 

deze rede wordt in de enquête ook ingegaan op de aanwezigheid van de toeristen in het dorp en de 

mate van contact met de lokale bevolking. 

De enquête heb ik zowel aan internationale toeristen uitgedeeld, als aan Braziliaanse. Hoewel dit 

onderzoek zich richt op het contact tussen de buitenlanders en de lokale bevolking, wordt hiermee een 

completer beeld gegeven. Om zo objectief mogelijk de toeristen te selecteren aan wie de enquête zou 

worden voorgelegd, heb ik op een vast punt in de hoofdstraat (Pituba, zie voor de kaart afbeelding 5.1)  

elke tweede langslopende toerist gevraagd de enquête in te vullen. Omdat deze straat de kern van de 

toeristische activiteiten in het dorp vormt en geen zijstraten heeft, komen alle toeristen hierlangs. 

Ongeveer halverwege de straat is een leeg punt (dus zonder restaurants, bars of kraampjes die zouden 

kunnen afleiden) uitgezocht als locatie. Eenmaal in de week gedurende een half uur heb ik toeristen 

gevraagd de vragenlijst in te vullen. In totaal hebben dertig toeristen de enquête ingevuld.  

De resultaten van deze enquête worden in hoofdstuk 4 weergegeven. 

 

 

§ 3.3 Analyse van de resultaten 

 

De resultaten die voortkomen uit het bovenstaande beschreven onderzoek, zijn geanalyseerd in 

verschillende stappen. Hierin maak ik het onderscheid tussen enerzijds de algemene beschrijving van 
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de situatie in Itacaré, en anderzijds de analyse van een aantal kenmerkende situaties zoals ze 

beschreven zijn door inwoners van Itacaré.  

 

De analyse van de resultaten is niet gebeurd aan de hand van een gestandaardiseerd analysemodel. 

Vanwege de verschillende manieren waarop materiaal is verzameld (observatie, enquêtes, interviews), 

is het moeilijk de resultaten met elkaar te vergelijken en te verwerken in bijvoorbeeld een matrix of 

diagram, dit nadeel geeft ook Boeije (2005) aan. Het risico hiervan is namelijk dat sommige belangrijke 

aspecten buiten de boot vallen. Om deze reden is gekozen om een theorie gestuurde analyse op te 

zetten. De theorie zoals deze in het eerste hoofdstuk is beschreven heeft namelijk als uitgangspunt 

gediend voor zowel de enquêtes, als de interviews als de ‘bril’ waarmee observaties zijn uitgevoerd. 

Met behulp van de theorie is een verdeling gemaakt aan de hand waarvan de resultaten gepresenteerd 

worden en bredere verbanden getrokken kunnen worden. Dit betekent dat de inductieve 

analysemethode niet alleen gebruikt is om gedurende het veldwerk te zoeken naar relevante thema’s 

om op verder te borduren, maar dat deze methode is doorgevoerd tot in de uiteindelijke analyse van de 

resultaten. Deze methodiek heeft ook raakvlakken met de fenomenologie (Giorgi, 1978). Dit is een 

stroming binnen de psychologie die betoogt dat je de fenomenen zelf moet laten spreken zonder ze op 

voorhand al aan interpretaties te onderheven. In de analyse van de situatie in Itacaré zullen de 

behaalde resultaten zelf dus als uitgangspunt dienen en zal geen selectie gemaakt worden aan de 

hand van een vooraf opgesteld analysekader. 

 

Ten eerste zijn de informanten onderverdeeld in groepen aan de hand van de theorie van Smith 

(geciteerd in Murphy, 1985) zoals beschreven in paragraaf 1.2, in inwoners van de toeristische kern, de 

direct en de indirect ondersteunende zones. Dit onderscheid dient als basis voor de verdere analyse 

van de resultaten. 

Vervolgens beschrijf ik de belangrijke visies van de informanten ten opzichte van het toerisme en de 

toerist. Dit zijn algemene meningen, en afhankelijk van de informant varieert het van oppervlakkig 

(bijvoorbeeld: “ik vind toeristen aardig”) tot diepere analyses van de situatie in Itacaré. Dit is 

voornamelijk een verslag van de inleidende vragen tijdens de interviews waarbij ik de informanten vrijuit 

heb laten praten over hun mening ten opzichte van de toerist en het toerisme. Dit is een essentieel 

onderdeel waarbij niet zozeer de interactie met de toerist centraal staat, maar het algemene gevoel dat 
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heerst in de gemeenschap. Om een volledige analyse te maken van hoe de plaatselijke bevolking 

omgaat met het toerisme, is dit echter een wezenlijk onderdeel. 

Hierop volgend worden een aantal kenmerkende situaties uiteengezet. Dit zijn saillante 

momentopnames van de interactie tussen toerist en host die duidelijk naar voren komen in de memo’s. 

Deze memo’s zijn door mijzelf gemaakte verslagen naar aanleiding van de observaties en gehouden 

interviews. Aan de hand van de beschrijving van deze momentopnames kan diepgaander geanalyseerd 

worden hoe de relatie tussen toeristen en de inwoners van Itacaré is en welke kenmerken hierin een rol 

spelen. Hiervoor dient tevens de in hoofdstuk 1 beschreven theoretische basis als analysesturing. Voor 

de selectie van deze momenten is dus de eerder genoemde bottom up strategie gebruikt: de analyse 

beginnen bij de gegevens en de theorie gebruiken om mijn blik te scherpen (Boeije, 2005). 

Naast deze belangrijke onderdelen, heb ik een extra paragraaf toegevoegd genoemd ‘externe factoren’. 

Vanwege de specifieke aard van dit onderzoek (concreet van toepassing op Itacaré, niet andere 

toeristische omgevingen), speelt niet alleen het toerisme zelf een rol, maar in Itacaré ook aspecten die 

in eerste instantie niet direct betrekking hebben op het toerisme. Een voorbeeld is het politieke beleid. 

Dit zijn echter een aantal factoren die dusdanig leven en door de inwoners van het dorp in één adem 

genoemd worden met het toerisme, dat ze mee moeten worden genomen in de analyse van de situatie 

in Itacaré. 

Ten slotte, wordt de daadwerkelijke fysieke reactie van de plaatselijke bevolking geanalyseerd aan de 

hand van de theorieën van Dogan en Boissevan (beide geciteerd in Chambers, 2000). Deze auteurs 

hebben de mogelijke reacties die een bevolking kan hebben op de komst van het toerisme uiteengezet 

(zie ook paragraaf 1.4). Met behulp van de uitgebreide participatie en observatie, in combinatie met de 

gevoerde interviews, is een duidelijk beeld ontstaan van de fysieke manier waarop de inwoners van 

Itacaré reageren en de jaren daarvoor gereageerd hebben op het toerisme. Per mogelijkheid die door 

de auteurs is aangedragen, is gekeken in hoeverre het op die manier voorkomt in Itacaré met daarbij 

concrete voorbeeld uit de praktijk. Er is kritisch gekeken naar de theorie die geen uitputtend overzicht 

geeft van de mogelijkheden. In paragraaf 5.7 wordt hier uitgebreid op ingegaan. 
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§ 3.4 Reflectie 

 

In paragraaf 3.1 is duidelijk gemaakt dat aan etnografisch veldonderzoek een aantal voor- en nadelen 

zitten. Het specifieke karakter van materiaalverzameling door participatie, observatie en open 

interviews maakt het materiaal enerzijds moeilijk traceerbaar en anderzijds moeilijk herhaalbaar.  

De betrouwbaarheid van dit onderzoek zit hem niet in het feit dat bij herhaling van dezelfde methode in 

dezelfde situatie, dezelfde resultaten opgeleverd zullen worden. Dit kan niet omdat de situatie niet 

statisch is; Itacaré is in 2008 niet hetzelfde Itacaré als in 2007 ten tijde van het veldonderzoek. Dit 

betekent dat er wellicht weer nieuwe problemen zijn waar de informanten op focussen. De 

betrouwbaarheid van dit onderzoek zit in het feit dat een andere onderzoeker met dezelfde methode en 

dezelfde onderzoeksvragen ook dezelfde resultaten had verkregen ten tijde dat dit onderzoek is 

uitgevoerd (begin 2007). Dit is niet mogelijk tot op ieder detail, zoals hierboven namelijk al is duidelijk 

gemaakt kan de etnografische onderzoeker niet loskomen van de ‘bril’ waarmee gekeken wordt. 

Echter, vanwege het brede draagvlak van de participatie en interviews is een compleet beeld gegeven 

van de situatie in Itacaré. Hiermee wordt meteen de validiteit aangesneden. Juist door de mix van 

methoden (ook wel triangulatie genoemd – Boeije, 2005) is het mogelijk geweest een compleet beeld 

weer te geven. Juist de combinatie van interviews en participatie geeft van de ene kant het oogpunt van 

de lokale bevolking, en van de andere kant de mogelijkheid voor de onderzoeker om de situatie 

objectief te bekijken. “Meer metingen vanuit diverse invalshoeken kan de dekking van het verschijnsel 

vergroten, wat een element is van de validiteit van het onderzoek” (Boeije, 2005: 286).  

 

Er hebben zicht tijdens het veldonderzoek geen echte problemen voorgedaan. Het vinden van 

informanten via de sneeuwbalmethode is doeltreffend gebleken en de informanten waren ook allemaal 

zeer bereid mee te werken aan het onderzoek. Ik ben geen onderwerpen tegengekomen die taboe zijn 

en vanwege de open en toegankelijke aard van Brazilianen heb ik zeer vrijuit de interviews kunnen 

houden.  

De enige moeilijkheid die ik heb ondervonden tijdens het veldwerk is niet inhoudelijk van aard maar had 

betrekking op gemaakte afspraken die niet na werden gekomen door informanten. Hiermee bedoel ik 

dat het regelmatig voorkwam dat informanten niet op kwamen dagen op het tijdstip dat het interview 

gepland stond. Dit is echter nooit door kwade wil geweest maar achteraf bleek dat ze het vergeten 
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waren of er iets tussen was gekomen. Cultuurverschillen tussen mijzelf als Nederlander en de 

Braziliaanse informanten speelt hierbij ook een rol: in het noordoosten van Brazilië worden afspraken 

namelijk in tegenstelling tot Nederland niet strikt nageleefd. In bijna alle gevallen heeft het interview 

alsnog op een ander moment plaats kunnen vinden.  

 

Een belangrijk onderdeel in het kwalitatieve onderzoek is de rol van de onderzoeker zelf zoals 

hierboven uitgebreid is duidelijk gemaakt. Enerzijds heeft dit betrekking op de manier waarop de 

informanten omgaan met mij als buitenstaander. Anderzijds heeft het te maken met de manier waarop 

ik, met mijn achtergrond, dingen interpreteer. Het feit dat ik Nederlands ben met een Portugese 

achtergrond, academisch geschoold en een vrouw, bepaalt de ‘bril’ waarmee ik kijk. Ik heb echter in 

Itacaré geen weerstand ondervonden op mijn aanwezigheid of het gevoel gehad dat mensen zich 

anders gedroegen met mij er bij. Dit laatste heb ik bij meerdere inwoners van Itacaré bevestigd. Hier zal 

in de algehele reflectie in het laatste hoofdstuk op terug worden gekomen.  

In de analyse heb ik tevens mijn eigen identiteit geen oordelende rol laten spelen. Met andere woorden, 

hoewel mijn eigen identiteit mede bepalend is in de manier waarop de analyse wordt uitgevoerd, heeft 

dit consequenties voor de validiteit omdat er geen resultaten zijn weggelaten of verdraaid. Dit betekent 

dat het verslag van de interviews wordt weergegeven zoals de interviews zijn verlopen. 

 

Alvorens in te gaan op de analyse van diepte interviews, zal in het volgende hoofdstuk uitgebreid het 

profiel van de toeristen worden uiteengezet. 
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Hoofdstuk 4:  Survey onderzoek 

 

Om inzicht te krijgen in de toeristen in Itacaré heb ik, zoals beschreven in hoofdstuk 3 Methodiek, een 

enquête gehouden onder de toeristen. Op deze manier ontstaat een duidelijk beeld van waar de 

toeristen vandaan komen, wat ze zoeken en hun interactie met de lokale bevolking. De enquête dient 

als aanvulling op het onderzoek dat HVS International (2005b) verrichtte. Dit onderzoek is in paragraaf 

2.3.1 geïntroduceerd. 

In dit hoofdstuk zal eerst het onderzoek van HVS International worden toegelicht, waarnaar 

vervolgens de resultaten van de enquête in paragraaf 4.2 uiteengezet zullen worden. Hierna volgt een 

voorlopige conclusie.  

 

 

§ 4.1 Onderzoek HVS International 

 

HVS International (2005b) heeft een verdeling gemaakt voor de toeristen in Itacaré en het percentage 

waarmee ze aanwezig zijn. Uit het onderzoek blijkt dat uit een totaal van ongeveer 77 duizend 

toeristen in 2005: 

- 34% bestaat uit nationaal ecotoerisme, 

- 30% bestaat uit nationaal leisure
9
, 

- 21% bestaat uit internationaal ecotoerisme, 

- 10% bestaat uit nationaal top (is hoog bestedingspatroon), 

- 3% bestaat uit regionaal leisure, 

- en 2% bestaat uit internationaal top. 

De toeristen zijn dus in te delen in regionaal (afkomstig van de direct omliggende dorpen en steden), 

nationaal en internationaal. De verdere verdeling wordt gemaakt afhankelijk van het type vakantie dat 

ze zoeken. Dit kan zijn ecotoerisme (wat meer avontuurlijk), leisure (rustige strandvakantie) of top 

(verblijf in zeer luxe en afgezonderde resorts).  

 

                                                
9
 Met leisure wordt hier bedoeld vrije tijd of ontspanning.  
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De regionale toeristen komen voornamelijk in de Braziliaanse vakanties en feestdagen op zoek naar 

strand en ontspanning. Ze geven niet veel geld uit en huren veelal huizen of verblijven in goedkopere 

pousadas. Deze toeristen blijven gedurende een langere periode of juist maar voor een dag of één 

nacht. 

De nationale toeristen zijn voor een groot deel afkomstig uit het rijke zuidoosten van Brazilië, onder 

andere de metropool São Paulo. Deze toeristen hebben meer te besteden dat de regionale toerist en 

zoeken een combinatie van strand en avontuurlijke uitstapjes.  Dit is de grootste markt momenteel in 

Itacaré gezien Braziliaanse toeristen 64 procent van het totale aantal toeristen vertegenwoordigen. 

Omdat de laatste jaren een aantal grote Braziliaanse reisbureaus Itacaré in hun portfolio hebben 

toegevoegd, arriveren ook steeds meer toeristen die een puur zon-, zee- en strandvakantie zoeken. 

Deze toeristen zijn echter vaak ontevreden over de infrastructuur en lastige bereikbaarheid van het 

strand en komen hierdoor niet altijd terug.  

 

De internationale toerist vertegenwoordigt iets meer dan 20 procent van de markt en vormt hiermee 

nog geen groot aandeel. Volgens het hierboven gepresenteerde plan van ITI is het echter de 

bedoeling dat deze groep groeit in het geheel.   

De meeste internationale toeristen zijn afkomstig uit Europa en Noord-Amerika (Verenigde Staten). 

Deze groep zoekt de afwisseling tussen avontuurlijke uitstapjes (jeepsafari’s bijvoorbeeld), 

wandelingen door de natuur en cultuurproeven in het dorp. Dit gaat echter wel samen met het verblijf 

in rustgevende luxe resorts. Deze toeristen hebben een erg hoog uitgavenpatroon en verwachten 

kwaliteit en goede service.  

Een afwijkende groep is die van de jonge Israëliërs die in bepaalde perioden van het jaar in zeer grote 

aantallen vertegenwoordigd zijn, maar ook een zeer laag uitgavenpatroon hebben. Zij verblijven in de 

goedkoopste pousadas en geven zo min mogelijk geld uit.  

 

In Itacaré is gedeeltelijk sprake van toeristenseizoenen. In de maanden december, januari en februari 

is de grootste drukte. Dit heeft te maken met de Braziliaanse zomervakantie die in deze maanden valt. 

Figuur 4.1 geeft schematisch de bezettingsgraad van de hotels in Itacaré weer per maand
10

.  Van de 

                                                
10

 De afkortingen van de maanden zijn in het Portugees maar spreken voor zichzelf. Ano betekent jaar. 
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grafiek is af te lezen dat toeristen gedurende het hele jaar aanwezig zijn en er niet gesproken kan 

worden van een volledig laagseizoen
11

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 4.2 Resultaten enquête 

 

De uitkomst van de enquête is per vraag verwerkt in een cirkeldiagram (zie bijlage 2). De resultaten 

zijn ingedeeld in drie groepen: de achtergrond van de persoon, de lengte en het type verblijf en het 

contact met de plaatselijke gemeenschap.   

 

Door middel van de eerste drie vragen wordt duidelijk gemaakt wat de achtergrond is van de toeristen 

in Itacaré. Uit deze resultaten blijkt dat het grootste deel van de ondervraagden uit jongere mensen 

bestaat, 84 procent is tussen de 21 en de 40 jaar oud. Slechts een zeer klein percentage is 20 jaar of 

jonger, en 13 procent is ouder dan 40. Dit komt overheen met het straatbeeld: hoewel een aantal 

kinderen vergezeld zijn door hun ouders (vooral de regionale toeristen) en een aantal oudere mensen 

                                                
11

 Met een laagseizoen wordt bedoelt een seizoen waarin er geen of nauwelijks toeristen aanwezig zijn, en de lokale 

gemeenschap los komt van het toerisme.  

Figuur 4.1: Bezettingsgraad hotels in Itacaré in 2004 (bron: HVS International, 2005b). 
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Figuur 4.2.1: Land van herkomst van ondervraagde 
toeristen in Itacaré 

ook gezien worden, zorgt de moeilijke bereikbaarheid van het dorp toch voor een bepaalde selectie 

(Itacaré ligt op ruim een uur rijden van een klein vliegveld en is zeer moeilijk bereikbaar met het 

openbaar vervoer). 

Het overgrote deel van de toeristen in Itacaré heeft 

een hogere of universitaire opleiding gevolgd, 

namelijk 87 procent. Een enkeling studeert nog, dit 

geldt in ieder geval voor de Israëlische jongeren.  

Van de ondervraagden komt een kleine 40 procent 

uit Brazilië. Behalve de Israëliërs en een enkele 

Argentijn, komen alle geënquêteerde internationale 

toeristen uit Noord-Amerika en Europa. Zie voor een 

gedetailleerd onderscheid figuur 4.2.1. 

 

 

De meeste ondervraagde toeristen verblijven één à twee weken in Itacaré en komen met één of twee 

personen, de meeste komen met partner of vrienden. Ruim driekwart van de ondervaagden is nooit 

eerder in Itacaré geweest en is op eigen initiatief gekomen maar heeft de reis wel van te voren 

geboekt. Ongeveer de helft van de ondervraagden bezoekt behalve Itacaré ook (een deel van) de rest 

van Brazilië. Ruim 75 procent is in Itacaré op vakantie terwijl enkele uitzonderingen op doorgang zijn 

of voor de studie in Itacaré zijn, dit heeft ook te maken met de afgezonderde ligging van het dorp: 

alleen doelbewust kom je er terecht.  

Ongeveer 70 procent van de ondervraagde toeristen verblijft in een pousada en een klein deel in een 

luxe ecoresort. Dit beeld komt overeen met het onderzoek van HVS International (2005b) waarin 

aangegeven wordt dat slechts een klein percentage in ecoresorts verblijft. Bovendien is het zo dat de 

ecoresorts buiten het dorp liggen en eigen privé stranden hebben, deze toeristen zullen dus in 

mindere mate in contact komen met de dorpelingen. 

 

Aan de hand van de derde groep vragen probeer ik niet zozeer te definiëren wie rechtstreeks contact 

heeft met de lokale gemeenschap, als wel een idee te geven van de aanwezigheid in het dorp (en dus 

niet in afzondering levende in de resort bijvoorbeeld). De redenen dat deze toeristen naar Itacaré zijn  
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Figuur 4.2.2: Voornaamste aantrekkingskracht van 
Itacaré voor de ondervraagde toeristen 

Figuur 4.2.3: Wil van de toerist tot interactie met 
de lokale bevolking van Itacaré 

gekomen is voor een groot deel de natuur en 

ecotoerisme (samen 52 procent, zie figuur 4.2.2). 

Daarnaast zijn ook de surf en in mindere mate, 

de cultuur en capoeira
12

 populair. De meest 

geliefde dagtaak voor de ondervraagde toeristen 

is op het strand liggen, maar ook is surfen 

populair en wordt er regelmatig aan begeleide 

tours deelgenomen.  

Het overgrote deel van de ondervraagde eet 

buiten de deur in restaurants of bars en gaat 

meerdere avonden in de week het dorp in. Bijna  

70 procent zegt zo veel mogelijk interactie te zoeken met de lokale bevolking van Itacaré (zie figuur 

4.2.3), van dit percentage heeft ruim de helft geleid tot vriendschap. Dat ruim 80 procent van de 

internationale toeristen geen Portugees spreekt lijkt dus geen probleem te zijn in het creëren van een 

band met de lokale gemeenschap; hoewel iets meer  

Brazilianen zeggen vriendschappen te hebben 

opgebouwd met de lokale bevolking, is dit bij de 

internationale toeristen ook geen uitzondering. 

Driekwart van de ondervraagden zoekt ook toeristen 

op die ze van te voren nog niet kenden en hiervan 

raakt circa de helft bevriend. 

 

 

 

§ 4.3 Voorlopige conclusies 

 

De toeristen in Itacaré zijn, zoals HVS International (2005b) ook al deed, in te delen in een aantal 

grote groepen. Omdat de focus van dit onderzoek uit gaat naar de internationale toerist, wordt deze 

nauwer onder de loep genomen.  

                                                
12

 Itacaré is een zeer bekende plek om de traditionele vechtdans capoeira te beoefenen, zowel nationaal als internationaal.  
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De internationale toerist die zich aangetrokken voelt door het ecotoerisme, zoekt een combinatie van 

mooie, rustige stranden en avontuurlijke uitstapjes. Deze uitstapjes worden door kleine 

reisorganisaties aangeboden die verspreid liggen door het dorp. Voor groepjes van maximaal tien 

personen wordt een jeepsafari georganiseerd in combinatie met bijvoorbeeld een snorkelsessie. Maar 

ook culturele uitstapjes zijn onderdeel van het programma en worden goed bezocht, hierbij valt te 

denken aan voorstellingen van capoeira of jeugdtheater. In Itacaré is geen sprake van de echte 

massa of charter toerist waar Smith (1989) het over heeft in haar model (zie paragraaf 1.3.1). Hoewel 

de toeristen constant aanwezig zijn, worden ze niet per honderdtallen tegelijk aangevoerd (daar is ook 

simpelweg de capaciteit niet voor). Itacaré staat ook niet bekend als een charterbestemming maar 

juist als een gebied van ongerepte natuur en cultuur, dat zorgt voor andere verwachtingen van de kant 

van toeristen. Met andere woorden, toeristen komen in Itacaré om deze ongereptheid mee te maken. 

Hoewel ze dus een bepaalde Westerse herkenbaarheid verwachten (luxe en hygiëne), proberen ze 

toch op te gaan in de natuur en gedeeltelijk in de cultuur (op dit laatste zal later ingegaan worden, de 

vraag is namelijk in hoeverre men écht contact heeft en wat de discrepantie is tussen wat men denkt 

de inwoner van Itacaré te zijn en de daadwerkelijke oorspronkelijke inwoners die grotendeels 

afgezonderd leven). Binnen het onderscheid dat MacLeod (2004) maakt, vallen deze toeristen onder 

de concerned tourists.  

 

Een tweede groep internationale toeristen, waar HVS International (2005b) weinig aandacht aan 

besteed zijn de jonge backpakkers. Voor de beleidsmakers in Itacaré is dit geen interessante groep 

vanwege het zeer lage consumptiepatroon, maar vanwege hun opvallende aanwezigheid hebben ze 

een grote invloed op de sfeer in het dorp. Deze groep wordt grotendeels bepaald door de jonge 

Israëliërs die vanaf maart in zeer grote aantallen goedkope pousadas boeken en hun dag indelen met 

op het strand en op straat luidruchtig alcohol drinken tot diep in de nacht.  

 

De internationale top toerist waar in het rapport van HVS International (2005b) over gesproken wordt, 

valt niet in te passen in het schema van Smith (1989). Zij zijn namelijk in kleine getallen aanwezig 

maar eisen Westerse standaarden en komen weinig in contact met de lokale gemeenschap.   
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Omdat deze groep relatief erg klein is en voor een groot deel afgezonderd leeft, zal geen expliciete 

aandacht worden besteed aan deze groep met betrekking tot het contact met de lokale gemeenschap. 

Echter, deze groep speelt wel een belangrijke rol als het gaat om het beeld dat de lokale bevolking 

heeft van de toeristen en het beleid dat gevoerd wordt, hier zal later verder op ingegaan worden.  

 

De verdere analyse zal gericht zijn op de hierboven beschreven ecotoerist en de jonge backpakkers 

tenzij anders vermeld. 

In het volgende hoofdstuk zal de relatie tussen de lokale bevolking en de toerist worden geanalyseerd. 
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Hoofdstuk 5:  Toerisme en de lokale bevolking 

 

Zoals in hoofdstuk 3 al is duidelijk gemaakt fungeert de inductieve analysemethode als basis voor dit 

hoofdstuk. Aan de hand van het model van Smith (1989; zie figuur 1.1), worden de informanten 

verdeeld in groepen afhankelijk van de woonplaats (in toeristische kern, de directe of de indirecte 

ondersteunende zone). Deze scheiding tussen groepen zijn echter niet waterdicht zal blijken, en 

dienen dus enkel als een analytisch onderscheidend middel. Afhankelijk van de persoonlijke situatie 

van de informant, kan binnen dezelfde groep op verschillende manieren gereageerd worden.  

In dit hoofdstuk zal eerst aan de hand van de plattegrond van Itacaré een beeld worden geschetst van 

de geografische verspreiding van het toerisme ten opzichte van het woongebied van de lokale 

bevolking. Aan de hand hiervan wordt de toeristische kern vastgesteld. In de tweede paragraaf 

worden de informanten ingedeeld in groepen afhankelijk van de woonlocatie en zal gekeken worden 

naar de intensiviteit van het contact tussen de informanten en de toeristen. Vervolgens wordt een 

beeld geschetst van de mening van de inwoners van Itacaré ten opzichte van de toeristen. In 

paragraaf 4 worden verschillende situaties geanalyseerd die als kenmerkend gezien kunnen worden 

voor de interactie tussen toerist en host. Vervolgens wordt ingegaan op een aantal externe factoren 

die de relatie tussen de lokale bevolking en de toeristen beïnvloeden, waarnaar in paragraaf 7 de 

daadwerkelijk reactie van de lokale bevolking uiteengezet wordt. Ten slotte, worden voorlopige 

conclusies aangedragen. 

 

 

§ 5.1 Geografische verspreiding toerisme 

 

Het is in eerste instantie belangrijk aan te geven hoe in het algemeen het toerisme geografisch 

verspreid is door de gemeenschap. 

Figuur 5.1 weergeeft de plattegrond van Itacaré. De kleuren geven een indicatie van het toeristische 

centrum. Zoals de legenda aangeeft, vertegenwoordigt de kleur rood het door Smith (1989) genoemde 

kern van het toerisme. Dit betekent dat hier zich alle toeristische trekkers vinden, behalve hotels en 

restaurants, ook souvenirwinkeltjes en bijvoorbeeld autoverhuurbureaus. De belangrijkste 

toeristenstraat is Pituba, zie kaart. Dit een lange rechte weg, zonder vertakkingen, die  
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Figuur 5.1: Verspreiding toeristen Itacaré 

 

Legenda: 
 
- Rood: kern toerisme 
- Roze: uitloop van toeristen 
- Blauw: geen toeristen 
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leidt tot de stranden. Alles wat op de kaart links van Pituba ligt, is de laatste jaren gebouwd en bestaat 

voornamelijk uit luxere pousadas. Met andere woorden, de toeristen verblijven grotendeels in het 

‘toeristen dorp’ Conchas do Mar maar trekken naar Pituba om entertainment te zoeken (behalve de 

toeristen met een laag uitgavenpatroon, deze verblijven in Pituba zelf).  

Het oude centrum (op de kaart aangeven als centro), wordt ook door toeristen opgezocht maar in veel 

mindere mate (roze gedeelte van de kaart). Hier lopen sporadisch wat verdwaalde toeristen rond die 

graag de oude koloniale architectuur willen zien en dagtrips willen maken over de rivier per kano. In dit 

deel van het dorp bevindt zich de gemeente, het hoofdkantoor van de politie, het ziekenhuis en allerlei 

andere voorzieningen voor zowel de lokale bevolking als, in tweede instantie, voor de toerist. Dit wordt 

door Smith (1989) de direct ondersteunende zone genoemd. 

In het blauwe gedeelte bevinden zich buitenwijken. Hier komen nooit toeristen en woont de lokale 

bevolking alsmede de nieuwe inwoners van het dorp (hiermee bedoel ik mensen uit de omgeving die 

naar Itacaré zijn getrokken op zoek naar werk). Volgens het model van Smith (1989) vertegenwoordigt 

dit de indirect ondersteunende zone. 

 

 

§ 5.2 Informanten 

 

Zoals in het derde hoofdstuk is duidelijk gemaakt, zijn de informanten gevonden aan de hand van de 

sneeuwbal methode. De eerste contacten zijn informeel gelegd met surfleraren en winkelmedewerkers 

en via hen ben ik aan aanvullende contactpersonen gekomen. Op deze manier heeft iedere informant 

mij geholpen aan nieuwe informanten. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in een uitgebreid netwerk. 

Diepte interviews zijn gehouden met zo divers mogelijke informanten om zo een zo breed mogelijk 

terrein te bewerken. Zowel mannen als vrouwen zijn geïnterviewd, jonge en oude mensen, mensen 

van verschillende etnische oorsprong, mensen met allerlei verschillende beroepen, 

vertegenwoordigers van allerlei instanties, enzovoort. 

 

De informanten zijn verdeeld in de onderstaande drie groepen afhankelijk van de woonplaats ten 

opzichte van de toeristische kern van het dorp. Aan deze informatie is in de onderstaande tabellen 

toegevoegd of de informant rechtstreeks werkzaam is in de toeristische branche.  
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Groep 1: Toeristische kern 

Informant Werkt rechtstreeks in de toeristische industrie? 

Márcia Ja; eigenaar restaurant 

Seu Pinto Ja; taxichauffeur 

Maria Ja; eigenaar Israëlisch restaurant 

 

Groep 2: woonachtig in de direct ondersteunende zone 

Informant Werkt rechtstreeks in de toeristische industrie? 

Letícia Janicsek Ja; medewerker surfwinkel 

Diane Nee; lerares 

Felipe Ja; surfleraar 

Seu Amaurilho Nee; medewerker gemeente 

Thor Ja; eigenaar surfwinkel 

Dona Judite Nee; gepensioneerd lerares 

Dona Ylonca Nee; huisvrouw 

 

Groep 3: woonachtig in de indirect ondersteunende zone  

Informant Werkt rechtstreeks in de toeristische industrie? 

Hongos Araújo Ja; surfleraar en eigenaar surfwinkel 

Gil Ja; strandverkoper  

Mónica Reis Nee; architect 

Marisete & Crispina  Respectievelijk nee en ja; moeder is huisvrouw, dochter is 

hotelmedewerker 

George Ja; van oorsprong visser, geeft nu rondleidingen aan toeristen in kano 

Gilmar Ja; idem als George (broer) 

Néro Bóia Ja; toeristengids & vrijwillig capoeira leraar voor de lokale jeugd 

Claúdio Ja; zeevisser, verzorgt ook toeristenuitstapjes 

Jorge ‘Rasta’ Ja; oprichter jongeren afro-theatergroep gericht op toeristen 

Rose Semi; werkt in bakkerij 
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Débora Ja; hotelmedewerker 

Seu Morenito Nee; dorpskunstenaar  

Mirele Ja; medewerker videotheek 

Adriana Nee; eigenaar supermarktje en kleine schoonheidssalon 

Padre Adalto & Padre 

Eliseu 

Nee; voormalige en huidige katholieke pastoor van het dorp 

 

Uit dit overzicht blijkt duidelijk dat slechts een klein deel van de informanten in het toeristische centrum 

woont. Daarentegen, en zoals al eerder gemeld is, werkt het overgrote deel van de informanten 

rechtstreeks in de toeristische sector. Een belangrijke kanttekening bij de analyse van deze resultaten 

is dat vanwege de kleinschaligheid van het dorp álle inwoners de aanwezigheid van het toerisme 

merken in het dagelijkse leven (al is het om de aanwezigheid van de toeristen op het strand 

bijvoorbeeld), en dat in hun werk ook alle informanten wel ooit met toerisme te maken krijgen (zelfs de 

pastoor die niet direct in de toeristische sector werkt bijvoorbeeld, maar wel meer bezoekers in de kerk 

krijgt vanwege het toerisme). Dit in acht houdend, is het wel degelijk van belang een onderscheid te 

maken tussen de verschillende groepen zoals ze hierboven zijn weergegeven.  

 

§ 5.2.1 Het interculturele contact 

De hierboven beschreven verschillen tussen de informanten nemen nog niet in acht de verschillende 

soorten contact die bestaat tussen de informanten en de toeristen. Want hoewel Smith (1989) in haar 

model een geografisch onderscheid maakt tussen de lokale bevolking, houdt zij er geen rekening mee 

dat de daadwerkelijke interactie vooral te maken heeft met het beroep dat door de lokale individu 

wordt uitgeoefend. Zo is een surfleraar veel intensiever in contact met toeristen (of hij nu in de 

toeristische kern woont of niet) dan een huisvrouw (ook al woont zij wel in de toeristische kern van het 

dorp). In dit geval gaat het om kwaliteit, niet kwantiteit. Dit belangrijke onderscheid werd ook al 

aangekondigd in paragraaf 1.2 met de theorie van MacFarlane (geciteerd in Murphy, 1985). 

Omdat dit duidelijk is gebleken uit de resultaten van het veldonderzoek in Itacaré, maak ik een 

aanvullend driedelig onderscheid aan de hand van de intensiviteit van het interculturele contact. Dit 

betekent de mate waarin host en toerist ook daadwerkelijk op een dieper niveau met elkaar 

communiceren dan slechts het kopen van een broodje bij de bakker (zie hiervoor de theorie van de 
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Kadt, geciteerd in Murphy, 1985 in paragraaf 1.2). Bij deze verdeling is gekeken naar de kwaliteit van 

het contact zoals de Kadt (idem) het omschrijft. Met andere woorden, is de interactie slechts het 

bestellen van een drankje of is er daadwerkelijk sprake van een wederzijds gesprek? Vervolgens is 

gekeken naar de frequentie hiervan: heeft de host meerdere malen per dag uitgebreid contact met de 

toeristen, meerdere malen per week, of slechts sporadisch? Uiteindelijk heb ik aan de hand van deze 

criteria en de theorie van de Kadt (idem) het onderscheid gemaakt tussen intensief contact, 

oppervlakkig contact en slecht contact. Binnen de categorie informanten waarin intensief contact is 

met toeristen, vallen vooral de surfleraren en toeristengidsen. Dit betekent dat men meerdere malen 

per dag uitvoerig gesprekken voert met toeristen en ook daadwerkelijk van gedachtes wisselt. 

Oppervlakkig contact is er tussen toeristen en de twee pastoren, de taxichauffeur, de strandverkoper 

en medewerkers van restaurants, hotels en winkels. Deze informanten spreken toeristen wellicht met 

dezelfde frequentie als de hiervoor beschreven groep, maar slechts zeer kort en enkel vanuit 

professioneel oogpunt. Slecht contact is er met huisvrouwen, leraressen van lokale scholen, 

medewerkers van de gemeente, de architect en de dorpskunstenaar. Deze groep spreekt toeristen 

zeer zelden en alleen om bijvoorbeeld de weg te wijzen. 

Voor de uiteindelijke analyse is dit onderscheid cruciaal. De vraag is namelijk in hoeverre mensen een 

mening hebben ten opzichte van het toerisme uit ervaring, of uit ‘horen zeggen’. Bovendien is een 

incident met een toerist voor een surfleraar wellicht minder significant omdat het slechts eenmalig is 

binnen een lange reeks contacten, terwijl een huisvrouw die slechts een enkele keer een ontmoeting 

heeft met een toerist wellicht zwaarder tilt aan die ene keer dat het goed of fout ging (en hieraan het 

algemene beeld van ‘de toerist’ hangt). 

 

§ 5.3 Stem van de lokale bevolking 

 

Om te kunnen analyseren wat de fysieke reactie is van de lokale bevolking op de komst van het 

toerisme, is hun eigen mening ten opzichte van het toerisme essentieel. Dit is ten slotte één van de 

belangrijkste beweegredenen om over te gaan op bepaalde fysieke acties. De stem van de lokale 

bevolking die volgens meerdere analytici (Stronza, 2001) ontbreekt in het onderzoek naar 

ontmoetingen met toeristen, komt juist hier naar voren. Deze paragraaf dient slechts als een globale 

omschrijving die in de volgende paragraven uitgebreider onder de loep zal worden genomen. 
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Dat de komst van het toerisme door het grootste deel van de lokale bevolking als een positieve 

ontwikkeling wordt gezien staat als een paal boven water. De alom genoemde reden hiervoor is de 

gegroeide werkgelegenheid. Niet alleen hoor je mensen op straat positief praten over het toerisme, 

ook in de directe vraagstelling naar de mening van de informanten met betrekking tot het toerisme 

kwamen alsmaar positieve eerste geluiden. Geen enkele uitzondering hierop is waargenomen, dit 

betekent dat zowel mensen in de toeristische kern, als de direct en indirect ondersteunende zones 

toerisme op de eerste plaats als een uitkomst zien voor de relatieve armoede die voorheen heerste in 

het dorp. 

Het interessante voor dit onderzoek is echter niet zozeer het feit dat de eerste reactie alom positief is, 

maar wat de tweede reactie is (na het stellen van aanvullende vragen) en wat de achterliggende 

reden is, en of hier verschil in te ontdekken valt. 

 

Een markant verschil tussen de informanten is de manier waarop ze het toerisme bekijken afhankelijk 

van het opleidingsniveau. Zoals al eerder in hoofdstuk 2 is duidelijk gemaakt, hebben de meeste 

inwoners van Itacaré slechts de lagere school afgemaakt en hebben ze laaggeschoolde banen zoals 

portier, schoonmaker of bouwvakker. De mate van opleiding bepaalt de manier van kijken naar de 

wereld, dit is vooral in Itacaré duidelijk gebleken. De informanten kunnen met betrekking hiertoe in drie 

groepen worden verdeeld. 

De kansarmere inwoners zijn ontzettend blij met het toerisme en zien het als een geschenk omdat het 

werkgelegenheid creëert en het zorgt voor meer mogelijkheden voor hun kinderen dan zij gehad 

hebben. Bijvoorbeeld Gil, Crispina en Adriana (zie paragraaf 5.2) werken direct in de toeristische 

industrie en komen tijdens interviews niet veel verder dan “ja, het toerisme is goed voor Itacaré”. 

Hoewel ze erg spraakzaam waren over allerlei zaken en graag wilden meewerken aan het onderzoek, 

kwamen ze niet tot een verdere analyse van het toerisme in Itacaré dan de groei van de 

werkgelegenheid en de positieve manier waarop hun leven is veranderd. 

Een tweede groep ziet het toerisme als positief, maar plaatst er grote kanttekeningen bij. Deze 

mensen zijn direct betrokken bij het toerisme maar zien om zich heen ook veel andere dingen 

veranderen door het toerisme, de komst van prostitutie en drugs bijvoorbeeld. Het gaat dan om 

Cláudio (zeevisser), enkele surfleraren en bijvoorbeeld George (riviervisser en geeft rondleidingen). Zij 
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benadrukken het positieve aspect van het toerisme maar vinden het ook zeer belangrijk dat het dorp 

goed georganiseerd is en dat er beter beleid is met betrekking tot het toerisme.  

Ten slotte, is er de kleinere groep hoger opgeleiden zoals de architect Mónica Reis, Jorge ‘Rasta’ 

(stichter van een theatergroep), Diane (lerares) en de twee pastoren. Zij maken zich bijzonder zorgen 

om Itacaré en het toerisme voornamelijk om het beleid dat gevoerd wordt door de gemeente (in 

paragraaf 5.6 zal daar verder op ingegaan worden). Deze groep informanten heeft ook veel kritiek op 

het feit dat veel inwoners van Itacaré niet het maximale uit de mogelijkheden halen, dit wil zeggen dat 

ze genoegen nemen met de laag betaalde banen en dat ze niet meer kansen creëren voor zichzelf. 

Hieruit blijkt dat de eerste grote verschillen niet lijken te zitten in de directe of indirecte betrokkenheid 

bij het toerisme, maar voornamelijk bij het opleidingsniveau en de mate waarin informanten zich op 

een dieper niveau met het toerisme bezig houden.  

 

Opvallend is dus dat Smith (1989) een duidelijk onderscheid maakt tussen hosts afhankelijk van waar 

ze wonen en hoe direct betrokken ze zijn bij het toerisme en daar een tolerantieniveau ten opzichte 

van het toerisme aanhangt. In Itacaré lijkt echter de directe afstand tot het toeristische centrum geen 

grote gevolgen te hebben voor het tolerantieniveau. De informanten die niet direct met het toerisme 

werken hebben sowieso altijd indirect profijt van het toerisme en staan er dan ook positief tegenover, 

echter niet positiever of negatiever dan de informanten die hun dagelijkse brood verdienen aan het 

toerisme.  

 

Hiermee is een algemene beschrijving gegeven van hoe men in de verschillende zones het toerisme 

en de toeristen ziet. In de volgende paragraaf zal worden gekeken naar kenmerkende situaties, aan 

de hand waarvan nauwkeurig verschillende situaties kunnen worden geanalyseerd. 

 

 

§ 5.4 Kenmerkende situaties 

  

In de volgende paragraven zullen een aantal kenmerkende situaties worden beschreven voor de 

interactie tussen toeristen en de plaatselijke gemeenschap. Deze situaties zijn geselecteerd met 
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behulp van de bottom up benadering (zie paragraaf 3.2). Dit betekent dat gekeken is naar de 

relevantie van de situaties voor dit onderzoek en dat de theorie hierin een sturende rol heeft gespeeld. 

 

§ 5.4.1 Eigenwijsheid 

Eén duidelijk aanwezig cultuurverschil die een rol speelt bij de lokale bevolking van Itacaré is wat de 

informanten noemen de ‘brutaliteit’ en ‘eigenwijsheid’ van de Israëlische toeristen. In dit geval richt het 

zich dus concreet op één specifieke groep. Aan de hand van een kenmerkende situatie kan dit verder 

geanalyseerd worden. Deze situatie zal beschreven worden vanuit het oogpunt van de onderzoeker; 

ik was er namelijk zelf getuige van. 

Zoals blijkt uit paragraaf 4.1 komen veel toeristen om te surfen. Het grootste deel van deze toeristen 

echter, heeft nooit eerder gesurft en neemt daarom in eerste instantie lessen. Deze lessen zijn niet 

alleen sterk aan te bevelen om überhaupt plezier te kunnen beleven in de sport, maar vooral bedoeld 

om de veiligheid in het water te bewaren voor zowel surfers als zwemmers. Vanwege het lage 

bestedingspatroon van de jonge Israëlische toeristen echter, prefereren deze enkel een surfplank te 

huren en zelfstandig een poging te wagen in het water. Dit wekt een zeer grote irritatie bij de lokale 

surfers én strandwachters. Deze irritatie bereikte een hoogtepunt toen twee jonge Israëliërs het water 

in gingen met vrij hoge golven terwijl ze geen idee hadden hoe je om moet gaan met een surfplank. 

Na geruime tijd ploeteren in het water, hield één van de twee toeristen de plank recht voor zich 

waarna een grote golf de plank naar achteren sloeg tegen het gezicht van de toerist. Het gevolg was 

een gebroken neus.   

Hoewel het hier niet gaat om een incident waarbij de interactie tussen de toerist en een lid van de 

lokale bevolking centraal staat, is het wel degelijk bepalend voor hoe hosts de toeristen zien, en met 

ze omgaan. Uit de interviews met de informanten is af te leiden dat dit geen éénmalig incident is en 

dat niet zozeer de gebeurtenis an sich maar wat er achter ligt de irritatie veroorzaakt. Bij de verhuur 

van een surfplank wordt namelijk altijd ingegaan op het belang van veiligheid in de sport en wordt 

toeristen die geen ervaring hebben sterk aangeraden lessen te volgen. Als ze er voor kiezen dit niet te 

doen, krijgen ze een korte veiligheidsinstructie zodat ze ter alle tijden weten hoe ze om moeten met de 

surfplank, de golven en de andere factoren zoals stromingen. De essentie van de irritatie ligt hem dus 

in de communicatie die vooraf gaat aan het incident. De brutaliteit en eigenwijsheid waar de lokale 
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gemeenschap zich aan stoort, zit hem in het feit dat de Israëlische toeristen niet luisteren naar het 

advies dat op voorhand gegeven wordt en daarmee zichzelf en anderen in gevaar brengen.  

Of cultuurverschillen hieraan ten grondslag liggen is moeilijk te zeggen; het kan zijn dat de Israëlische 

jongeren gewoon jong en eigenwijs zijn (zoals jongeren dat overal kunnen zijn), maar dat het júist om 

deze groep gaat is op zijn minst opvallend te noemen. Een belangrijke kanttekening is dat deze 

jongeren kort voor de vakantie naar Itacaré de dienstplicht hebben afgerond. Een mogelijke verklaring 

voor het gedrag kan dus institutioneel van aard zijn. Met andere woorden, dat niet Israëlische of 

Joodse gewoontes hieraan ten grondslag liggen, maar dat ze zich proberen af te zetten van de stress 

als militairen. Hier zal in het laatste hoofdstuk op terug gekomen worden. 

Wat ten grondslag ligt aan deze kenmerkende situatie is hoe beeldvorming dat gebaseerd is op een 

aantal incidenten het cultuurcontact kan beïnvloeden en de goede omgang kan verstoren. De 

Israëliërs hebben een zeer slechte naam in Itacaré. Deze naam is snel gecreëerd vanwege de in 

hoofdstuk 1 besproken sociale categorisering in in- en outgroups (Duinker, 1995). Omdat het 

simpelweg niet mogelijk is een beeld te schetsen van iedere individuele Israëliër, worden ze makkelijk 

over één kam geschoren. Dit heeft ook te maken met het feit dat een andere cultuur veel blinde 

vlekken heeft, oftewel dat veel onbekend is. Hierdoor wordt gefocust op wat wél bekend is, wat in het 

geval van de Israëliërs negatief is. 

 

§ 5.4.2 Winkelgedrag 

Uit de interviews met de informanten is ook een tweede aspect goed af te leiden dat betrekking heeft 

op culturele verschillen tussen de toeristen en de lokale gemeenschap. Het gaat hier om de houding 

van toeristen in winkels. Hierbij speelt de werkelijke interactie tussen de lokale gemeenschap en de 

toerist een belangrijke rol. 

Letícia Janicsek, een van de informanten, vertelt uitgebreid over haar ervaringen. Ook Thor, eigenaar 

van de surfshop waar Letícia in werkt, deelt haar mening. Volgens Letícia komen toeristen de winkel 

in, kijken uitgebreid rond, stellen veel vragen, willen alles passen maar kopen nooit iets en vinden 

altijd alles te duur. Dit laatste uit zich vooral in het constant willen afdingen van prijzen. Dit resulteert in 

een grote frustratie bij de winkelmedewerkers. Sommige toeristen maakten het zo bond dat ze een 

kledingstuk van honderd real (Braziliaanse munteenheid) uit de rek haalden en zeiden: “voor vijftien 

real koop ik het!”.  
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Dat de toeristen willen afdingen is niet zo gek gezien dit in veel toeristische bestemmingen heel 

normaal is (bijvoorbeeld het Midden-Oosten en bepaalde Aziatische landen). In Brazilië echter, is dit 

niet gebruikelijk en wordt het zelfs gezien als een belediging. In Brazilië wordt bovendien een groot 

verschil gemaakt tussen bijvoorbeeld een markt (waar afdingen een mogelijkheid is) en winkels (die 

gezien worden als serieuze ondernemingen evenals dat in Europa het geval is; niemand haalt het in 

zijn hoofd om in een kledingzaak zoals de Hennes&Mauritz zonder rede om korting te vragen).  

Voor de Braziliaanse medewerkers van de winkel wordt afdingen als egoïstisch en arrogant gezien. 

Wat voor hen ook meespeelt is dat er al een zeer geringe winst wordt gemaakt op de inkoopprijs en 

dus de producten al goedkoop worden aangeboden. Dat deze actie wordt gezien als egoïstisch kan 

ook gerelateerd worden aan de culturele Index van Hofstede (1991). Brazilië scoort namelijk erg laag 

op de Individualisme-index wat betekent dat men niet alleen een collectieve instelling heeft, maar ook 

dat Brazilianen erg maatschappelijk betrokken zijn en veel waarde hechten aan persoonlijk contact. Er 

wordt dan ook pas korting verstrekt aan klanten waar een goede en hechte relatie mee is opgebouwd. 

Daarnaast is Brazilië is een feminiene cultuur volgens de Masculiniteitindex van Hofstede (1991), dit 

betekent onder andere dat harde conflicten worden vermeden. Recht in raap zeggen dat je een 

kledingstuk voor veel minder geld wilt, wordt dan ook gezien als een harde en directe confrontatie. In 

het algemeen is het in Latino landen zo dat er altijd veel aandacht wordt besteed aan het interesse 

tonen in de ander en vriendelijke conversatie voordat er daadwerkelijk wordt ingegaan op wat men wil 

van elkaar.  

Zowel Letícia als Thor maakten duidelijk dat na de zoveelste situatie waarin toeristen zich naar hun 

ogen brutaal gedroegen, zij steeds afstandelijker en zelfs ironisch naar toeristen toe werden. De 

afstandelijkheid uitte zich vooral in het minder interesse hebben in toeristen; voorheen werd altijd een 

vriendelijk praatje gemaakt maar na verloop van tijd richtten ze winkelmedewerkers zich steeds meer 

op elkaar. Het ironische aspect werd vooral geuit in het overdreven afdingen van artikelen omdat ze 

wisten dat de toeristen tóch niks kochten. Zo riep Thor regelmatig luidkeels door de winkel: “Alles voor 

tien real!”, en inderdaad reageerde geen enkele toerist wat het beeld nog verder versterkte.  

 

§ 5.4.3 De wereldverbeteraars 

Toeristen kunnen ook door de allerbeste bedoelingen problemen krijgen met de lokale gemeenschap, 

ik heb het hier over de zogenaamde wereldverbeteraars. In Itacaré komt het volgens de informanten 
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regelmatig voor dat vooral wat oudere toeristen een steentje willen bijdragen in de ontwikkeling het 

dorp maar vooral in de levenskwaliteit van de inwoners. Dit is algemeen bekend fenomeen waar 

‘Westerlingen’ onder lijden: “ik heb zoveel rijkdom, ik zou dat moeten delen met de armen”. Omdat 

toeristen vaak niet weten wat de beste manier is om dit verlangen te voeden, nemen ze genoegen met 

het schenken van artikelen en producten aan de lokale bevolking. Jorge ‘Rasta’ is de oprichter van 

een theatergezelschap in het dorp dat zich voornamelijk richt op het versterken van de eigenwaarde 

van de kinderen van Afrikaanse afkomst
13

. Hij vertelt aan de hand van een voorbeeld hoe de acties 

van de toeristen hier niet aan bijdragen. In dit geval wil een toerist een goed doel bewerkstelligen door 

een surfbroek te schenken aan een lokaal jongetje die hem een kleine rondleiding had gegeven. Dit 

jongentje had zelf nooit een dergelijke dure surfbroek kunnen betalen waardoor deze surfbroek een 

enorme mentale waarde kreeg en hij alle andere jongetjes jaloers maakte omdat zij die broek niet 

hadden. Hierdoor is de gehele groep jongentjes gaan verlangen naar artikelen en producten die ze 

niet kunnen betalen (en waar ze daarvoor ook nooit behoefte aan hadden). Dit heeft volgens Jorge 

‘Rasta’ veel frustratie veroorzaakt omdat de wensen van de jongens niet vervuld konden worden. 

Maar sterker nog, is het zelfs uitlopen in een crisis omdat het broertje van dat jongetje óók een 

dergelijke surfbroek wilde en deze is gaan stelen van de waslijn van een toerist waarna hij is opgepakt 

en veroordeeld door de politie. Hierbij is het nog essentieel op te merken dat het stelen door hem zelf 

niet als iets kwalijks werd gezien, omdat zijn broer de surfbroek zomaar had gehad dacht hij dat het 

oké was om het te pakken; met andere woorden, door het gratis weggeven van dingen leren kinderen 

de waarde er van niet.  

Juist vanwege de onbereikbaarheid van de levensstijl van toeristen is in Itacaré te zien dat sommige 

jongeren de motivatie verliezen om te werken en een betere toekomst te creëren. Ook al kunnen de 

nu geld verdienen met het toerisme, de kosten voor levensonderhoud zijn dusdanig gestegen dat de 

levenskwaliteit nooit in de buurt zal komen van dat van de toeristen. Hierdoor zijn veel jongeren gaan 

leven als toeristen, zo willen ze niet naar school en hangen ze de hele dag op straat of op het strand. 

Velen gaan uit verveling drugs verhandelen of gebruiken. Dit incident geeft duidelijk weer hoe het 

                                                
13 In Itacaré zijn dat alle kinderen met uitzondering van een klein aantal kinderen van elitaire (Portugese) afkomst. De vraag 

hiernaar is ontstaan door de geschiedenis van de slavernij en het eeuwen oude onderdrukken van de Afrikaanse culturele 

waarden. Nog altijd worden individuen in Brazilië niet alleen gekeurd op de kleur van de huid en maar is het zo dat hoe blanker 

de culturele uitingen hoe geciviliseerder iemand wordt beschouwd. In de donkere staat Bahia zorgt dit voor een 

minderwaardigheidscomplex ten opzichte van het rijke en blanke zuiden van Brazilië. 
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demonstratie effect (Murphy, 1985) kan zorgen voor frustratie bij de lokale gemeenschap. Het gevolg 

hiervan is dat zowel deze jongetjes als de mensen om hen heen die het incident hebben gevolgd, 

toeristen op een andere manier zijn gaan bekijken. Niet alleen is duidelijk geworden dat het verschil in 

kapitaal gevolgen kan hebben voor de manier waarop voornamelijk de jonge inwoners van Itacaré 

omgaan met bezit. Tevens is bij mensen het bewustzijn gecreëerd dat jongeren geen genoegen meer 

nemen met wat ze hadden en wat ze hadden ook als minderwaardig gaan zien. 

 

§ 5.4.4 Opleidingsniveau 

Een situatie waar Jorge ‘Rasta’ ook over vertelde had betrekking op het lage opleidingsniveau van de 

inwoners van Itacaré. Een toerist ging een keer een tour maken over de rivier in een kano
14

 die 

begeleid werd door een lokale visser. Tijdens het ritje vroeg de toerist aan de visser of hij een 

opleiding had, de visser antwoordde van niet. Vervolgens deelde de toerist uitvoerig zijn mening dat 

de visser nooit iets zou bereiken zonder opleiding. Even later bereiken ze een zeer onrustig deel van 

de rivier en kapseisde de boot waarna de toerist in het water viel. In paniek smeekte de toerist om de 

hulp van de visser die zei: “Als u denkt dat ik nergens kom zonder opleiding, redt u nu zichzelf maar 

want ik red mezelf”. Met dit incident wilde Jorge ‘Rasta’ duidelijk maken dat de lokale bevolking een 

enorme rijkdom aan kennis bezit over onder andere de natuur maar ook in handarbeid, en dus dat 

opleidingsniveau iets relatiefs is. Wat in het kader van dit onderzoek vooral interessant is, is hoe de 

toerist dit wellicht niet kwalijk bedoelde maar simpelweg een ander beeld heeft bij succes dan de 

visser. Deze visser namelijk heeft al een zeer succesvolle overstap gemaakt van de visserij (wat zeer 

zwaar werk is met weinig loon) naar de toeristische uitstapjes die veel meer geld opbrengen en 

rustgevender zijn. Op deze manier kan de visser een mooier huis kopen en goed voor zijn familie 

zorgen. In de Westerse wereld wordt succes meer verbonden aan carrière maken en veel geld 

verdienen. Bovenal, ziet de visser de opmerking van de toerist waarschijnlijk als brutaal en 

denigrerend gezien het overduidelijke verschil in kapitaal en de onbereikbaarheid van de levensstijl 

van de toerist voor de visser. Het achterliggende cultuurverschil hierbij is lange-termijngerichtheid, 

hoewel de toerist denkt aan hoe een opleiding vandaag hem morgen verder zal brengen, denkt de 

visser vooral aan hoe hij de dag vandaag doorkomt. De Index van Hofstede (1991) bevestigt het 

                                                
14

 Deze kano’s worden niet alleen gebruikt voor de visserij, maar dienen ook als een middel om toeristen te vervoeren 

bijvoorbeeld richting watervallen. 
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verschil tussen Brazilië en de noord Europese landen (waar de meeste toeristen in Itacaré vandaan 

komen zoals in paragaaf 4.1 blijkt) op het gebied van lange-termijngerichtheid.  

 

§ 5.4.5 Andere invloeden op identiteit 

De laatste twee situaties maken duidelijk hoe de demonstration effect en identiteitsconstructie 

samenhangen (Murphy, 1985). In de theorie die beschreven wordt in het eerste hoofdstuk wordt al 

duidelijk gemaakt hoe de confrontatie met nieuwe levensstijlen behoeftes creëert die men daarvoor 

niet had. In deze voorbeelden wordt de consequentie die dit heeft voor de eigen culturele identiteit 

duidelijk gemaakt, niet alleen creëert het frustratie maar ook vergeten vooral jongeren de rijkdom van 

het eigen leven en waarderen ze de toerist boven zichzelf. 

Taal speelt hier ook een duidelijk rol in. Door meerdere informanten is naar voren gebracht hoe de 

jeugd het accent uit São Paulo nadoet. Dit is overal op de wereld een voorkomend verschijnsel, van 

de Verenigde Staten waar het boerse accent uit Texas als minderwaardig wordt gezien, als Nederland 

waar het Brabantse of Limburgse accent als incorrect wordt beschouwd. Maar zeker in een omgeving 

zoals die in Itacaré waar de directe confrontatie met mensen van buiten de staat Bahia een recent 

verschijnsel is, moet het gezien worden als een belangrijk onderdeel van hoe de inwoners van het 

dorp tegen toeristen aankijken. In het geval van het accent uit São Paulo gaat het over het contact 

met Braziliaanse toeristen dat zich uit in de taal, maar ook buitenlandse woorden infiltreren steeds 

meer in het vocabulaire van de jeugd in Itacaré. Dit is echter een natuurlijk verschijnsel en zegt niks 

over de waarde die men hecht aan de Braziliaanse woorden. Een accent gaan nadoen echter, is een 

teken dat de kinderen willen zijn zoals ‘die mensen uit São Paulo’. Vooral ook bij de ouderen 

bevolking uit het dorp zorgt dit voor frustratie omdat ze merken dat de jeugd hún cultuur niet meer 

waardeert. Dit vinden ze versterkt worden door het feit dat de traditionele (religieuze) feesten uit het 

dorp niet meer met enthousiasme worden georganiseerd en sinds de komst van het toerisme de jeugd 

zich voornamelijk bezig zou houden met drugs. Sinds de komst van het toerisme is de criminaliteit dan 

ook enorm gestegen, de inwoners van Itacaré herleiden dit tot de drugshandel (crack cocaïne). Niet 

alleen lokale mensen, maar ook toeristen zijn grote afnemers van de handelaren. De groei van de 

criminaliteit heeft echter niet alleen te maken met drugshandel maar met allerlei factoren, bijvoorbeeld 

het gebrek aan naschoolse activiteiten (verveling met andere woorden).  
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Ook prostitutie vormt een groot probleem, vooral in de armere wijken van Itacaré (de in figuur 5.1 met 

blauw gemarkeerde wijken). In deze wijken wonen mensen met minder geld maar die succesvol deel 

kunnen nemen aan de mogelijkheden die het toerisme biedt (c.q. werk), maar ook veel kansloze 

mensen zijn hier heen zijn getrokken waardoor vooral de wijk Santo António (zie figuur 5.1) een 

sloppenwijk is geworden. De situatie hier is dat jonge meisjes (vanaf tien of twaalf jaar) de kans 

grijpen om voor een paar real seks te hebben met een toerist. In bijna alle gevallen resulteert dit in 

een zwangerschap waardoor deze meisjes helemaal geen kans meer hebben op een beter leven. 

Hoewel het niet gaat om miscommunicaties of problemen die ontstaan door cultuurverschillen, spelen 

zowel de drugshandel als de prostitutie een zeer belangrijke rol in de maatschappij en de sfeer 

rondom het toerisme. Deze situatie draagt bij aan de identiteitsconstructie van de jeugd in het dorp en 

creëert een zeer negatief imago van de toeristen, zo negatief zelfs dat ze door het grootste deel van 

de informanten genoemd zijn. 

 

§ 5.4.6 Positieve ontmoetingen 

Niet alleen misunderstandigs en situaties waarin conflicten ontstaan tussen de lokale bevolking en de 

toeristen zijn van invloed op het interculturele contact en op de beeldvorming die de lokale bevolking 

heeft van de toeristen. Om een compleet beeld te hebben van de situatie in Itacaré, moeten ook de 

moment waarop toeristen en lokale bevolking goed en succesvol met elkaar omgaan worden 

geanalyseerd. Zoals in het hoofdstuk Methodiek al is aangegeven worden kenmerkende situaties hier 

dus niet als slechts negatieve ontmoetingen gezien die een stempel drukken op de beeldvorming van 

de toerist maar vooral de lokale gemeenschap. 

Het moeilijke aan situaties die invloed hebben omdat ze góed verlopen is dat ze slecht meetbaar zijn, 

er is geen identificeerbaar punt, oftewel een kenmerkende situatie op zich, waarmee aan te tonen is 

dat de interactie goed is verlopen. Sterker zelfs, de vraag is of een interactie niet inderdaad juist 

succesvol te noemen is omdát er geen kenmerkende situaties zijn aan te wijzen. Omdat in Itacaré wel 

degelijk sprake is van succesvolle interacties tussen host en toerist, is het van belang deze te 

omschrijven. Er is daarom voor gekozen een drietal momenten van interactie in hun algemeenheid te 

beschrijven. 
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In paragraaf 2.3 is een demografisch beeld gegeven van Itacaré. Hierbij is verteld dat een belangrijke 

gemeenschap binnen het dorp is die van de wijk Porto de Trás. Dit is een quilombo (zie paragraaf 2.4) 

en bevindt zich in het blauw gemarkeerde gedeelte van de plattengrond van het dorp in figuur 5.1, een 

regio waar geen toeristen komen, tussen de Forte en Passagem. 

De gemeenschap van Porto de Trás is een hechte gemeenschap die zich afsluit van de rest van het 

dorp en eigen culturele tradities en waarden in stand probeert te houden; lange tijd werd het ook niet 

geaccepteerd om een partner te zoeken buiten de gemeenschap. Om deze tradities te behouden 

hebben een aantal initiatiefnemers waaronder Nero Bóia, een capoeira school opgezet voor kinderen 

(van alle leeftijden) uit die gemeenschap. Inmiddels worden er niet alleen capoeira lessen gegeven 

maar ook wordt er les gegeven in verschillende traditionele dansen (waaronder de traditionele 

samba). Omdat een aantal van de docenten ook toeristengids is geworden in de tussentijd, en omdat 

het moeilijk is een dergelijke school staande te houden zonder inkomsten (deelname is gratis), is 

besloten voorstellingen te gaan organiseren voor de toeristen tegen een kleine vergoeding.  

Deze voorstellingen worden door de toeristen erg goed ontvangen vanwege de deelname aan een 

stukje van de lokale cultuur. Ook door de inwoners van de wijk wordt het verwelkomt omdat het een 

mogelijkheid is te laten zien wat hun culturele symbolen zijn. Dit initiatief draagt bij aan een de groei 

van wederzijds cultureel begrip en respect. Dit voorbeeld toont aan dat authenticiteit te maken heeft 

met de bewuste en autonome keus van de gemeenschap om hun cultuur te delen met toeristen. Op 

deze manier kunnen ze toeristen een extra ‘attractie’ bieden en daarmee de waarde van Itacaré als 

toeristische bestemming vergroten. Maar tegelijkertijd worden op deze manier de wensen van de 

toeristen op een dusdanige manier invult dat het de zelfwaarde van de jeugd die de voorstellingen 

geeft, vergroot. Zij zien namelijk dat wat kunnen bijzonder is en dat ze dat moeten waarderen. Met 

andere woorden, dat cultuur contact een middel kan zijn om de eigen tradities te bevestigen.  

 

Een vergelijkbaar initiatief, hoewel van een andere aard, is de theatergroep van Jorge ‘Rasta’, die 

hierboven ook al een aantal keer genoemd is. Zoals in pagina 56 al is uitgelegd, heeft Jorge ‘Rasta’ 

een theatergroep opgezet waarin kinderen uit het dorp oorspronkelijke Afrikaanse tradities en rituele 

vertolken in dans en zang. De groep is altijd zelfvoorzienend geweest maar de laatste jaren is 

besloten de voorstellingen ook voor toeristen open te stellen, vooral in combinatie met reisorganisaties 

wordt een avondje theater aangeboden. Op dezelfde manier als de hierboven beschreven groep van 
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Néro Bóia, krijgen de kinderen niet alleen de kans zichzelf te ontwikkelen, maar ook met trots hun 

wortels voor te stellen aan toeristen. De zeer dynamische en hippe manier waarop de voorstelling 

wordt neergezet creëert een respect bij de toeristen die meer inzicht krijgen in de kunsten van de 

lokale bevolking (de kinderen presteren uitzonderlijk goed op het niveau van dans, zang en 

acrobatiek).  

 

Het derde voorbeeld is te vinden op het gebied van de surf. Een aantal jaar voor het onderzoek is 

uitgevoerd, is Easydrop opgericht. Dit is surfwinkel, een surfschool en een surfcafé onder dezelfde 

naam en die samen één geheel vormen. Een belangrijk onderdeel voor Easydrop is het organiseren 

van surfkampen. Deze surfkampen worden geleid door professionele lokale surfleraren gedurende 

één à twee weken. Voor de deelnemers aan het surfkamp (voornamelijk jongere westerlingen) wordt 

alles geregeld, inclusief accommodatie. Nagenoeg iedere dag worden surftrips ondernomen waarbij 

alle deelnemers worden gefilmd om vervolgens ’s avonds in het Easydrop café na te kunnen praten 

over de dag. Vooral de avond wordt gezien als een gezellige bijeenkomst tussen lokale mensen en 

toeristen. 

Vooral uit observaties is gebleken hoe gemoedelijk en gezellig de sfeer is en hoe intensief men met 

elkaar omgaat gedurende het kamp. Hoewel het voor intercultureel onderzoek niet persé duidelijk is 

wat onderlinge gezelligheid voor belang heeft, betekent dit in het geval van dit onderzoek (waarin niet 

alleen culturele verschillen maar ook allerlei andere factoren als invloedrijk en onmiskenbaar worden 

aangemerkt) een bijdrage aan de positieve beeldvorming van toeristen. Het is al uitvoerig duidelijk 

gemaakt dat niet alleen het feit dat toerisme een bron van inkomsten is, maar juist ook de toerist zelf, 

uitmaakt hoe de bevolking reageert ten opzichte van de ontwikkelingen en daarmee hun houding 

tegenover toeristen. 

 

 

§ 5.6 Externe factoren 

 

De analyse van de hierboven beschreven kenmerkende situaties en de manier waarop toerisme 

gezien wordt door de plaatselijke gemeenschap geven inzicht in de redenen achter de daadwerkelijke 

reactie van de inwoners van Itacaré op de komst van het toerisme en bieden een goede handvat in 



 76

het analyse van het geheel en van de onderlinge verbanden. Het is echter voor de concrete situatie in 

Itacaré zeer van belang een aantal factoren in acht te nemen die wat meer van politieke en 

beleidsvoerende aard zijn. 

 

Allereerst leeft politiek zeer sterk in Itacaré, voornamelijk in de negatieve zin. In 2007 zat de 

burgermeester van Itacaré in het derde jaar van zijn tweede ambtstermijn. Met andere woorden, de 

zittende burgermeester ten tijde dat dit onderzoek werd uitgevoerd heeft bijna de hele ontwikkeling 

van het toerisme meegemaakt (zijn voorganger heeft er voor gezorgd dat de weg BA-001 geasfalteerd 

is, zie paragraaf 2.3). Sinds zijn aantreden heeft de gemeente van Itacaré dus erg veel inkomsten 

gehad uit de toeristische sector, maar volgens de informanten is de staat van het dorp alleen maar 

achteruit gegaan. Dit betekent dat hoewel Itacaré ten tijde van de cacao (ook een periode van rijkdom) 

een mooi dorp met nette wegen en parken, daar nu niets meer van over is. Vanwege de komst van 

het toerisme vraagt het dorp om veel meer en beter onderhoud in de vorm van asfaltering, riolering, 

afvalverwerking, enzovoort. Hier is echter nooit voor gezorgd wat betekent dat het dorp in staat van 

verval is: cementen bankjes in het park vallen uit elkaar, de parken zelf zijn geen parken meer, vuilnis 

op het strand wordt niet opgeruimd, de straten zijn onbegaanbaar vanwege het slechte asfalt en zo 

zijn er nog tal van problemen. Hiernaast beschuldigt de lokale bevolking zowel de burgermeester als 

politie van corruptheid.  

Hierdoor zien zeer veel inwoners van Itacaré het toerisme als iets goeds met een nare smaak. Hoewel 

dit hun beeld van de toerist zelf niet beïnvloedt, beïnvloedt het wel degelijk mogelijke beslissingen die 

betrekking hebben op het toerisme. Een voorbeeld hiervan is de vereniging van de vissers in Itacaré. 

Zij maken op eigen initiatief het mangrovebos schoon omdat daar hun voedsel en bron van inkomsten 

vandaan komt (voornamelijk krab). De gemeente laat dit werk niet uitvoeren en ondersteunt de 

vereniging ook op geen enkele manier. Dankzij de goedwilligheid van de vissers zelf blijft de natuur 

intact, het is echter niet onvoorstelbaar dat de vereniging beëindigd wordt vanwege het gebrek aan 

middelen.  

Een tweede manier waarop het gemeentelijk beleid invloed heeft op de dagelijkse gang van zaken is 

het tegenwerken van initiatieven van de gemeenschap en van organisaties die toerisme op een goede 

manier willen inzetten. De Acerti, vereniging van horeca ondernemers in Itacaré, probeert regelmatig 

evenementen te organiseren zoals een gastronomisch festival. Dit wordt niet alleen niet ondersteund 
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door de gemeente, maar zelfs geboycot door het afkeuren van alle plannen (zelfs waarin niet om 

financiële steun van de gemeente wordt gevraagd, slechts goedkeuring). Al deze plannen lopen via de 

burgermeester. 

 

Een tweede factor die hier mee verbonden is, is het slechte inzetten van het ecotoerisme. Hoewel 

ecotoerisme hetgeen is wat de toeristen aantrekt, wordt het in de praktijk helemaal niet toegepast. Het 

woud wordt willekeurig gekapt voor de bouw van hotels en resorts, en daarnaast worden er 

ongecontroleerd uitstapjes gemaakt met toeristen in jeeps door het woud. Deze jeeps rijden niet 

alleen in tientallen achter elkaar aan door een zeer smal zandpad, ze snijden ook een groot van de 

route af om benzine te besparen door over een strand te rijden dat beschermd is vanwege de 

zeeschildpadden die daar hun eieren leggen.  

Door een bevolking die altijd zeer betrokken is geweest bij de natuur wordt dit als zeer respectloos 

ervaren. 

 

Ten slotte, speelt de positie die de inwoners van Itacaré zijn gaan innemen in de maatschappij een 

grote rol. Zoals al eerder uit dit verslag bleek, kunnen de oorspronkelijke inwoners van het dorp alleen 

de slechtste banen krijgen vanwege het gebrek aan opleiding. Hierdoor bekleden ze langzaam de 

laagste sociale positie binnen de gemeenschap en krijgen ze het gevoel, zo blijkt uit de interviews met 

de informanten, dat hun dorp wordt overgenomen door buitenstaanders (niet de toeristen in dit geval 

maar de hoger opgeleide mensen uit de omgeving). In hun ogen hebben de nieuwe inwoners de 

touwtjes in handen aangezien zíj de oorspronkelijke mensen uit Itacaré een baan geven. In de praktijk 

betekent dit dat de mensen met een lagere opleiding aangenomen worden om na drie maanden 

proeftijd weer ontslagen te worden waardoor ze nooit arbeidsrechten verkrijgen. Wat de lager 

opgeleiden mensen vanuit de gemeente dan ook missen, zijn scholingsmogelijkheden en stimulansen 

om hogerop te komen. Hoewel er dus wel degelijk banen gecreëerd worden, zijn de kansen niet veel 

groter. 
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§ 5.7 Daadwerkelijke reactie 

 

In paragraaf 1.4 is reeds uiteengezet wat de mogelijke reacties volgens Dogan en Boissevan (beide 

geciteerd in Chambers, 2000) van een lokale bevolking kunnen zijn op de komst van het toerisme. 

Deze mogelijke reacties zullen hier stuk voor stuk in relatie worden gebracht met de situatie in Itacaré. 

Omdat sommige reacties van Dogan en Boissevan (idem) echter gedeeltelijk overeenkomen zullen ze 

onder dezelfde paraplu gebracht worden. 

 

Opvallend in Itacaré is het voorkomen van meerdere van de door Dogan en Boissevan (idem) 

genoemde mogelijke reacties. Beide wetenschappers gaven dit al aan als een mogelijkheid vanwege 

interne verschillen binnen de gemeenschap en/of vanwege de aard van de reacties (het is niet 

uitgesloten dat individuen uit een gemeenschap zowel toeristen proberen te ontmoedigen, als fysieke 

grenzen vaststellen voor de toeristen). 

 

Tekenen van georganiseerde protesten en zelfs agressie tegenover toeristen heb ik niet meegemaakt 

in Itacaré, en ze blijken ook niet aanwezig te zijn binnen de gemeenschap. Wel zijn lichtere vormen 

van enig protest aanwezig in combinatie met het grenzen vast stellen voor toeristen. Dit is het geval 

met de katholieke kerk in het dorp, dit is van oorsprong een plek waar inwoners van Itacaré 

samenkomen en allerlei evenementen en acties organiseren. Volgens de gepensioneerde pastoor van 

het dorp, Padre Adalto, zijn toeristen meer dan welkom om aan alle religieuze festiviteiten deel te 

nemen, maar worden ze wel buitengesloten van de organisatie hiervan; dit geldt ook voor de nieuwe 

inwoners van het dorp. Dit is een middel die de oorspronkelijke bevolking inzet om te beschermen wat 

nog van hen is: de kerk. Het leven in het dorp wordt namelijk beheerst door iets waar zij geen invloed 

op hebben, namelijk het toerisme. Daarnaast zijn mensen van buiten Itacaré alle belangrijke functies 

binnen de gemeente gaan invullen. De oorspronkelijke bewoners hebben dus het gevoel dat ze grip 

verliezen van wat hun dorp was, en proberen de kerk en alles wat daar bij hoort, vast te houden. 

Hiermee definiëren ze ook wat van hen is, en wat voor toeristen bedoeld is. 

 

Het bovenstaande is ook een middel om vast te houden aan de oude tradities op het moment dat van 

alle kanten invloeden uit het Westen zichtbaar zijn. Deze gewoontes worden namelijk ook 
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overgenomen. Dit is te zien bij de jeugd, bijvoorbeeld meisjes die op hun veertiende zich tiptop kleden 

en make-up op doen terwijl dat in de eerdere generaties absoluut niet gewoon was; hiermee willen de 

meisjes er even mooi uitzien als de vrouwelijke toeristen die ze iedere dag zien. Hiernaast is het 

duidelijk dat Westerse invloeden ook op elektronica gebied aanwezig zijn. In de oude zeer kleine 

huisjes waar veel inwoners van het dorp wonen staan weliswaar goedkope meubels, maar behalve de 

alom aanwezigheid van mobiele telefoons en digitale fotocamera’s is ook de huiskamer van vijf 

vierkante meter volledig ingericht met televisie, stereoset, dvd-speler enzovoort. Zoals in het eerste 

hoofdstuk al is duidelijk gemaakt, is het echter moeilijk inschatten of deze veranderingen komen door 

de komst van de toerisme, of vanwege de globaliserende wereld in zijn algemeenheid. Hoe dan ook, 

voorziet het toerisme de bewoners van Itacaré wel in de middelen om de producten te kopen. 

 

Wat zowel Dogan en Boissevan (idem) noemen is het (her)bevestigen van de eigen culturele tradities 

naar aanleiding van het groeiende contact tussen toerist en host. Dit is in Itacaré zeer duidelijk 

aanwezig. In de vorige paragraaf is al uitgebreid besproken hoe Jorge ‘Rasta’ en Nero Bóia met 

respectievelijk hun theatergroep en capoeira school proberen de tradities van de gemeenschap vast 

te houden bij de jeugd. Behalve deze twee voorbeelden is ook de traditie bicho caçador nieuw leven 

ingeblazen. Volgens deze traditie, gevierd met Drie Koningen, gaat één man de straat op verkleed als 

beest en zijn er twee mannen verkleed als jagers die de vorm van een dans op de muziek van 

trommels de legende vertellen. Deze traditie heeft vele jaren stilgestaan, voornamelijk omdat de jeugd 

de interesse liet afweten. Met de komst van het toerisme echter, is men zich bewuster geworden van 

de eigen culturele waarden, en is dit feest nieuw leven ingeblazen. Essentieel hierin is dat het feest 

niet nieuw leven is ingeblazen vóór de toeristen, maar voor de inwoners zelf. De toeristen worden niet 

uitgenodigd om deel te nemen aan de traditie en het wordt in de buitenwijk Porto de Trás (zie figuur 

5.1) gevierd; hier komen geen toeristen. Om terug te komen op het thema authenticiteit dat in 

hoofdstuk 1 aan de orde is gekomen, dit is geen pseudo-event waarmee toeristen ingepalmd worden 

en de inwoners een show opzetten maar de eigen waarden achterwegen laten.  

 

Wat in de loop der afgelopen jaren duidelijk is gebeurd in Itacaré is wat Dogan (geciteerd in 

Chambers, 2000: 54) noemt terugtrekken. Hiermee bedoelt de auteur dat de oorspronkelijk bevolking 

de gedeeltes waar nu veel toeristen voorkomen, achter laten en elders een onderkomen zoeken. In 
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Itacaré woonde de meeste mensen in de straat Pituba en het oude centrum (zie figuur 5.1), in 2007 

wonen op een zeer enkeling na, alle oorspronkelijke bewoners in buitenwijken of zelfs in andere 

dorpen in de omgeving. Dit heeft te maken met de hoge prijzen van de huizen in het centrum sinds de 

ontwikkeling van het toerisme, maar het heeft ook te maken met het feit dat de oude inwoners zich 

niet meer identificeren met Itacaré zoals het nu is. Itacaré is het oude rustige dorp niet meer dat zij 

kenden en daarom zoeken mensen de rust elders. Hiermee proberen de bewoners hun 

oorspronkelijke levensstijl te hanteren, zonder dat ze het toerisme direct in de weg staan. Dit laatste 

heeft te maken met het feit dat men de voordelen van het toerisme wel degelijk inziet zoals in 

paragraaf 5.3 duidelijk is geworden. Volgens het schema van Butler (geciteerd in Murphy, 1985) valt 

dit onder silent acceptance of something favored. Deze omschrijving dekt de lading echter niet 

helemaal, want hoewel de inwoners de voordelen van het toerisme inzien, wordt het niet als positief 

ervaren dat zij moeten verhuizen en dat hun levensstijl dusdanig is veranderd. Hier zal in het volgende 

hoofdstuk verder op in worden gegaan. 

 

 

§ 5.8 Voorlopige conclusies 

 

Uit deze eerste analyse kan worden afgeleid dat de daadwerkelijke reactie van de inwoners van 

Itacaré niet direct te herleiden is aan is aan het type contact dat volgens het model van Smith (1989) 

plaatsvindt. Het feit dat het toerisme zo duidelijk geconcentreerd zit, biedt de inwoners van Itacaré de 

mogelijkheid zich terug te trekken en door te gaan met het dagelijkse leven zoals deze voorheen was. 

Dat het toerisme werkgelegenheid heeft gecreëerd lijkt de alom rede te zijn om zeer positief tegenover 

de ontwikkelingen te staan. De analyse van de kenmerkende situaties toont echter aan dat er 

regelmatig spanningen kunnen ontstaan, mede door cultuurverschillen, ook al is er misschien geen 

kwade intentie van de partijen. De daadwerkelijk reactie van de inwoners van het dorp toont vooral dat 

oude tradities uit interesse van de bevolking weer worden opgepakt, maar dat tegelijkertijd rituelen 

zoals religieuze activiteiten worden afgeschermd voor buitenstaanders. 

 

In de hierna volgend algemene conclusie zal dieper worden ingegaan op de samenhangende factoren 

die hierboven beschreven zijn, en op welke manier onder andere beeldvorming en type contact 
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invloed hebben op reacties ten opzichte van het toerisme. Ook zal de analyse in een breder 

perspectief worden gezet en zullen beperkingen van dit onderzoek worden uiteengezet. 
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Conclusies en discussie 

 

In dit hoofdstuk zullen algemene conclusies worden aangedragen en zullen de in het vorige hoofdstuk 

beschreven resultaten worden bediscussieerd. Vervolgens zullen een aantal beperkingen van dit 

onderzoek worden aangegeven, en zullen mogelijkheden voor vervolgonderzoek worden besproken.  

 

De basis van dit onderzoek naar cultuurcontact in een toeristische omgeving is gelegd met de 

antropologie van het toerisme in combinatie met het eerder onderzoek binnen interculturele 

communicatie. De combinatie van deze twee onderzoeksterreinen heeft de handvaten aangereikt voor 

de analyse van de resultaten van het veldwerk in Itacaré. Vanuit de antropologie van het toerisme is 

gebleken dat een lokale gemeenschap een tolerantieniveau heeft ten opzichte van het toerisme, en 

dat deze afhankelijk is van het type contact tussen host en toerist, en de mate waarin de host profijt 

heeft van de ontwikkelingen. Hiernaast zijn nog een aantal belangrijke invloedrijke factoren 

uiteengezet die mede bepalend zijn. Het gaat dan om de soort toerist, het demonstratie effect in 

samenhang met globalisatie, beeldvorming en authenticiteit, en ten slotte cultuurverschillen. Dit geheel 

kan een bepaalde reactie oproepen bij de lokale gemeenschap ten opzichte van het toerisme. Om de 

verhouding tussen de invloedrijke factoren en de fysieke reactie van de gemeenschap te 

onderzoeken, zijn een aantal kernvragen opgesteld, te weten: 

- Wat zijn de kenmerken van de toeristen? 

- Wat voor soort contact vindt plaats? 

- Bestaat er discrepantie tussen de denkbeelden en het gedrag van de individu en de massa? 

o Wat betekenen geografische verspreiding en profijt van het toerisme in dit geheel? 

- Zijn er verschillen te ontdekken tussen verschillende groeperingen binnen de gemeenschap? 

Zo ja, wat zijn hier de aanleidingen voor? 

- In hoeverre spelen (externe) factoren een rol? Concreet met betrekking tot beeldvorming, 

authenticiteit, angst voor cultuurverlies? 

- Ontstaan extra problemen vanwege culturele verschillen? In hoeverre heeft dit direct 

betrekking op de daadwerkelijke omgang met de situatie? 
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- Wat is de visie van de host gemeenschap op dit geheel? In hoeverre wijkt deze visie van 

binnenuit af van eerder verricht onderzoek? Welke actieve rol speelt de lokale gemeenschap 

met betrekking tot het toerisme? 

Als onderzoekscorpus voor de beantwoording van deze vragen heeft veldwerk plaatsgevonden in 

Itacaré, een klein dorp in het noordoosten van Brazilië waar het toerisme plotseling is opgekomen en 

de afgelopen tien jaar sterk is gegroeid. Aan de hand van de etnografische onderzoeksmethode is 

door middel van interviews, enquêtes onder toeristen, observatie en participatie, materiaal verzameld.  

 

Aan de hand van het onderzoek dat HVS International (2005b) uitgevoerde naar het toerisme in 

Itacaré, en met de aanvulling van de resultaten van de enquête, is een beeld geschetst van de 

toeristen in Itacaré. Het gaat voornamelijk om westerse toeristen die in het verblijf westerse luxe en 

comfort verwachten, maar tegelijkertijd cultuur willen snuiven en van de natuur willen genieten. Er zijn 

enkele groepen te onderscheiden, waarvan jonge Israëlische studenten de grootste is. De toerist in 

Itacaré is niet in te delen in het schema van Smith (1989) waarin zij een poging doet toeristen in zeven 

categorieën in te delen en daar een directe impact aan te linken (zie figuur 1.4 en 1.5). Bovendien 

houdt de analyse van Smith (idem) met betrekking tot de directe impact met een hele hoop factoren 

geen rekening en kijkt enkel naar aantallen toeristen.  

 

Uit de theoretische uiteenzetting vanuit de antropologie van het toerisme is af te duiden dat het 

tolerantieniveau van de lokale gemeenschap ten opzichte van het toerisme afhankelijk is van de 

eerder genoemde drie belangrijke factoren, namelijk het type contact, het belang bij het toerisme en 

de mate waarin de gemeenschap de voorzieningen heeft om het toerisme op te vangen. Er zijn echter 

in het tweede paragraaf van het eerste hoofdstuk, aanvullende factoren genoemd die mogelijk ook 

een rol spelen en niet weggelaten mogen worden. Als de situatie in Itacaré geanalyseerd wordt 

slechts op de genoemde drie hoofdfactoren is te verwachten dat het tolerantieniveau erg hoog ligt. Het 

belang van de gemeenschap bij het toerisme ligt namelijk erg hoog, en volgens het model van Smith 

(1989) bevindt nagenoeg de gehele bevolking zich in de indirect ondersteunende zone van het 

toerisme, dus op een afstand waarmee ze zich duidelijk kunnen terugtrekken van de drukte. De mate 

waarin de gemeenschap in Itacaré het toerisme aankan lag in de beginfase van het toerisme laag (er  

was helemaal geen voorbereiding) maar is inmiddels rechtgetrokken, er zijn zelfs accommodaties en 
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restaurants teveel. Na een simpele optelsom zou te concluderen zijn dat de inwoners in de Irridex van 

Doxey (geciteerd in Murphy, 1985) onder de categorie euphoria zou moeten vallen. Doxey (idem) 

geeft hier echter bij aan dat euphoria in het beginstadium van het toerisme te vinden is, deze fase is 

echter na tien jaar toerisme in Itacaré gepasseerd. De resultaten van het veldonderzoek laten zien dat 

de inwoners in eerste instantie inderdaad erg enthousiast zijn over het toerisme, maar dat de 

kenmerkende situaties bewijzen dat er toch genoeg frustraties zijn, bovendien wijst de fysieke reactie 

van de gemeenschap ook niet op euforie (massa migratie naar buiten en delen van de gemeenschap 

zoals de delen van de kerk afsluiten voor buitenstaanders). Er spelen dus wel degelijk andere factoren 

een rol. De beschreven kenmerkende situaties geven hier een beter inzicht in. Vooral machtsverschil 

(in kapitaal) en cultuurverschillen blijken belangrijk te zijn.  

Met betrekking tot het eerste, namelijk machtsverschil, hebben het demonstratie effect en globalisatie 

een groot aandeel. Juist de rijkdom die de inwoners van Itacaré om zich heen zien bij toeristen creëert 

een besef dat hun eigen koopkracht en materieel bezit minder is. Het moeilijke is echter definiëren wat 

de oorzaak is voor de lokale bevolking om steeds meer westerse producten op te zoeken. In Itacaré 

nemen vooral jongere de gewoontes van de toeristen over, maar wat ze bij toeristen zien, zien ze 

indirect ook op de televisie. De vraag is dus in hoeverre deze ontwikkeling niet ook op gang zou zijn 

gekomen door de openstelling van de wereld met behulp van de media, c.q. globalisatie.  

Cultuurverschillen daarentegen, zijn duidelijker gebleken uit de analyses in hoofdstuk 5. De meest 

voorkomende eigenschap die toeristen toegeschreven hebben gekregen is brutaal en egoïstisch. 

Zoals in de analyse al naar voren is gebracht, heeft dit te maken met de collectieve cultuur in Brazilië 

en de waarde die Brazilianen hechten aan persoonlijk contact en de energie die ze spenderen aan het 

opbouwen van relaties. Bovendien vermijden Brazilianen harde en directe confrontaties en gaan ze 

nooit direct op hun doel af maar besteden eerst tijd het leren kennen van de gesprekspartner. 

Toeristen komen hierdoor al snel bot over. Vanwege de afzonderde positie die Itacaré altijd heeft 

gehad en vanwege het feit dat veel inwoners van Itacaré geen ervaring hebben met mensen van 

andere culturen, is er niet of nauwelijks sprake van wat Müller-Jacquier (2004) noemt cultural 

awareness, oftewel het besef van de eigen cultuur en het besef dat mensen van andere culturen 

misschien anders zijn. Opvallend hierin is dat de ene groep meer openlijke irritaties veroorzaakt dan 

de andere. De Israëlische jongeren zijn door veel informanten genoemd als een vervelende groep 

toeristen die ze liever niet hadden gehad. Hierbij spelen niet alleen de culturele verschillen een rol, 
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maar ook het feit dat deze jongeren geen cent uitgeven tijdens hun verblijf, en daarom het belang dat 

de lokale bevolking heeft bij deze jongeren ook verwaarloosbaar is. Dit zorgt binnen het model van 

Butler (geciteerd in Murphy, 1985) dat de inwoners van Itacaré afstandelijk doen tegen deze toeristen 

met het idee actief in te gaan tegen iets wat ze niet willen. Deze actieve inzet gaat echter niet verder 

dan afstandelijkheid bij interacties, er is geen sprake van openlijk verzet in de zin van protesten of 

agressie.  

Naar aanleiding van deze cultuurverschillen en het handelen van de toeristen, ontstaat bij de lokale 

bevolking een bepaald beeld van de toeristen. Dat de inwoners van Itacaré hier naar handelen wordt 

bewezen in paragraaf 5.4.2 als blijkt dat winkelmedewerkers afstandelijk en cynisch jegens toeristen 

worden, terwijl men voor de negatieve ontmoetingen graag gezellig een praatje maakte. Dit staat 

direct in verband met de sociale categorisering die iedereen in zijn of haar dagelijkse leven maakt de 

omliggende wereld. Zoals in het eerste hoofdstuk duidelijk werd, wordt de outgroup als homogeen 

ervaren en is dus erg gevoelig voor beeldvorming. Als naar aanleiding van de interactie met toeristen 

een negatief beeld ontstaat, zullen de toeristen makkelijker in hun geheel als zodanig worden 

bestempeld. Op het moment dat dit op de lange termijn doortrekt, kan het gevolgen hebben voor de 

algehele sfeer in het dorp. 

Op dezelfde manier hebben toeristen bepaalde verwachtingen en beelden van de bevolking in Itacaré. 

Omdat de toeristen graag cultuur willen snuiven, is het voor de inwoners van het dorp aantrekkelijk om 

deze cultuur te openbaren in het geval dat ze het toerisme openlijk willen promoten. Dit lijkt echter niet 

het geval te zijn; men laat het toerisme lopen zoals het loopt en er worden nauwelijks speciale 

activiteiten voor ondernomen. Wél is het zo dat de activiteiten die toch al ondernomen werden, 

openbaar worden gemaakt voor de toeristen. Voorbeelden hiervan zijn de theatergroep van Jorge 

‘Rasta’ en de capoeira groep van Nero Bóia. Hiermee worden wel tekenen van goedwilligheid 

tegenover de toeristen getoond.  

Deze wederzijdse beeldvorming en initiatieven om de cultuur te delen met toeristen, brengt ook het 

authenticiteitvraagstuk op. Chambers (2000) gaf aan dat cultuur ontstaat door invloeden en 

mengeling, niet door isolatie, en dat daarom authenticiteit moet worden gezien als een bewuste en 

autonome keuze van de bevolking om een bepaald pad in te slaan, en niet het krampachtig 

vasthouden aan het verleden. De inwoners van Itacaré doen beide: ze blazen nieuw leven in oude 

tradities maar gaan ook met de tijd mee. Omdat ze dit echter niet doen om de toeristen tevreden te 
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stellen, maar vooral om de eigen waarde te vergroten en te behouden wordt de cultuur nooit minder 

authentiek. De kern van de cultuur ligt namelijk in wat Hofstede (1991) noemt de waarden, het 

binnenste van de Ui-diagram; dit sluit niet uit dat de culturele uitingen zoals symbolen kunnen 

veranderen. Deze authenticiteit draagt bij aan een positieve sfeer binnen de gemeenschap en in de 

verhoudingen met de toeristen aangezien de toeristen geen valse verwachtingen hebben door een 

eventueel toneelspel van de lokale bevolking. Hiermee zal het tolerantieniveau niet negatief worden 

beïnvloed. 

De eerste invloedrijke factor op de relatie tussen host en toerist is het soort contact. Er is al duidelijk 

gemaakt dat het model van Smith (1989) te kort schiet in de analyse van dit contact. Hoewel de 

informanten duidelijk zijn ingedeeld in inwoners van de toeristische kern, de direct en de indirect 

ondersteunende zones, blijkt dit geen grote invloed te hebben op de manier waarop ze contact 

hebben met toeristen en het tolerantieniveau dat ze hebben tegenover het toerisme. De rede is 

gemakkelijk aan te duiden, namelijk de strikte scheiding tussen de toeristische kern en daarbuiten en 

het feit dat nagenoeg alle informanten in buitenwijken wonen. Hoewel ze dus bijna allemaal 

rechtstreeks profiteren van het toerisme door de werkgelegenheid, zijn ook bijna allemaal in staat zich 

dagelijks af te sluiten van de drukte. Een verdeling naar beroep bleek een duidelijker handvat aan te 

reiken als het gaat om de directe relatie en mate van contact die aanwezig is met toeristen. In 

hoofdstuk 4 is de vraag al opgeroepen met betrekking tot in hoeverre er daadwerkelijk contact is 

tussen host en toerist, in de kwalitatieve zin dus. Het bleek dat slechts surfleraren en toeristengidsen 

intensief in contact zijn met toeristen en juist deze informanten hebben een zeer hoog tolerantieniveau 

ten opzichte van het toerisme. Zij maken toeristen van dichtbij mee en leren ze kennen als persoon, 

niet als onderdeel van de toeristenmassa. Hiermee is de essentiële factor die bepalend is in de fysieke 

reactie van de gemeenschap niet de mate van contact in kwantitatieve zin, maar juist de kwaliteit is 

doorslaggevend. 

Ten slotte, wordt het tolerantieniveau van de lokale bevolking sterk op de proef gesteld door de 

gevoerde politiek vanuit de gemeente. Matig beleid en slecht onderhoud van het dorp zorgen ervoor 

dat inwoners van Itacaré zich afvragen waar het allemaal goed voor is. Bovendien verdwijnen door de 

slechte voorbereiding op de komst van het toerisme, de oorspronkelijke bewoners steeds sterker in de 

laagste sociale klasse vanwege de opvangcapaciteit die inmiddels misschien aanwezig is, maar die is 

ingevuld door mensen van buiten. 
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De algemene conclusie is dat de relatie tussen host en toerist en de fysieke reactie die de plaatselijke 

gemeenschap hierop heeft, niet enkel afhankelijk is van de eerder aangenomen drie grote factoren 

(contact, belang en opvangcapaciteit), maar dat binnen een gemeenschap doorslaggevende factoren 

aanwezig die grote verschillen kunnen slaan tussen bevolkingsgroepen. Vooral cultuurverschillen 

blijken van bijzondere invloed. Van wezenlijk belang hierin is het onderscheid binnen de 

gemeenschap. Afhankelijk van het individu hebben factoren een andere weging en zullen zowel een 

situatie als het toerisme in zijn algeheelheid anders beoordeeld worden. Er is dus geen sprake van 

één tolerantieniveau binnen een gemeenschap. Hiermee wordt niet alleen een breder kader 

aangereikt, maar ook de brug geslagen tussen de antropologie van het toerisme en studies naar 

cultuurcontact. 

 

 

Beperkingen van dit onderzoek 

 

De hanteerde methodiek tijdens dit onderzoek impliceert meteen de eerste beperkingen aan dit 

onderzoek. Zoals in het hoofdstuk Methodiek al is aangegeven, speelt bij etnografisch onderzoek de 

onderzoeker een centrale rol en gaat het niet om het verzamelen van objectieve gegevens, maar juist 

om de subjectieve mening van informanten. De manier waarop deze resultaten verwerkt worden is per 

definitie onderhevig aan vooraf opgestelde cognitieve, emotionele en morele kaders van de 

onderzoeker. Ik heb echter geprobeerd zo objectief mogelijk de verhalen die mij zijn verteld, en de 

momenten die ik heb geobserveerd weer te geven. Hiermee is een tweede beperking aangegeven, 

namelijk de informanten zelf en de keuze hiervan. Afhankelijk van de informanten zijn de resultaten 

anders, juist om deze reden heb ik een zo divers mogelijke groep geprobeerd samen te stellen met 

daarin mannen, vrouwen en jeugd, hoog –en laagopgeleide mensen, leden van verschillende etnische 

groeperingen, vertegenwoordigers van zeer diverse beroepen, enzovoort. Uiteindelijk zijn al deze 

groeperingen vertegenwoordigt in de samengestelde groep informanten. 

Ten slotte, is de aanwezigheid van de etnograaf, of met andere woorden, die van mij als onderzoeker, 

wellicht van invloed geweest op situaties en/of de verhalen die mensen me hebben verteld. Vanwege 

de overeenkomst in Portugees taalgebruik zijn er geen linguïstische beperkingen geweest en ik heb ik 
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volledig mee kunnen draaien in de maatschappij. Echter, er is me ingefluisterd door één van de 

informanten dat mensen misschien wel helemaal niet eerlijk durven te zijn over hun echte mening ten 

opzichte van het toerisme omdat ze er niet slecht over willen praten. Dit sluit aan bij wat Gil, één van 

de informanten tegen mij zei, namelijk dat de inwoners van Itacaré vriendelijk móeten zijn tegen 

toeristen want ze hebben zoveel aan ze te danken. Wellicht willen mensen geen negatieve uitlatingen 

doen over iets wat hun levenskwaliteit dusdanig heeft verbeterd. Al is dit een mogelijkheid, heeft juist 

de vooropgezette gevarieerde methodiek van dit onderzoek uitgesloten dat de resultaten hierdoor 

éénzijdig zouden zijn beïnvloed. Deze methodische triangulatie in de vorm van participatie, observatie 

en interviews, zorgt er voor dat zowel de stem van de bevolking naar boven komt, als dat de 

onderzoeker objectief mee kan kijken naar wat er daadwerkelijk gebeurt. 

 

 

Mogelijkheden voor vervolg onderzoek 

 

Het huidige onderzoek biedt een goede basis voor het onderzoek naar interculturele contacten in een 

toeristische omgeving. Nader onderzoek kan zich op veel terreinen richten. Een eerste mogelijkheid is 

om binnen dezelfde toeristische context, vanuit eerste hand onderzoek te verrichten naar de 

interculturele communicatie. Dit kan bijvoorbeeld vanuit het vakgebied communicatie zijn in de vorm 

van discours analyse, waarin op microniveau gekeken wordt naar hoe de communicatie tussen host 

en toerist verloopt, en aan de hand daarvan concrete cultuurspecifieke uitingen te achterhalen die 

significant zijn voor de interactie.  

Daarnaast kan dit onderzoek worden vergeleken met een vergelijkbaar antropologisch onderzoek in 

één of meerdere afwijkende toeristische omgevingen om te achterhalen of er gesproken kan worden 

van bepaalde terugkerende problematiek, en te analyseren in hoeverre het tolerantieniveau globale 

aspecten heeft. 

Behalve de hierboven genoemde mogelijkheden, kan dit onderzoek zich uitbreiden richting de 

psychologie en alle andere onderzoeksvelden die zich mengen met het onderzoek naar interculturele 

communicatie. Ook zou onderzoek verricht kunnen worden vanuit de sociale wetenschap met het doel 

een overzicht samenstellen met best practices voor (lokale) overheden die te maken krijgen met 

soortgelijke situaties. 
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Het directe vervolg op dit onderzoek is een analyse van de situatie in Itacaré over, bijvoorbeeld, vijf 

jaar waarin gekeken kan worden naar de langere termijn gevolgen van toerisme, en in het bijzonder 

naar de veranderende kijk van de inwoners op buitenstaanders en de manier waarop omgegaan wordt 

met de discrepantie tussen de eigen cultuur en die van de toerist.  
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Epiloog 

Welke kant de ontwikkelingen in Itacaré de komende jaren op gaan zal voor een groot gedeelte 

afhangen van de gemeentelijke verkiezingen in oktober 2008. Na een bestuur dat de aanleg van de 

weg in 1998 heeft geïnitieerd en twee daarop volgende ambtstermijnen waarin politieke beslissingen 

niet direct aan lijken te sluiten op de kansen die het toerisme biedt voor de gemeenschap, is het 

afwachten wat er gaat gebeuren. Er zijn veel kandidaten voor de verkiezingen in oktober. De partij PT 

staat er in het tweede kwartaal van 2008 het sterkst voor. De partij wordt geleid door Danilo Reis, de 

zoon van de burgermeester die de BA-001 heeft laten verharden. Desondanks zijn jonge leeftijd heeft 

men veel vertrouwen in hem vanwege zijn universitaire studie, opgebouwde ervaring en nauwe 

betrokkenheid bij het volk. De verwachting is dat deze kandidaat meer energie zal steken in opleiding 

en kansen voor de oorspronkelijke bewoners van Itacaré. Daarnaast zouden problemen als 

criminaliteit en onderhoud van het dorp stevig worden aangepakt. Nadat de huidige burgermeester, 

Jarbas Barbosa Barros, onlangs is aangeklaagd wegens corruptie en zelfs tijdelijk uit zijn functie is 

gezet, zijn de inwoners van Itacaré toe aan nieuw beleid dat inspeelt op de behoeftes die bestaan 

binnen de gemeenschap.  

Met de bouw van het nieuwe zes sterren resort Arapuru, dat verwacht voor 80 procent buitenlandse 

gasten te zullen ontvangen, zal Itacaré nog veel meer internationale media aandacht krijgen. Een 

dergelijk hotelcomplex is uniek in Brazilië en zal veel aandacht trekken van buitenlandse pers. Naast 

toeristen zal dit project ook weer meer regionale mensen trekken die op zoek zijn naar werk. In de 

toekomst zal het dus alsmaar belangrijker worden om met behulp van goed beleid, de bevolking voor 

te bereiden op de onomkeerbare aanwezigheid van grootschalig toerisme. Bij de bevolking zelf is dit 

bewustzijn er steeds meer en zien jongeren het belang van een goede opleiding die ingezet kan 

worden voor de vooruitgang het dorp (in plaats van daar buiten waar meer geld te verdienen valt). 

Hoewel de inwoners van Itacaré momenteel een goede fysieke afsluiting kunnen vinden van het 

toerisme, is het niet ondenkbaar dat in de toekomst de grens tussen toeristische kern en leefgebied 

van de locale bevolking steeds meer zal vervagen. Om frustraties en verdere migratie te voorkomen 

moet de oorspronkelijke bevolking de mogelijkheid krijgen zich cultureel en professioneel te ontplooien 

binnen de kaders die ze als vertrouwd ervaren. Een combinatie van behoud van eigenwaarde en 

politiek engagement zijn hierin essentieel.  
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BIJLAGEN 

 



 II 

Bijlage 1  Enquête15
 

 

Tourism in Itacaré  

Age:_________ 
Country of origin:_____________________________________ 
Level of education:____________________________________ 
 
How long are you staying in Itacaré?________________ 
With how many people did you come here?________ 
With whom did you come here?  

�Partner 
�Friends  
�Family  
�Work colleagues  
�Other:________________________________________________________ 

Have you been in Itacaré before? �Yes/ �No 
 
Why did you come to Itacaré?  
 �Passing by to visit 
 �Holiday 
 �Work 
 �Study 
 �Other: ______________________________________ 
 
Did you arrive in Itacaré: � through a travel agency [�foreign / �local] / � on your own initiative? 
 
Did you book your stay in advance? �Yes/ �No 

 
Where are you staying? 
 �Pousada owned by locals 
 �Pousada owned by foreigners 
 �(Eco) Resort 
 �Apartment 
 �Camping 
 �Other:________________________________________________________ 
 
Are you visiting: �the rest of Brazil / �exclusively Itacaré (and its surroundings)? 
 
Why did you come specifically to Itacaré? [more than one answer possible] 
 �Surfing 
 �Capoeira 
 �Ecotourism 
 �Its culture 
 �Its nature 
 �Other:____________________________________________________________________
_______________________________________________________ 
 
What do you do during your stay? [more than one answer possible, please specify your answer writing 
the amount of time you spent at it by placing: ++/+/+-/-] 
 �Surf 
 �Relax at the beach 
 �Practice capoeira 
 �Take guided tours – �provided by locals / �provided by foreign tourism agencies 
 �Other:____________________________________________________________________
_______________________________________________________ 
 

                                                
15

 Dit is de versie voor de internationale toeristen. De Portugese versie is hetzelfde zonder de vraag over de taalvaardigheid.  



 III 

Do you: �eat at local restaurants and bars / �prepare your own meals? 
 
Do you go to bars in the evening? �Yes / �No 

If yes, how many nights a week:_________ 
 
Do you speak Portuguese? �Yes well / �Yes a bit / �No not at all 
 If yes, where did you learn:________________________________________ 
 Why did you learn: ______________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
Do you interact with locals of Itacaré?  

�Yes, as much as I can 
�No, I stay to myself 
�Only when necessary (for example shops) 

If yes, have friendships occurred from these encounters? �Yes / �No 
 
Do you interact with other foreigners you did not know before?  

�Yes  
�No 

If yes, have friendships occurred from these encounters? �Yes / �No 
 
 



 IV 

Bijlage 2  Resultaten enquête 
 
Groep 1, achtergrond: 

Your age

3%

54%
30%

13%

< 20

21 - 30

31 - 40

> 41

 

Country of origin

38%

13%10%

10%

7%

7%

3%

3%

3%

3%

3% Brazil

Netherlands

Israel

Germany

Norway

France 

Greece

Zweden

Canada

Argentina

England

 



 V 

Level of education

10%

3%

44%

43%
High school

Curently student

Mid-high

Superior

 

 

Groep 2, lengte en type verblijf: 

How long are you staying in Itacaré?

38%

45%

3%

14%

Less than a week

One to two weeks

Three to four weeks

More than one month

 

With how many people have you come?

42%

31%

10%

17%
0%

1

2

3

4

> 4

 



 VI 

With whom did you come here?

37%

47%

13%

0%

3%

Partner

Friends

Family

Work Colleagues

Other

 

Have you been to Itacaré before?

24%

76%

Yes

No

 

Why did you come to Itacaré?

13%

77%

3%
7% 0%

Passing by to visit

Holiday

Work

Study

Other

 



 VII 

Did you arrive in Itacaré..

23%

77%

through a travel agency

on your own iniciative

 

Where are you staying?

49%

24%

10%

14%

3%
0%

Pousada owned by locals

Pousada owned by foreigners

(Eco) Resort

Apartment

Camping

Other

 

Did you book your stay in advance?

73%

27%

Yes

No

 



 VIII 

Are you visiting…

46%

54%

the rest of Brazil

exclusively Itacaré

 
 
Groep 3, contact met plaatselijke gemeenschap: 

Why did you come especifically to Itacaré?

26%

9%

20%
9%

32%

4%

Surfing

Capoeira

Ecotourism

Its culture

Its nature

Other

 

What do you do during your stay?

19%

58%

19%

4%

Surf

Relax at the beach

Take guided tours

Other

 



 IX 

Do you eat…

85%

15%

at local bars and restaurants

your own prepared meals

 

Do you go to bars in de the evening?

81%

19%

Yes

No

 

If yes, how many nights a week?

40%

15%

45% One or two

Three or four

More than four

 



 X 

Do you speak Portuguese?

17%

22%

61%

Yes, well

Yes, a bit

No, not at all

 

Do you interact with locals of Itacaré?

67%

10%

23%

Yes, as much as I can

No, I stay to myself

Only when necessary

 

If yes, have friendships occurred from there encounters?

59%

41%

Yes

No

 



 XI 

Do you interact with other tourists you did not know before?

77%

23%

Yes

No

 

If yes, have friendships occurred from these encounters?

52%
48% Yes

No

 



 XII 

Samenvatting 

 

Deze thesis presenteert de reactie op toerisme van de inwoners van het Braziliaanse dorp Itacaré. In 

dit dorp is met de asfaltering van de verbindingsweg in 1998 het toerisme explosief gegroeid. Aan de 

hand van etnografisch veldwerk is onderzoek verricht naar de manier waarop de bevolking omgaat met 

het cultuurcontact en hoe dit contact verloopt. Hierin is speciaal rekening gehouden met de rol die 

bepaalde factoren spelen zoals beeldvorming, globalisatie en cultuurverschillen. Dit cultuurcontact is 

geplaatst in het bredere kader van sociale en politieke omstandigheden in het dorp. Aan de hand van 

kwalitatieve interviews, observatie en participatie zijn de onderzoeksresultaten verzameld. In de 

analyse staan een aantal kenmerkende situaties centraal waarin met behulp van de theorie gezocht is 

naar relevante thema’s. Dit is een bottom up benadering waarin de behaalde resultaten dienen als 

uitgangspunt. Uit dit onderzoek komt naar voren dat het tolerantieniveau van de plaatselijke bevolking 

niet enkel afhangt van de eerder aangenomen variabelen: het type contact tussen toerist en de 

plaatselijke bevolking, hun belang bij het toerisme en de mate waarin de gemeenschap de 

voorzieningen heeft om het toerisme op te vangen. Externe factoren zoals politiek en criminaliteit 

blijken essentieel, maar vooral ook blijkt dat cultuurverschillen in grote mate bepalen hoe de plaatselijke 

bevolking omgaat met het toerisme. De kern hiervan is dat het ene interculturele contact het andere 

niet is. Voor verschillende leden van de gemeenschap gelden andere tolerantieniveaus, afhankelijk van 

hoe zij de hierboven genoemde factoren afwegen. Op vele vlakken kan een vervolg op dit onderzoek 

worden opgepakt. Zo kunnen de besproken thema’s breder getrokken worden naar bijvoorbeeld andere 

toeristische locaties. Door onderzoek vanuit andere wetenschappelijk disciplines kunnen best practices 

voor lokale overheden worden opgesteld. Daarnaast kan op microniveau (bijvoorbeeld met behulp van 

discours analyse) gekeken worden naar de interculturele communicatie tussen toeristen en inwoners 

van de lokale gemeenschap. Ten slotte, zou een herhaling van dit onderzoek in Itacaré over een aantal 

jaar een beeld kunnen geven van de lange termijn gevolgen van het toerisme op de denkbeelden van 

de lokale bevolking. 

 

 

 


