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Summary 

The Deep South is a widely discussed subject in both academic literature and popular media. The 

last portraits the Deep South on the one hand as a rural, peaceful, romantic and nostalgic region. 

On the other hand the population of the Deep South is portrayed as poor, racist, violent and 

poorly educated. In short, the Deep South is presented as an internal other, a region which is 

quite different than mainstream America.  

Although the Deep South is not a popular travel location, like New York or Florida, travel guides 

are frequently used by potential tourists to determine which location or attraction they will visit 

in the Deep South.  

The central theme of this research is the image of the Deep South in travel guides. The main 

question of this research is: Which tourist gaze is shown in travel guides on the Deep South of the 

United States?  

The research is based on a content analysis on four different travel guides. The research will 

firstly focus on the presence of other times, other places, other experiences and other people in 

the images of the Deep South. Secondly, this research will discuss the use of stereotype images in 

travel guides and answer the question whether or not travel guides portray the Deep South as 

the internal other. Thereafter the research will discuss the representation of individual states. 

Finally, we will look at the differences between the four guides.  

The tourist gaze shown in travel guides is the romantic gaze of Urry (1990), which focuses on a 

peaceful, isolated environment, unspoiled nature and the presence of a limited number of 

tourists. The Deep South is especially represented as a region of other times and other places. 

This is mainly reflected in the focus on historic sites, like plantations and historic buildings, and 

the focus on nature like the Atlantic Coast and the various swamps. On the one hand the Deep 

South is presented as the internal other which, as a region, differs significantly from the United 

States. On the other hand travel guides point out the unique aspects of individual states and 

cities and thereby present the region as diverse and heterogeneous.  
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Inleiding 

It wasn’t New York, it really,  really wasn’t New York 

(Hart of Dixie, aflevering 1) 

Dit waren de eerste woorden van dokter Zoë Hart, hoofdpersoon uit de populaire televisieserie 

Hart of Dixie, toen zij uit een oude, rammelende bus in de middle of nowhere van Alabama 

stapten. De scene gaat verder en al snel wordt ze opgepikt door een jonge man in een pick-up 

truck die haar vraagt: Can I offer you a ride Ma’am.  Ze belandt in een oud, vervallen huisje op een 

groot landgoed van voor de Burgeroorlog omgeven door eeuwenoude eikenbomen en alligators. 

Met haar hoge hakken en moderne kleding is ze een opvallend verschijnsel in het pittoreske en 

traditionele Bluebell, waar de kleding van de inwoners eerder doet denken aan de jaren ’50, 

vrouwen zich met name bezighouden met theekransjes en iedereen op zondag in de kerk zit.  

De beelden uit de populaire televisieserie Hart of Dixie zijn geen uitzondering. Het Diepe Zuiden 

van de Verenigde Staten wordt al decennia lang gebruikt als decor van diverse boeken, films en 

televisieseries. Denk bijvoorbeeld aan de bekende klassieker Gone with the Wind, A time to kill of 

Mississippi Burning. Maar ook aan hedendaagse televisieseries zoals True Detective. Hierin wordt 

het Zuiden sterk afgebeeld als ¨anders¨. Enerzijds in positieve zin: een authentieke en 

rustgevende regio met een rijke geschiedenis, een sterke eigen cultuur en bovendien een regio 

met altijd aangenaam weer en prachtige natuur (Ayers, 1995). Anderzijds wordt de regio 

afgebeeld als ouderwets en intolerant waarvan de  inwoners laagopgeleid en racistisch zijn. 

Kortom, de regio wordt afgebeeld als een tegenhanger van het vooruitstrevende en moderne 

Amerika (De Pater, 2007). In het boek Media Made Dixie schrijft Jack Temple Kirby over de 

beeldvorming van het Zuiden, welke volgens hem grotendeels tot stand is gekomen door de 

massamedia.  

In al het bovengenoemde staat het (Diepe) Zuiden symbool voor een stukje van de Verenigde 

Staten waar alles net iets anders gaat dan in mainstream America. Dit beeld wordt bovendien 

versterkt door een ‘’ontmoeting tussen beide werelden” waardoor de verschillen nog duidelijker 

zichtbaar worden. Dit gebeurt onder andere in de televisieserie Hart of Dixie waarbij een hoog 

opgeleide, moderne jonge vrouw New York verlaat om als huisarts aan de slag te gaan in een 

klein dorp in het zuiden van Alabama. De hoofdpersoon, dokter Hart, heeft kenmerken van 

mainstream America: hoogopgeleid, modern en kosmopolitisch. Het fictieve dorp Bluebell 

daarentegen wordt afgebeeld als kleinschalig, pittoresk en traditioneel. Dokter Hart komt dan 

ook regelmatig in botsing met het traditionele doen en laten in Bluebell. Maar uiteindelijk wordt 

ze opgenomen in de gemeenschap en vindt ze haar nieuwe thuis in Bluebell, Alabama.  

Niet alleen Jack Temple Kirby schrijft over het belang van de media in het beeld dat heerst over 

het Zuiden. De zuidelijke historicus Cash gaat nog een stapje verder en beweert dat het Zuiden 

geen geografische plaats is ¨but a state of mind¨. De regio bestaat hierbij niet echt maar wordt, 

mede onder invloed van diverse media, in onze gedachten gevormd. Men zou de regio dan ook 

kunnen benaderen als een imaginative geography welke enkel bestaat in ons denken. 

Deze imaginative geography is dus sterk gevormd door diverse media, die veelvuldig gebruik 

maken van stereotype beelden. De vraag is of binnen het toerisme tevens gebruik wordt 

gemaakt van deze stereotype beelden waarbij de regio wordt neergezet als ‘’anders’’. Bovendien 
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rijst de vraag of deze (stereotype) beelden aansluiten bij hetgeen de toerist zoekt in zijn reis 

naar het Diepe Zuiden.  

De statistieken laten zien dat internationale toeristen veelal op zoek zijn naar de bekende, 

kosmopolitische locaties zoals New York (jaarlijks bijna 10 miljoen internationale toeristen), het 

zonnige Florida (jaarlijks ruim 7 miljoen internationale toeristen) en Californië (jaarlijks bijna 

6,5 miljoen internationale toeristen). Louisiana daarentegen wordt jaarlijks door circa 350 000 

internationale toeristen bezocht (National Travel and Tourism Office, 2013). Ondanks de grote 

variatie aan historisch erfgoed en de diverse toeristische steden zoals New Orleans, Memphis en 

Nashville, verkiest de internationale toerist het bekende, grootstedelijke Amerika boven het wat 

onbekendere, rustieke Diepe Zuiden. Dezelfde trend is tevens te zien bij het binnenlands 

toerisme. Zo gaven binnenlandse toeristen in Californië met ruim 75,5 miljoen dollar het meeste 

geld uit. Op de tweede plek staat Florida met ruim 48,3 miljoen dollar. Ook Georgia scoort met 

ruim 17,5 miljoen dollar (9e op ranglijst) relatief hoog. De overige staten scoren een stuk lager, 

maar bevinden zich niet geheel onderaan de ranglijst: South Carolina een kleine 9 miljoen dollar 

(22e op ranglijst), Alabama 7,1 miljoen dollar (29e op ranglijst), Mississippi 5,8 miljoen (32e op 

ranglijst) en Louisiana met 8,6 miljoen (24e op ranglijst) (U.S. Census Bureau, 2012). 

Toeristen maken, ondanks de opkomst van digitale informatiebronnen, nog vaak gebruik van 

reisgidsen. Deze reisgidsen dragen bij aan de mediated images, beelden die niet gevormd worden 

door eigen ervaring maar door andere (externe) bronnen, zoals de media. Deze beelden hebben 

als doel de toerist te informeren over een bestemming en hen wellicht te inspireren de 

bestemming te bezoeken. Dit doel kan leiden tot een zeer eenzijdig beeld van de desbetreffende 

regio. Een beeld dat onder andere wil aansluiten bij de reeds bestaande gaze van de regio en wil 

voldoen aan de verwachtingen van de toerist. Over het Diepe Zuiden bestaat al een sterk 

stereotype beeld, zowel in positieve als negatieve zin. Eén ding komt in deze beelden echter 

expliciet naar voren: Het Zuiden is anders dan de rest van de Verenigde Staten.  

Dit onderzoek richt zich aan de hand van een inhoudsanalyse op de beelden van het Diepe 

Zuiden in reisgidsen. In hoeverre wordt het Diepe Zuiden in reisgidsen afgebeeld als een regio 

die sterk afwijkt van de rest van de Verenigde Staten en van hetgeen de toerist gewend is? 

Probleemstelling 

Voor dit onderzoek is de volgende onderzoeksvraag opgesteld: 

Welke tourist gaze wordt er weergegeven in de reisgidsen over het Diepe Zuiden van de Verenigde 

Staten? 

De onderzoeksvraag wordt beantwoord aan de hand van de volgende vier deelvragen: 

1. In hoeverre wordt het Diepe Zuiden weergegeven als other, dat wil zeggen als other 

place, other time, other experience en other people? 

2. In hoeverre is er sprake van stereotypering  en internal orientalism? 

3. In hoeverre wordt het Diepe Zuiden als homogene regio afgebeeld? 

4. In hoeverre is er een verschil te zien tussen de verschillende reisgidsen met betrekking 

tot de beeldvorming van het Diepe Zuiden? 
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Deelvraag een verwijst naar other place, other time, other experience en other people. Toeristen 

zijn op zoek naar iets ‘’anders’’. Iets dat afwijkt van hun dagelijkse routine en hetgeen dat zij 

gewend zijn. Deze zoektocht naar het ‘’andere’’ kan worden onverdeeld in de bovenstaande 

termen. Other place verwijst hierbij naar een plaats of omgeving die afwijkt van hetgeen de 

toerist gewend is, bijvoorbeeld een plaats zonder stedelijke kenmerken. Other time verwijst naar 

een plaats in een andere tijd, bijvoorbeeld door de aanwezigheid van historisch erfgoed. Bij 

plaatsen die de mogelijkheid bieden tot andere ervaringen wordt verwezen naar other 

experience. Tot slot zijn er other people, hierbij gaat het om plaatsen die bewoond worden door 

andere mensen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan traditionele stammen in Afrika of Azië. Kortom, 

voor al deze categorieën geldt dat zij afwijken van hetgeen de toerist gewend is.  

Deelvraag twee spreekt over internal orientalism. Dit is een variant van Said’s Orientalism 

waarbij hij zich richt op de verschillen tussen de Oriënt en het Westen. De Oriënt wordt hierbij 

neergezet als tegenhanger van het Westen en als de ‘’ander’’. Jansson (2005) gebruikt internal 

orientalism om de verschillen binnen een land aan te duiden. Binnen het internal orientalism 

wordt een bepaalde regio binnen een land als ‘’anders’’ afgebeeld dan de rest. Deze regio wordt 

the internal other genoemd. Deelvraag twee refereert dus naar de vraag in hoeverre het Diepe 

Zuiden als ‘’anders’’ dan de rest van Amerika wordt afgebeeld.  

Doelstelling van het onderzoek  

Het doel van het onderzoek is inzicht te krijgen in de tourist gaze van het Diepe Zuiden die 

gegeven wordt in reisgidsen. Kijkend naar de bestaande stereotype beelden in populaire media, 

is de vraag in hoeverre dezelfde stereotypen worden ingezet om toeristen te interesseren voor 

het Diepe Zuiden. Sluiten reisgidsen aan bij de gaze die wordt gegeven in populaire media, of 

vormen reisgidsen hun eigen imaginative geography en leggen zij de nadruk op andere 

aspecten? 

Relevantie 

Dit onderzoek kan geplaatst worden in de traditie van de beeldvormingsonderzoeken. Bij deze 

onderzoeken wordt onder andere gekeken naar de manier waarop een bepaald gebied wordt 

afgebeeld in bijvoorbeeld het nieuws, toeristische informatie en populaire media. Deze beelden 

hebben invloed op ons gedrag, zowel in positieve als negatieve zin. Wij zijn eerder bereid een 

regio te bezoeken die wordt afgebeeld als veilig, exotisch en welvarend dan een regio die wordt 

afgebeeld als onveilig en arm, ongeacht de werkelijke situatie. Kortom, beelden beïnvloeden ons 

gedrag. Hetzelfde kan gezegd worden van stereotype beelden. 

Ook over het Diepe Zuiden zijn diverse beeldvormingsonderzoeken uitgevoerd. Deze 

onderzoeken richten zich met name op populaire media zoals de onderzoeken van Jansson 

(2005 en 2003) naar de positie van het Diepe Zuiden als the internal other in de film Mississippi 

Burning (2005) en het beeld van het Diepe Zuiden in het boek The Mind of the South (2003). 

Mellinger (1994) onderzocht niet de beelden in populaire media maar keek naar de rol van 

ansichtkaarten in de beeldvorming van het Diepe Zuiden aan het begin van de 20ste eeuw. Uit 

deze onderzoeken blijkt dat er een sterk stereotype beeld van de regio wordt gegeven. Er is 

echter weinig onderzoek naar de vraag in hoeverre dit stereotype beeld ook terug te vinden is in 

reisgidsen en met welk beeld de (potentiële) toerist zowel voorafgaand als tijdens de reis wordt 

geconfronteerd. Sluiten deze beelden aan bij de reeds bestaande beelden van het Diepe Zuiden, 

veelal gevormd door de media, en bij de gaze die toeristen hebben over de regio?  
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Hoofdstuk 1: Theoretische verkenning 

In deze theoretische verkenning zullen de belangrijkste theoretische concepten worden 

uitgewerkt die voor dit onderzoek van belang zijn. Het eerste deel zal ingaan op toeristische 

beeldvorming en de daarbij behorende concepten. Vervolgens zal er worden ingegaan op 

reisgidsen en de invloed daarvan op toeristische beeldvorming en toeristisch gedrag. Tot slot 

wordt de huidige beeldvorming van het Diepe Zuiden besproken.  

1.1. Toeristische beeldvorming 

 

Toeristische beelden zijn subjectieve, geconstrueerde representaties van een bestemming. Het 

beeld dat wordt verspreid, wordt mede bepaald door de achtergrond, ideeën en bedoelingen van 

de maker en zijn veelal gebaseerd op reeds bestaande beelden (Harvey, 2005 en Jenkins, 2003). 

De werking en totstandkoming van deze beelden wordt op de volgende pagina’s uiteengezet.  

1.1.1. The tourist gaze  

Een van de kernconcepten van toeristische beeldvorming en de relatie tussen de toerist en 

bestemming is John Urry’s tourist gaze (1990). In zijn gelijknamige boek omschrijft Urry 

waarom mensen hun dagelijkse routine verlaten om voor een bepaalde periode af te reizen naar 

een andere bestemming en zich bezig te houden met niet alledaagse praktijken (Urry, 1990, p. 

1). Voorafgaand aan de reis ‘’dagdroomt’’ de toerist over de bestemming waarna de toerist zich 

er een bepaald beeld bij vormt. Deze beelden staan overigens niet op zichzelf maar zijn 

gebaseerd op de beelden die de toerist krijgt voorgeschoteld door bijvoorbeeld reisgidsen, films 

of verhalen van bekenden (Urry, 1990, p. 3).  

De tourist gaze gaat op zoek naar hetgeen dat afwijkt van de bekende, alledaagse routine. Deze 

zoektocht naar het niet-alledaagse kan volgens Urry (1990) tot uiting komen in het volgende:  

 Het zien van een uniek(e)/beroemd(e) object op plaats, bijvoorbeeld het Empire 

State Building in New York of de Grand Canyon.  

 Het zien van karakteristieke, typische landschappen of objecten, zoals een typisch 

Engels dorp of een karakteristiek Frans kasteel.  

 Het zien van onbekende aspecten in bekende situaties, zoals museums waar men laat 

zien hoe andere mensen leven of leefden of het zien van bijzondere werkplaatsen. 

Het alledaagse leven is voor een ieder bekend, echter laat men hier de onbekende 

aspecten zien van andermans alledaagse leven.  

 Het zien van bekende activiteiten die worden ondernomen door mensen in een 

onbekende context. Urry noemt hierbij de dagelijkse huishoudelijke taken in een niet 

alledaagse context, namelijk communistisch China. Alhoewel de context sterk afwijkt 

van hetgeen de toerist gewend is, zien toeristen dat de dagelijkse routine van deze 

mensen te vergelijken is met hun leven ‘’thuis’’. 

 Het zien of ondernemen van bekende activiteiten in een onbekende context, 

bijvoorbeeld winkelen op een Afrikaanse bazaar of zwemmen in een tropische 

lagune.  

 Het zien van bepaalde verschijnselen die erop wijzen dat een bepaald object niet-

alledaags is, hoewel men dit op het eerste gezicht niet door heeft. Urry geeft hierbij 
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het voorbeeld van een maan steen. Dit object lijkt op het eerste gezicht niet bijzonder 

en men zou er dan ook zo voorbij lopen. Dit verandert echter als men er een bord 

bijzet waarop staat het dat het een maansteen betreft. Het op het eerste gezicht 

normale object wordt dan ineens bijzonder (Urry, 1990, p. 12 & Williams, 2007, p. 

186).   

Het Diepe Zuiden komt op verschillende manieren terug in de bovenstaande punten. De regio 

kan gezien worden als een gebied met karakteristieke landschappen maar ook als een gebied 

met een onbekende context. Een context die sterk afwijkt van hetgeen met gewend is in stedelijk 

Amerika.  

Volgens Urry (1990) zijn er meerdere gazes, twee daarvan zijn de collective tourist gaze en de 

romantic tourist gaze. Bij de collective gaze is er sprake van de aanwezigheid van veel mensen, 

een massa die handelt naar dezelfde soort tourist gaze. Voorbeelden van bestemmingen waar de 

collective gaze tot uiting komt zijn de stranden langs de Costa Brava of Turkse Rivièra waar het 

massatoerisme het beeld van vele dorpen en steden bepaalt. Tevens kan gedacht worden aan 

wereldsteden die, mede door de aanwezigheid van een groot aantal internationale toeristen, een 

kosmopolitisch karakter krijgen. Bij deze collective gaze bestemmingen ligt het succes van de 

bestemming in de aanwezigheid van andere toeristen (Urry, 1990, pp. 45-46). Mede door de 

aanwezigheid van andere toeristen is er bij collective gaze bestemmingen volgens Barett (1989) 

in mindere mate sprake van een ‘’echte’’ vakantie. Een ‘’echte’’ vakantie is volgens hem 

gebaseerd op de romantic gaze welke staat voor privacy, rust, enige mate van isolement waarbij 

de ongerepte natuur centraal staat (Urry, 1990, p. 86, p. 95; Barett, 1989, p. 2 & Nelson, 2010, p. 

178).  

De tourist gaze is bepalend voor het beeld dat de toerist construeert van een bepaalde 

bestemming. Alvorens de reis wordt er gedagdroomd over de bestemming en worden reisgidsen 

bestudeerd. Deze reisgidsen stralen, door middel van tekst en foto’s, een bepaalde gaze uit. 

Enerzijds zijn reisgidsen dus bepalend voor de desbetreffende gaze die ontstaat bij de toerist. De 

toerist raakt geïnspireerd en bezoekt de plaatsen waarover hij dagdroomt. Na afloop van de reis 

wordt de trip herbeleefd door middel van bijvoorbeeld herinneringen en foto’s (Williams, 2007, 

p. 186). Anderzijds passen reisgidsen zich ook aan op de gaze die reeds bestaat over een 

bepaalde bestemming. Het Diepe Zuiden komt regelmatig voor in populaire media waardoor de 

kans bestaat dat er reeds een bepaalde gaze over de regio is ontstaan. Toeristen of potentiële 

toeristen zijn beïnvloed door diverse media en hebben een bepaalde verwachting bij de regio. 

Reisgidsen kunnen besluiten in te spelen op deze verwachting en dus aan de sluiten bij de reeds 

bestaande gaze van de regio. Hierdoor ontstaat er een circle van expectation, waarbij de 

verwachtingen van de toerist zijn gebaseerd op beelden van de regio die al tijdenlang worden 

verspreid. Daarnaast is er sprake van de circle of representation (zie 1.1.2) waarbij het huidige 

beeld van de regio in stand blijft. Het Diepe Zuiden wordt in films en televisieseries vaak 

neergezet als ruraal, karakteristiek en romantisch. Om aan dit beeld te voldoen kunnen 

reisgidsen de regio tevens neerzetten als ruraal en hierbij het stedelijke achterwege laten. 

Kortom, bij situatie één bepaalt de reisgids de gaze, bij situatie twee past de reisgids zich aan op 

de reeds bestaande gaze.  

1.1.2. The circle of representation 

Volgens Jenkins (2003) kan de circle of representation gezien worden als een vicieuze cirkel 

waarbij beelden van plaatsen worden geconstrueerd en doorgegeven. De totstandkoming van 
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een bepaald beeld begint vaak bij de massamedia (Jenkins, 2003, p. 308). Deze beelden kunnen 

gevormd worden met de intentie (intentional projected images) om potentiële toeristen te 

inspireren een bepaalde plaats te bezoeken, bijvoorbeeld door middel van brochures. Tevens 

kunnen deze beelden gevormd worden zonder dat de makers de directie intentie hebben 

mensen over te halen een plaats te bezoeken (unintentional projected images). Deze beelden zijn  

zowel te vinden in toeristische bronnen, zoals reisgidsen en reismagazines, als in niet 

toeristische bronnen zoals films, boeken en televisieseries (Urry, 1990, p. 3, Kozma & Ashworth, 

1993, p. 129 aangehaald door Van Gorp & Béneker, 2007, p. 293-294). Deze geconstrueerde 

beelden kunnen ertoe leiden dat mensen de desbetreffende locatie willen bezoeken en zelf 

willen vastleggen, bijvoorbeeld door fotografie. De film The DaVinci Code en de televisieserie 

McLeods Daughters zijn twee voorbeelden van unintentional projected images die hebben geleid 

tot een toename aan toeristen. Het populaire boek van Dan Brown leidde tot een record aantal 

bezoekers van het Louvre. Bovendien speelde de toeristische sector hier handig op in door 

onder andere speciale DaVinci Code reizen aan te bieden (NRC Next, 2006). Hetzelfde geldt voor 

de televisieserie McLeods Daughters, een Australische serie over het leven van een aantal zussen 

die een boerderij proberen te runnen op het platteland van Australië. Even googlen en al snel 

vindt men speciale McLeods Daughters reizen of reisaanbiedingen waarvan wordt beweerd dat 

de toerist het gevoel krijgt zich in McLeods Daughters te bevinden. In deze voorbeelden wordt 

een beeld van de bestemming gecreëerd wat potentiële toeristen kan inspireren de 

desbetreffende bestemming te bezoeken. Na afloop van de reis worden de beelden die de toerist 

zelf heeft vastgelegd op zijn beurt gedeeld met vrienden en familie waardoor er een vicieuze 

cirkel ontstaat. Daarbij hebben toeristen, mede door de inhoud en selectiviteit van toeristische 

informatie, de neiging juist die plaatsen te fotograferen en te delen met vrienden die men heeft 

gezien in brochures, reisgidsen of films (Jenkins, 2003, p. 308). Dit heeft als gevolg dat het beeld 

van de desbetreffende bestemming onveranderd blijft. Urry (1990) noemt dit ook wel de 

hermeutic circle waarbij toeristen gedurende hun reis op zoek gaan naar die dingen die men 

heeft gezien in zowel toeristische als niet-toeristische informatiebronnen. Deze locaties of 

bezienswaardigheden worden gefotografeerd en bij terugkomst verspreid onder bekenden om 

te bewijzen dat men daadwerkelijk de desbetreffende locatie of bezienswaardigheid heeft 

bezocht (Urry, 1990, p. 140). Op deze wijze zorgen foto’s en andere visuele beelden voor een 

constante circle of representation en dragen deze beelden bovendien bij aan de creatie van de 

tourist gaze (Urry, 1990, p. 140). Bij het zien van de beelden wordt er een beeld gevormd over de 

bestemming waarna de bestemming misschien fysiek wordt bezocht. Hierover spreekt Nelson 

(2007 & 2010) in haar artikelen over het Caribische gebied. Het Caribische gebied kent een 

lange toeristische geschiedenis en heeft daarmee een sterke reputatie opgebouwd als tropisch 

vakantieoord wat leidt tot een sterk verwachtingspatroon bij (nieuwe) toeristen. Toeristen 

willen het Caribische gebied zelf zien en beleven, en vergelijken met de beelden die men 

voorafgaand aan de reis had (Nelson, 2010, p. 179). Deze beelden worden bevestigd en door de 

toeristen weer verspreid. Hierdoor ontstaat er de zogenaamde circle of expectation waarbij 

verwachtingen zijn gebaseerd op de beelden van het gebied die al eeuwenlang worden verspreid 

(Nelson, 2007, p. 2). Hoewel de manier waarop beelden worden verspreid, mede door de 

nieuwste technologieën, sterk is veranderd, zijn de beelden die worden verspreid relatief 

constant gebleven. Bovendien spelen de makers van de huidige beelden in op hetgeen toeristen 

verwachten wat tevens het bestaande beeld van een paradijselijk, tropisch vakantieoord 

bevestigt. Ook de beelden die heersen over het Zuiden van de Verenigde Staten gaan ver terug, 

naar een periode toen het Zuiden gekenmerkt werd door haar plantage samenleving. Over deze 

beelden later meer.  
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Concluderend kan gezegd worden dat geprojecteerde toeristische beelden van invloed zijn op 

zowel de beeldvorming die de toerist heeft van het gebied, de verwachtingen die hiermee 

gepaard gaan als op het toeristische gedrag dat hieruit voortvloeit  (Nelson 2007 & 2010). 

De volgende paragraaf zal ingaan op reisgidsen en het gebruik daarvan. Tevens zal stil worden 

gestaan bij de manier waarop reisgidsen inspelen op de tourist gaze en de circle of 

representation.  

1.1.3. Zoektocht naar authenticiteit 

Een ander belangrijk concept binnen de toeristische beeldvorming is de zoektocht naar 

authenticiteit. Volgens MacCannell (1976) is elke toerist op zoek naar een zekere mate van 

authenticiteit, de toerist zoekt deze in other times en other places welke afwijken van de 

bekende, dagelijkse gang van zaken (MacCannell 1976 aangehaald door Urry, 1990, p. 8). Deze 

zoektocht naar authenticiteit hangt samen met de tourist gaze en begon volgens Urry (1990) 

tijdens en na de Industriële Revolutie. Mensen mistten onder andere een vorm van rust en 

ruimte, waardoor zij meer waarde gingen hechten aan hetgeen er niet meer was, het 

authentieke.   

De zoektocht naar authenticiteit komt echter in gevaar doordat culturen als het ware worden 

verkocht als een product waardoor het zijn authenticiteit verliest. Dit geldt eveneens voor de 

aanwezigheid van toeristen die fungeren als publiek (Williams, 2007, p. 136). Als culturele 

aspecten worden omgezet naar producten die toeristen kunnen kopen, is er sprake van 

commodification (Williams, 2007, p. 137). Deze commodification gebeurt op twee wijzen. Ten 

eerste in de representatie van de bestemming in zowel toeristische als niet toeristische 

informatie. Hiermee wordt de bestemming als het ware gepresenteerd en verkocht als een 

product. Ten tweede in de manier waarop de lokale cultuur wordt gerepresenteerd gedurende 

de reis. De toerist dient hierbij kennis te hebben gemaakt met de cultuur. De cultuur wordt 

hierbij als het ware omgevormd tot een product die aansluit bij de verwachtingen van de toerist. 

Met name de eerste hangt nauw samen met de beelden, en daarmee de tourist gaze, die toeristen 

zich vormen van de bestemming voorafgaand aan de reis (Williams, 2007, p. 137).  

MacCannell krijgt echter kritiek op zijn standpunt rondom authenticiteit. Zo zouden toeristen 

genoegen nemen met staged authenticity. Omdat echte authenticiteit niet meer bestaat of niet 

meer toegankelijk is voor het publiek, zijn toeristen tevreden met de representatie van 

authenticiteit: staged authenticity  (Williams, 2007. P. 136). Bovendien is het begrip 

authenticiteit volgens De Pater e.a. (2005) dubieus gezien de vraag is wie er bepaalt of iets 

authentiek is of niet. De keuze of iets al dan niet authentiek is, is subjectief en onder andere 

gebaseerd op persoonlijke voorkeuren en overtuigingen. Boorstin (1961) gaat nog een stukje 

verder en stelt dat toeristen houden van pseudo-events; kunstmatige toeristische ervaringen, 

gecreëerd voor het massatoerisme (Williams, 2007, p. 148). Denk bijvoorbeeld aan de vele 

pretparken met attracties gebaseerd op het Wilde Westen of de avonturen van Indiana Jones.  

Ondanks deze kanttekeningen zijn toeristen in verschillende mate op zoek naar een zekere 

authenticiteit met als gevolg dat bestemmingen zich willen representeren als een bestemming 

waar toeristen deze authenticiteit kunnen vinden.  

1.1.4. De rol van tekst in de toeristische beeldvorming        

Zoals eerder gezegd speelt de inhoud van reisgidsen een grote rol in de keuze voor een bepaalde 

bestemming. De inhoud van reisgidsen kan worden onderverdeeld in geschreven tekst en 
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afbeeldingen. McGregor (2000) heeft onderzoek gedaan naar de invloed van toeristische teksten 

op de daadwerkelijke toeristische ervaring en op het beeld dat toeristen vormen van een 

bepaalde bestemming.  

Om de relatie tussen toeristische teksten en beeldvorming te onderzoeken heeft McGregor 

onderzoek gedaan naar toeristen in Indonesië. Ten eerste is gekeken welke toeristische 

informatiebronnen de toerist had gelezen en tot welk beeld dit heeft geleid. Het grootste 

gedeelte van de geïnterviewden lieten zich zowel door reisgidsen als door medereizigers of 

bekenden informeren. Enkel diegene die de regio eerder hadden bezocht, maakte geen gebruik 

van reisgidsen. Een bezoek aan een locatie of bezienswaardigheid hing grotendeels samen met 

de manier waarop deze werd gepresenteerd in de reisgids en met de mate waarin er gesproken 

werd van een potentiële bestemming. Het merendeel van de toeristen bezocht enkel die 

bezienswaardigheden en locaties die in de reisgids waren beschreven (McGregor, 2000, p. 

35&38). De toeristen in het onderzoek van McGregor maakten vooral  gebruik van de Lonely 

Planet reisgids. In deze reisgids werden met name die locaties en bezienswaardigheden 

besproken waarin oriëntalistische en exotische aspecten terug te vinden waren. Zo legt de 

reisgids de nadruk op de ongewone architectuur (other place), de traditionele bevolking (other 

people) en de ouderwetse, traditionele praktijken (other times en other experiences).  

Het beeld dat de toerist van een bepaalde bestemming of bezienswaardigheid heeft, wordt mede 

beïnvloed door de hoeveelheid informatie in reisgidsen. Deze kan worden verdeeld in de 

volgende vier categorieën: 

1) The Known: de must-see  locaties; voorafgaand aan de reis reeds bekend bij reizigers en 

tevens veel besproken en met behulp van afbeeldingen weergegeven in reisgidsen. 

2) The Imagined: must-see locaties; reeds bekend bij reizigers maar niet afgebeeld in 

reisgidsen, toeristen moeten zich dus inbeelden hoe het eruit ziet. 

3) The Unknown: Enkel genoemd in reisgidsen door zeer korte beschrijving en minder 

bezocht door toeristen dan the Known en the Imagined. 

4) The Unseen: Niet besproken in reisgidsen en niet bezocht door reizigers (McGregor, 

2000, pp. 40-44).  

Deze categorieën geven een goed beeld van de selectiviteit van reisgidsen en dus van het beeld 

dat ontstaat van de bestemming en de ervaring van de toerist. 

Uit het onderzoek van McGregor (2000) blijkt dat het beeld van The Known veelal hetzelfde is als 

het beeld dat men voorafgaand aan het bezoek had. Bovendien geeft het merendeel van de 

toeristen aan dat de bezienswaardigheden behorende tot The Known niet behoorden tot de 

hoogtepunten van de reis. Reisgidsen zijn dus van invloed op de toeristische ervaring. De 

reisgids zorgt ervoor dat toeristen een bepaalde verwachting hebben bij een bestemming of 

bezienswaardigheid. Deze verwachting wordt bij het werkelijke bezoek al dan niet bevestigd 

(McGregor, 2000, p. 40-41). De locaties en bezienswaardigheden in de categorie The Imagined 

werden veelal gekenmerkt als hoogtepunten van de reis. Het gebruik van enkel tekst in de 

omschrijving van de bezienswaardigheid moedigt een bepaalde manier van kijken aan waardoor 

aan de verwachtingen werd voldaan of deze zelfs werd overtroffen (McGregor, 2000, p. 41-42). 

Het gebruik van enkel tekst heeft hier dus een positieve invloed op de toeristische ervaring en de 

beeldvorming van de bestemming. De toeristen reageren daarentegen minder enthousiast op 

The Unknown. Hoewel The Unknow kort wordt genoemd, wekt het geen verwachting en interesse 
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bij de toerist. Had de reisgids de desbetreffende bezienswaardigheid echter uitgebreider 

besproken, dan was de kans groot geweest dat de bezienswaardigheid tot de verbeelding was 

gaan spreken en toeristen interesse toonden om de bezienswaardigheid te bezoeken. De 

interesse en enthousiasme van de toerist wordt dus opgewekt door de hoeveelheid aan 

informatie die de reisgids biedt. Tot slot is er The Unseen waaronder hetgeen wordt gerekend 

dat niet wordt genoemd in reisgidsen noch wordt bezocht door toeristen. The Unseen is dus geen 

onderdeel van de toeristische ervaring dit betekent echter niet dat het geen rol speelt in de 

beeldvorming van een bepaalde bestemming (McGregor, 2000, pp. 43-44). Juist de afwezigheid 

van bepaalde aspecten maakt dat een bepaald beeld ontstaat, het beeld zou inclusief deze 

aspecten immers anders zijn.  

Deze vier categorieën komen met name voort uit de selectiviteit van een reisgids. Zij selecteren 

enkel hetgeen interessant is voor de toerist en aansluit bij de verwachtingen van de bestemming.  

Naast de selectie zijn de informatievoorziening en het proces van interpretatie van groot belang 

voor de beeldvorming. Ook bij informatievoorziening is er sprake van selectiviteit. De informatie 

die wel of juist niet wordt gegeven is bepalend voor het beeld dat de toerist zich vormt bij een 

bepaalde bestemming of bezienswaardigheid (Bhattacharyya, 1997). Ook de interpretatie is 

volgens Bhattacharyya (1997) van cruciaal belang. Voor de interpretatie geldt dat deze veelal 

positief van aard is gezien de auteurs en uitgevers van reisgidsen tijdens de selectie enkel 

hetgeen selecteren wat interessant is voor de toerist. Reisgidsen zijn enkel negatief als zij 

toeristen willen waarschuwen voor die dingen die niet de moeite waard zijn te bezoeken en ze 

zo willen behoeden voor geld- of tijdverspilling.  

Reisgidsen zijn van groot belang voor de beeldvorming van een bestemming en daarmee voor de 

relatie tussen toerist en de bestemming en voor de relatie tussen gastheer en gast 

(Bhattacharyya, 1997, p. 372). Niet alleen de inhoud en de selectiviteit hiervan is bepalend voor 

het beeld dat gecreëerd wordt, ook de toon en manier waarop de reisgids geschreven is, is van 

invloed. Bhattacharyya (1997) heeft onderzoek gedaan naar de Lonely Planet reisgids over 

India. De reisgids is op een informele manier geschreven waardoor de lezer het idee krijgt dat de 

reisgids direct tot hem gericht is. Volgens Bhattacharyya zijn twee aspecten van groot belang als 

gekeken wordt naar de manier waarop de reisgids is geschreven, namelijk de mate van 

autoriteit(claim of authority) en de ethische houding (ethical posture) ten opzichte van de 

bestemming. Volgens Bhattacharyya is de Lonely Planet reisgids op een autoritaire manier 

geschreven en geeft zij het idee dat alleen haar perspectief en representatie van het land de 

juiste is. Dit komt zowel naar voren doordat men advies geeft zonder bron, en een mening geeft 

zonder argumentatie, zoals in het voorbeeld hieronder: 

‘’In the Ahmedabad section some of the hotels are described as ‘’friendly but very basis’’, ‘’quite OK 

and not too noisy’’, and ‘’worth checking out’’.’’ (Bhattacharyya, 1997, p. 375). 

Hiermee geeft de reisgids een mening en tevens een indirect advies zonder verdere uitleg en 

zonder aandacht te besteden aan de gekozen criteria waarop accommodaties worden 

beoordeeld (Bhattacharyya, 1997, pp. 375-376). Een tweede aspect dat sterk naar voren komt in 

de reisgids van Lonely Planet is de ethische houding van de gids ten opzichte van de 

bestemming. Hierin wordt weinig aandacht besteed aan de manier waarop toeristen zich dienen 

te gedragen in India en weinig gezegd over of bepaald gedrag van toeristen wel of niet ethisch 

verantwoord is. Tegelijkertijd wordt er wel een oordeel geveld over het gedrag van de lokale 

bevolking. Dit wekt het idee dat de toeristen boven elke vorm van moraliteit en ethische normen 
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staat (Bhattacharyya, 2000, p. 377). In de studie van Bhattacharyya stond enkel de reisgids van 

Lonely Planet over India centraal. De vraag is enerzijds of Lonely Planet een vergelijkbare 

houding heeft bij andere bestemming of is dit enkel het geval bij niet-westerse bestemmingen? 

Anderzijds rijst de vraag of Lonely Planet hierin de enige is of dat dit tevens het geval is bij 

reisgidsen van een andere uitgeverij.  

1.1.5. De rol van fotografie in de toeristische beeldvorming 

Fotografie is een grote factor in de toeristische sector. Zowel fotografie bedoeld voor 

marketingdoeleinde en informatievoorziening als foto's gemaakt door toeristen zijn van belang 

voor de beeldvorming van een bepaalde bestemming. Voordat een willekeurige plaats zich 

transformeert tot een toeristische bestemming, dienen de karakteristieke kenmerken van de 

potentiële bestemming te worden vastgelegd op beeld (Garrod, 2009, p. 346). Als de plaats is 

uitgegroeid tot een toeristische bestemming dienen de afbeeldingen van de bestemming overeen 

te komen met de fysieke realiteit. Overeenkomstige de circle of representation bezoeken 

toeristen de bestemming om op zoek te gaan naar hetgeen zij hebben gezien in brochures, 

reisgidsen, boeken en films. Indien de fysieke realiteit niet voldoet aan de verwachting, zoals 

gewekt door onder andere reisgidsen, zullen zij niet te enthousiastmeren zijn om nogmaals 

terug te keren of de bestemming aan te bevelen bij anderen (Garrod, 2009, p. 346). Hetgeen 

gefotografeerd en gebruikt wordt om toeristen te trekken zijn vaak de iconische kenmerken van 

een bestemming zoals het Vrijheidsbeeld in New York of het Opera House in Sydney. Toeristen 

willen deze iconen zelf bezoeken en fotograferen waardoor er een vicieuze cirkel ontstaat en het 

beeld in stand blijft (Laderman, 2002, p. 347). Volgens Laderman is fotografie van cruciaal 

belang voor het hedendaagse toerisme: 

“Photography is a central dynamic force in the cyclical reproduction of the tourism gaze, outside of 

which modern tourism as we know it could not exist.” (Laderman, 2002, p. 348) 

1.2. Reisgidsen 

Er is geen eenduidige definitie voor het begrip reisgids, Wong en Liu (2011) beschrijven 

reisgidsen als volgt: 

¨A commercial book that provides destination information (city, region, country or continent) to 

visitors and is available for purchase in bookstores.¨ (Wong & Liu, 2011, p. 616) 

De reisgids zoals tegenwoordig gebruikt wordt, heeft volgens Koshar (1998) zijn oorsprong in 

1858 toen Johan Murray III een herziene versie van de reisgids voor Noord-Europa maakte. 

Volgens Murray waren de toenmalige reisgidsen enkel beschrijvend en bovendien geschreven 

door personen die niet bekend waren met de bestemming of juist geschreven door bewoners die 

geen onderscheid konden maken tussen hetgeen wel interessant is voor de toerist en hetgeen 

niet interessant is. Volgens Murray was zijn reisgids anders en beschreef zijn reisgids enkel 

hetgeen interessant is voor een intelligente reiziger van Engelse komaf. Volgens Murray was zijn 

reisgids compleet maar kort en bondig geschreven. Daarnaast maakte de reisgids gebruik van 

teksten van bekende schrijvers die de desbetreffende bestemming reeds hadden beschreven. De 

inhoud van de reisgids bestond onder andere uit monumenten, historische gebouwen en 

natuurschoon. Tot slot gaf de reisgids enkele routes die potentiële toeristen konden afleggen 

(Koshar, 1998, p. 323). De reisgidsen van Murray werden een enorm succes. Dit was tevens het 

geval voor de reisgidsen van Baedeker. Evenals Murray produceerde deze uitgeverij reisgidsen 

voor de doorsnee burger. De reisgidsen van Baedeker hadden als doel de reiziger van informatie 
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te voorzien op zo'n manier dat ze zo min mogelijk afhankelijk waren van derden, zoals 

reisleiders (Koshar, 1998,p. 330). De reisgidsen van Murray en Baedeker zijn de eerste 

exemplaren van de reisgids zoals wij deze tegenwoordig kennen. De populariteit van de 

reisgidsen was grotendeels te danken aan de groei van het (massa)toerisme en daarmee de 

groeiende vraag naar reisgidsen. Vanwege de diversiteit aan toeristen werden reisgidsen veelal 

gestandaardiseerd, gemakkelijk in gebruik en begrip om zo aan de wensen van een breed 

publiek te voldoen. De reisgids moest vooral geen verwarring zaaien maar duidelijkheid geven 

tijdens het ondernemen van zo'n onzekere activiteit als reizen (Koshar, 1998, p. 326). Dit maakt 

onder andere dat de informatie uit reisgidsen is weergegeven als harde feiten en niet als 

(subjectieve) beelden waarnaast ook andere informatie kan bestaan, dit alles om 

onduidelijkheid en verwarring bij de toerist te voorkomen (Van Gorp, 2012, p.16). Volgens 

Michalski veranderde in de 19e en begin 20e eeuw de autoritaire toon van de reisgids. Zo duidt 

hij op het feit dat reisgidsen over San Francisco hun indicatieve toon veranderen naar een meer 

interpretatieve. En waar reisgidsen voor 1830 voornamelijk informeerden over aspecten welke 

van belang waren voor bezoekers en immigranten, richtte reisgidsen zich na deze periode 

tevens op het dagelijkse leven in de stad (Van Gorp, 2012 , p. 8). 

Ondanks het internet worden reisgidsen nog vaak gebruikt, met name doordat reisgidsen altijd 

en overal toegankelijk en te gebruiken zijn. Reisgidsen zijn tastbaar en het gebruik ervan is niet 

afhankelijk van omstandigheden, zoals de aanwezigheid van een internetverbinding (Wong & 

Liu, 2011, p. 618). Door de jaren heen zijn er diverse soorten reisgidsen ontstaan voor diverse 

soorten doelgroepen. Er kan hierbij een tweedeling worden gemaakt in soorten reisgidsen. Ten 

eerste zijn er de reisgidsen die zijn samengesteld naar bestemming, bijvoorbeeld een land. Deze 

reisgidsen geven uitgebreide informatie over onder andere de bestemming, accommodaties en 

attracties. Daarnaast zijn er de reisgidsen die zijn samengesteld op basis van thema's zoals 

reisgidsen die zich focussen op cultuurreizen of duikreizen. In deze reisgidsen staat niet een 

bestemming centraal maar wordt informatie gegeven over tal van bestemmingen welke van 

belang zijn voor het desbetreffende thema (Wong & Liu, 2011, p. 619). 

Reisgidsen hebben vaak een vaste structuur, ze beginnen met de introductie van een 

bestemming met daarbij de belangrijkste kenmerken van het gebied. In sommige reisgidsen 

wordt deze introductie uitgebreid met enige achtergrondinformatie over bijvoorbeeld de 

belangrijkste historische gebeurtenissen en beroemde personen. De reisgids vervolgt met een 

overzicht van de must-see bezienswaardigheden. Deze must-sees zijn voor de toerist vaak de 

niet-alledaagse dingen, welke in overeenstemming zijn met de tourist gaze: weg van het 

alledaagse en de dagelijkse routine (Lew, 1987, p. 554). De bezienswaardigheden worden veelal 

vervolgd door informatie met betrekking tot de consumptie. Er wordt eerst enige algemene 

informatie gegeven over accommodaties, restaurants en winkelgebieden waarna de reisgids een 

overzicht geeft van alle hotels, restaurants en winkels, gecategoriseerd op de basis van de prijs. 

De reisgids sluit af met praktisch advies over zaken als het klimaat, de taal en het openbaar 

vervoer (Van Gorp, 2012, pp. 11-15). Met deze inhoud sluiten reisgidsen aan bij de informatie 

die toeristen graag willen weten: 1) de reisgids biedt oriëntatie op een onbekende locatie, 2) de 

reisgids geeft achtergrond informatie van de locatie, bijvoorbeeld met betrekking tot de 

geschiedenis en 3) de reisgids geeft tips om geld en tijd te besparen en voorkomt daarmee dat de 

toerist onnodig geld uitgeeft of afhankelijk wordt van derden (Van Gorp, 2012, p. 15). Volgens 

Cohen (1985) hangen deze functies nauw samen met die van een (traditionele) reisleider. Een 

reisleider heeft vier functies. Ten eerste is de reisleider verantwoordelijk voor de samenhang en 
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sfeer in de groep (social component). Ten tweede is de reisleider verantwoordelijk voor een goed 

verloop van de reis of activiteit, ook wel bekend onder de noemer instrumental leadership. Dit 

betekent niet alleen dat hij de weg kent, maar ook dat hij de toerist kennis geeft over het reilen 

en zeilen van de bestemming, bijvoorbeeld: hoe werkt het openbaar vervoer, is er een visum 

nodig of hoe zit het met de gezondheidszorg? De meeste reisgidsen maken een aantal pagina's 

vrij om deze en vergelijkende zaken te bespreken. Ten derde kan men spreken over een 

bemiddelingsfunctie (interactional mediation) waarin reisleider de tussenpersoon is tussen de 

toerist en de lokale bevolking. Deze functie vindt men veelal terug in de lijst van aanbevelingen 

die een reisgids geeft. Men kan er vinden waar men het beste kan eten, slapen en winkelen. Tot 

slot wordt er gesproken over communicative mediation, welke refereert naar de relatie tussen de 

toerist en de bezienswaardigheid, waarin de reisleider of reisgids de bezienswaardigheden aan 

de toerist presenteert. Het beeld dat wordt gevormd over de bestemming is grotendeels het 

gevolg van deze communicative mediation. Om te beginnen komt dit doordat de reisleider of 

reisgids hierbij een selectie maakt van bezienswaardigheden die interessant zijn voor de toerist. 

Er wordt dus bepaald wat de toerist wel en wat de toerist niet ziet van een bestemming. Deze 

selectie wordt zeer subjectief samengesteld en wordt bepaald door onder meer de persoonlijke 

voorkeur van de reisleider of maker van de reisgids. Daarnaast is communicative mediation 

belangrijk voor het beeld dat geschetst doordat de reisleider bepaalt welke informatie de toerist 

ontvangt. Behalve dat de kwaliteit van deze informatie afhankelijk is van de kennis van de 

reisleider is de informatie tevens niet neutraal. Men is selectief in welke informatie men wel 

geeft en welke niet. Bovendien houdt de reisleider hierbij rekening met de belangen van de 

betrokken actoren. Informatie met betrekking tot bijvoorbeeld criminaliteit zal niet snel gegeven 

worden. De kans is immers groot dat het toeristen afschrikt, hun beeld van de bestemming 

negatief beïnvloedt en zij niet terugkomen en anderen afraden de bestemming te bezoeken. Dit 

heeft negatieve gevolgen voor onder andere de reisleider zelf, hij zal immers zijn werk verliezen. 

Ook voor de uitgevers van reisgidsen kan het negatieve gevolgen hebben. Geen (potentiële) 

toeristen betekent immers geen verkoop van reisgidsen. Tot slot heeft de reisleider of reisgids 

invloed op de wijze waarop de bestemming en informatie wordt geïnterpreteerd door de toerist. 

Een reisleider of reisgids fungeert als een tussenpersoon tussen de toerist, de bestemming en 

beide culturen. Hij heeft dan ook veel invloed op de manier waarop deze wordt geïnterpreteerd 

door de toerist. Het is daarbij van uiterst belang om zowel kennis te hebben van de cultuur van 

de toerist als van de cultuur van de bestemming (Cohen, 1985, pp. 11-16 & Bhattacharyya 1997, 

pp. 372-374).  

Met uitzondering van de social component, de functie waarbij de reisleider verantwoordelijk is 

voor de samenhang van het reisgezelschap, zijn alle functies toepasbaar op een geschreven 

reisgids (Bhattacharyya, 1997, pp. 373-374).  

1.2.1 Vanaf de zoektocht tot en met thuiskomst 

Reisgidsen spelen, naast andere bronnen zoals eerdere ervaringen, een  belangrijke rol in de 

keuze voor een bepaalde bestemming, vanaf het moment dat de potentiële toerist op zoek is 

naar een reis tot en met het moment van thuiskomst. Ten eerste zijn reisgidsen van belang 

voorafgaand aan een reis. Zo zijn zij medebepalend voor de keuze voor een bepaalde 

bestemming en daarmee de eerste stap die een potentiële toerist maakt voordat hij of zij de 

‘’aankoop’’ doet (Wong & Liu, 2011, p. 616). Het boeken van een reis is een weldoordachte 

beslissing, men zet immers geld en (vrije) tijd apart om een reis te ondernemen. Potentiële 

toeristen zijn bij het maken van de keuze een bepaalde reis te boeken, veelal afhankelijk van 
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indirecte informatiebronnen. Dit gezien het feit het aan te kopen ‘’product’’ niet persoonlijk 

onderzocht kan worden alvorens men besluit het wel of niet te kopen. Na de reis geboekt te 

hebben, gebruikt men reisgidsen om de reis te plannen, het gaat immers om een onbekende 

situatie en het vergaren van voldoende informatie helpt deze onzekerheid te verminderen en de 

kwaliteit van de reis te verhogen (Wong & Liu, 2011, p. 617). Mede om deze redenen is de 

hoeveelheid van informatie en de betrouwbaarheid hiervan van groot belang.  

Reisgidsen worden niet enkel gebruikt voorafgaand aan de trip en als hulpmiddel om tot de 

keuze voor een bestemming tot komen. Ook tijdens de reis is de reisgids van invloed op het 

verloop van de reis en op hetgeen wat men wel en niet ziet tijdens de reis. Hierin zijn de 

communicative mediation, instrumental leadership en interactional mediation, zoals besproken in 

de vorige paragraaf, terug te zien. Deze invloed wordt enerzijds uitgevoerd door de tips die 

reisgidsen geven en anderzijds door de selectiviteit van de inhoud van een reisgids. Beiden 

hangen nauw samen met de eerder besproken tourist gaze en circle of representation. Om een 

bestemming of bezienswaardigheid te verkopen proberen reisgidsen aan te sluiten bij de tourist 

gaze en hetgeen de toerist verwacht van de bestemming.  

1.3. Beeldvorming in reisgidsen 

 

Reisgidsen hebben ‘’macht’’, onder andere vanwege het feit dat ze zeer bepalend zijn in de keuze 

voor een bepaalde bestemming en het beeld dat de (potentiële) toerist van deze bestemming 

vormt. Denk hierbij onder andere aan de reeds besproken communicative mediation van Cohen 

(1985). De creatie van dit beeld heeft alles te maken het proces dat reisgidsen in gang zetten: 

reisgidsen maken van (geografische) plaatsen een (toeristische) bestemming. Plaatsen 

veranderen niet vanzelf in een toeristische bestemming, in tegendeel ze worden verwezenlijkt 

door zowel toeristen, toeristische informatiebronnen en niet-toeristische informatiebronnen 

(intentional projected images & unintentional projected images), die al dan niet doelmatig ingezet 

worden om de locatie tot een bestemming te maken. Hierbij kan gedacht worden aan reisgidsen 

en brochures maar ook aan ansichtkaarten en souvenirs. Toeristische informatiebronnen geven 

een betekenis aan een bepaalde plaats waardoor deze plaatsen veranderen in toeristische 

trekpleisters. De betekenis die men geeft of het beeld dat gecreëerd wordt van een bepaalde 

stad, land of regio hoeft tevens niet op zichzelf te staan. Vaak worden de beelden gebaseerd op 

reeds bestaande beelden uit bijvoorbeeld boeken en films (Van Gorp, 2012, p. 3). Deze koppeling 

kan zeker gemaakt worden als het gaat om het Diepe Zuiden van de Verenigde Staten. Al 

decennia lang is het Diepe Zuiden decor voor onder andere diverse films en televisieseries. 

Ondanks dat de regio vaak neer wordt gezet als racistisch en achterhaald, worden ook juist de 

rust, ruimte, natuurschoon en rijke historie van de regio benadrukt. Een beeld dat men tevens 

terugvindt in toeristische informatiebronnen zoals reisgidsen. 

1.3.1. Othering in reisgidsen 
De beelden die worden weergegeven in reisgidsen ontstaan ten eerste door de selectie in 

reisgidsen. Kortom, wat laat men wel en wat laat men niet zien? Deze selectie vindt plaats omdat 

reisgidsen enkel hetgeen willen laten zien dat interessant is voor de toerist en uitsluit bij zijn 

verwachtingen. De selectie dient tevens aan te sluiten bij de niet-alledaagse tourist gaze. 

Reisgidsen leggen bijvoorbeeld de nadruk op een landschap dat sterk afwijkt van het landschap 

van de thuislocatie. De niet-alledaagse gaze kan echter ook betrekking hebben op mensen en 

hun gewoonten of op ervaringen zoals winkelen op een bazaar in het Midden Oosten of varen 
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door het tropische woud in Zuid-Amerika  (Williams, 2009, p. 186). Omdat toeristen 

voornamelijk op zoek zijn naar deze ‘’ongewone’’ dingen, proberen reisgidsen aan de sluiten bij 

deze zoektocht. Dit maakt dat reisgidsen vaak de desbetreffende locatie weergeven als ‘’anders’’. 

Zo behandelen reisgidsen over niet-westerse bestemmingen juist hetgeen dat het niet-westerse 

karakter van de bestemming benadrukt. Reisgidsen laten het exotische en niet-alledaagse zien 

en benadrukken daarmee hetgeen de toerist naar verlangt (Van Gorp, 2012, p. 6). Naast dat 

toeristen op zoek zijn naar het niet-alledaagse, is men tevens opzoek naar ongerepte natuur en 

het authentieke. Zo worden kustgebieden in de Derde Wereld volgens Echtner en Prasad (2003) 

vaak omschreven als paradijselijk, luxueus en veilig, in tegenstelling tot de gebieden verder het 

binnenland in, deze worden beschreven als onbeschaafd en primitief. In de gebieden in de Oriënt 

daarentegen grijpt men terug naar het verleden, de regio wordt omschreven als exotisch en 

tijdloos (Echtner & Prasad, 2003 aangehaald door Van Gorp, 2012, p. 6). 

In al deze beschrijvingen staat het ‘’anders zijn’’ centraal, reisgidsen beschrijven de 

bestemmingen als exotisch, in zowel positieve als minder positieve zin. Ook in de beschrijving 

van Westerse plaatsen maken reisgidsen gebruik van othering. Bij deze bestemmingen 

benadrukken reisgidsen echter niet altijd het exotische maar gebruiken zij op een andere wijze 

het proces van othering. Bij othering kan een onderverdeling worden gemaakt in locaties in een 

andere plaats (other place), in een andere tijd (other time), bewoond door andere mensen (other 

people) en plaatsen die de mogelijkheid bieden tot andere ervaringen (other experiences) (Van 

Gorp & Benéker, 2007 & Van Gorp, 2012, p. 27). Zoals duidelijk wordt uit Urry’s tourist gaze zijn 

toeristen op zoek naar het niet-alledaagse, naar het tegenovergestelde van wat men gewend is. 

Voor de westerse toerist betekent dit veelal dat zij op gaan naar het onbekende, niet westerse en 

het niet-stedelijke (Van Gorp & Béneker, 2007, p. 294). Zo wordt het platteland afgebeeld als 

totaal anders, Hopkins (1998)  vat het samen in de volgende zin: 

.. the rural is presented as some place other than the urban, as some time other than the present as 

some experience other than the norm. (Hopkins, 1998, p. 78).  

Hopkins spreekt hierbij over de zogenaamde rural idyll, hierbij wordt het platteland afgebeeld 

als idyllisch en is er geen aandacht voor de nadelen ervan. Yarwood (2005) geeft in zijn artikel 

Beyond the Rural Idyll een overzicht van de ideeën die heersen over zowel het platteland als de 

stad (zie tabel 1.1). Uiteraard benadrukt de toeristische sector het idyllische van het platteland 

en worden die beelden gecreëerd en verspreid die aansluiten bij hetgeen potentiële toeristen 

verwachten van het platteland. Deze beelden van het idyllische platteland, veelal gevisualiseerd 

in uitgestrekte groene weide, ontstonden in Europa na de Industriële Revolutie toen de 

verstedelijking op gang kwam en mensen gingen verlangen naar de rust en romantiek van het 

platteland (Beeton, 2004, p. 127). Dit verlangen naar rust en romantiek kan gekoppeld worden 

aan de reeds besproken romantic gaze van Urry (1990). Evenals alle toeristische beelden is het 

beeld dat gegeven wordt van het platteland ook een construct welke doelbewust zo is 

samengesteld dat het aansluit bij de wensen en behoeften van de doelgroep en mensen 

inspireert de regio de bezoeken (Hopkins, 1998, 65-66). 
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Tabel 1.1: Contrasterende ideeën over platteland en stad 

Rural idyll Urban dream 

Nostalgisch/sterke identiteit Progressief, welvarend 
Traditioneel Kosmopolitisch 
Geen problemen Vrijheid om zichzelf te uiten 
Relaties Architectuur 
Gezonde omgeving Levendig 
Plaats van vrede en veiligheid 24/7 cultuur 
Schoon en ongerepte natuur Veel voorzieningen 
Bron: Yarwood, 2005, p. 24. 

In zijn inhoudsanalyse naar promotiemateriaal voor de toeristische sector stuit Hopkins (1998) 

op een aantal opvallende beelden van het platteland. Zo refereert bijna de helft van de 

onderzochte slogans op één of andere wijze naar de natuur. Zowel direct, in de vorm van 

bijvoorbeeld een strand of bos, als indirect door te verwijzen naar activiteiten die men kan 

ondernemen in de natuur. Van Gorp en Béneker (2007) stellen bovendien dat reisgidsen other 

experiences in ruraal gebied laten zien door weinig of geen aandacht te besteden aan 

werkgerelateerde aspecten. Zo zijn er in de door hun onderzochte reisgidsen weinig 

afbeeldingen te vinden van mensen die werken op het platteland, de meeste afbeeldingen 

bevatten personen die zich bezighouden met vrije tijd activiteiten.  

Een kwart van de onderzochte slogans van Hopkins hebben een inhoud met betrekking tot een 

ideal community. Het platteland wordt ook hier neergezet als other place: plaats van rust, 

veiligheid, gezelligheid gemeenschap en familie. 14% van de slogans verwijst naar other times 

waarbij men historische bezienswaardigheden kan bekijken (Hopkins, 1998, p. 70). Ook in het 

onderzoek van Van Gorp en Béneker (2007) wordt other times zichtbaar in de nostalgische 

afbeeldingen die men gebruikt en de aandacht die men heeft voor historische aspecten. Voor 

Nederland kunnen deze bestaan uit bijvoorbeeld molens en klederdracht (Van Gorp & Béneker, 

2006, p. 299). Met betrekking tot het Zuiden van Amerika kan gedacht worden aan afbeeldingen 

van voormalige plantage huizen omringt door enorme eikenbomen. De voormalige 

plantagewoningen refereren terug naar een andere tijd. 

De beelden die door middel van reclame materiaal verspreid worden, zetten het platteland neer 

als een plaats van rust, ongerepte natuur en rijke historie. Bovendien heerst er op het platteland, 

in tegenstelling tot in de stad, een gevoel van gemeenschap, veiligheid, vriendelijkheid en is het 

platteland de plaats waar men nog waarde hecht aan familie (Hopkins, 1998, p. 96). Kortom, het 

platteland is het niet-alledaagse waarnaar de toerist op zoek is. 

Idyllische beelden van het platteland worden niet alleen in toeristische informatievoorziening 

gebruikt maar tevens door middel van unintentional projected images. Denk hierbij bijvoorbeeld 

aan het eerder gegeven voorbeeld van de Australische serie McLeods Daughters. Ook aangaande 

het Diepe Zuiden wordt het idyllische plaatje van het platteland verspreid door de massamedia. 

Denk bijvoorbeeld aan hoe de regio wordt afgebeeld in de televisieserie Hart of Dixie. Er is in 

deze Amerikaanse tv-serie sprake van een klein, pittoresk dorp vol oude, koloniale huizen met 

daaromheen grote eikenbomen. De setting bevat veel kenmerken van de rurale idylle uit tabel 

één, het wordt gepresenteerd als een gezonde, veilige leefomgeving waar men nog leeft volgens 

de traditionele normen en waarden. Een voorbeeld van hoe dit laatste aspect visueel gemaakt is, 

is de kleding van de vrouwelijke dorpsbewoners die eerder doet denken aan de jaren ’50 dan 

aan de 21e eeuw. De hoofdpersoon daarentegen, afkomstig uit New York, is gekleed in de 

nieuwste mode.  
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Niet alleen heeft men een gaze – hoofdzakelijke een romantic gaze – op het platteland, ook de 

beelden van Westerse steden zijn sterk. Zo zijn de beelden die reisgidsen geven over Westerse 

steden sterk geografisch geconcentreerd op het historische centrum (other times) van de 

desbetreffende stad, daarnaast heeft men veel aandacht voor kunst en architectuur (other 

experiences) (Van Gorp & Béneker, 2007, p. 295). Door zich hier op de focussen proberen 

reisgidsen de potentiële toerist te leiden naar het niet-alledaagse, in de vorm van other 

experiences en other times. Hierbij kunnen grote, moderne steden worden neergezet als een 

urban dream (zie tabel 1.1). 

Othering en het verleden 

Eén van de kenmerken van reisgidsen is hun aandacht voor het verleden, voor other times. De 

aandacht voor het verleden kenmerkt zich in toenemende mate in de vorm van steen, zoals 

monumenten, historische gebouwen en artefacten in musea. Deze ontwikkeling, waarbij 

reisgidsen meer aandacht hebben voor ‘’stenen’’ objecten en minder voor mensen, wordt ook 

wel verstening genoemd. Geeft men wel aandacht aan mensen dan gebeurt dit veelal in de 

context van het verleden (Van der Vaart, 1998).  

Aandacht voor het verleden is niet enkel terug te vinden in de historische (stenen) 

bezienswaardigheden maar tevens in de manier waarop het verleden wordt representeert. In 

het onderzoek van Laderman (2009) wordt ingegaan op de representatie van een andere tijd 

door middel van de 'collective historical memory', de manier waarop een bepaalde periode in de 

geschiedenis herinnerd dient te worden. Dit collectieve beeld van het verleden is gebaseerd op 

de 'selective tradition' of 'the significant past'. Deze termen refereren naar de manier waarop 

bepaalde aspecten en praktijken uit een tijdsperiode worden benadrukt terwijl andere 

elementen en gebeurtenissen worden genegeerd of uitgesloten (Laderman, 2009, p. 89). Het 

‘’gekozen’’ collectieve beeld van het verleden vindt men onder andere terug in het onderwijs, de 

media, monumenten en toespraken. Deze representatie van de geschiedenis is tevens terug te 

vinden in reisgidsen. Bepaalde historische aspecten en gebeurtenissen zullen worden besproken 

of zelfs worden benadrukt, terwijl andere, misschien wel even belangrijke aspecten, worden 

genegeerd. Hierdoor is het erg interessant te kijken op welke wijze reisgidsen historische 

gebeurtenissen presenteren (Laderman, 2009, pp. 90-91). Tevens is het, met betrekking tot een 

voormalige conflict of oorlog, interessant te kijken naar waar de nadruk op wordt gelegd. Legt 

men de nadruk op de kant van de uitgever en diens collectieve geschiedenis of op de kant van de 

bestemming? Zo blijkt uit het onderzoek van Laderman naar de Lonely Planet reisgids over 

Vietnam dat de reisgids met name een pro-Amerikaanse en anticommunistische kijk biedt op de 

gebeurtenissen tijdens de Vietnam oorlog (Laderman, 2009, p. 95). Een vergelijkbaar 

verschijnsel vindt Nelson (2010) in haar analyse naar toeristische informatiebronnen van het 

Caribische gebied. Zo wordt er zeer weinig aandacht besteed aan bezienswaardigheden uit het 

precolumbiaanse tijdperk, is dit wel het geval dan wordt deze locatie enkel beschreven aan de 

hand van tekst en niet door middel van afbeeldingen. Bezienswaardigheden uit het koloniale 

tijdperk worden echter uitgebreid behandeld, zowel aan de hand van teksten als afbeeldingen 

(Nelson, 2010, pp. 183-184). Als we dit gedachtegoed projecteren op het (Diepe) Zuiden van de 

Verenigde Staten is de verwachting dat men name de periode voorafgaand aan de Burgeroorlog 

en de Burgeroorlog zelf sterk worden benadrukt en men weinig aandacht heeft voor het 

precolumbiaanse tijdperk. In deze periode nam het Zuiden, met name door haar ideeën rondom 

de slavernij, immers een ander standpunt in dan het Noorden. Het Zuiden ontketende daarmee 

een oorlog tegen het Noorden om de slavernij in stand te kunnen houden. De vraag is in 
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hoeverre beide kanten worden toegelicht in reisgidsen.  

Othering door middel van stereotyperingen, virtualisation en diversity 

Naast othering door middel van onder other time, place en experience is er in reisgidsen tevens 

sprake van een sterke stereotypering. Deze stereotyperingen geven veelal een zeer eenzijdig 

beeld van de situatie of plaats en worden gebruikt om een plaats te transformeren tot een 

toeristische bestemming. De stereotyperingen uit reisgidsen zijn tevens te zien in populaire 

media. Denk hierbij aan de stereotype beelden van het Diepe Zuiden in populaire films en 

televisieseries. Deze spelen zich veelal af in een nostalgisch en romantisch decor, een beeld ook 

sterk is terug te zien in reisgidsen. Volgens Van Gorp (2012) hebben stereotyperingen tevens 

betrekking op 'het anders zijn' van een bestemming.  

Een sterke stereotypering kan het gevolg zijn van up- of downloading van bepaalde beelden. Bij 

uploading worden lokale kenmerken omgezet tot kenmerken van een grotere geografische regio 

of zelfs tot kenmerken van een geheel land (Boisen, Terlouw & Van Gorp, 2011, pp. 138-139). 

Denk bijvoorbeeld aan een aantal stereotype beelden die over Nederland bestaan: drugs, 

prostitutie en tulpen. Hoewel deze beelden met name betrekking hebben op een kleine schaal, in 

dit geval Amsterdam en de Bollenstreek, staat Nederland als geheel hierom bekend. Bij 

downloading worden nationale kenmerken of kenmerken van een grotere regio geprojecteerd 

op lokale schaal. Men gaat er dus vanuit dat nationale kenmerken tevens geldend zijn voor elke 

stad of dorp.  

Tot slot spreekt Van Gorp (2012) over de fenomenen virtualisation en diversity als een vormen 

van othering. Van der Vaart (1998)  gebruikt in zijn analyse van reisgidsen over Parijs gebruik 

van het fenomeen virtualisation waarbij niet de nadruk wordt gelegd op de fysieke omgeving 

maar op de sfeer van deze omgeving waarbij reisgidsen proberen een ervaring te creëren die de 

toerist thuis niet heeft (Van der Vaart, 1998 aangehaald door Van Gorp, 2012, p. 26). Deze vorm 

van othering wordt met name gebruikt in de introductie van een land, regio of stad. Bij diversity 

wordt de nadruk gelegd op de diversiteit van het land, de regio of de stad. Het kan hierbij zowel 

gaan over een diversiteit aan bezienswaardigheden en ervaringen als over hetgeen een 

bestemming te bieden heeft (Van Gorp, 2012, p. 26).  

1.4. Beelden van het Diepe Zuiden 

 

Deze paragraaf zal ingaan op de reeds bestaande beelden van het type Zuiden. Ten eerste zal 

worden ingegaan op het Diepe Zuiden als een imaginative geography, gevolgd door het Diepe 

Zuiden als de internal other. Tot slot wordt stilgestaan bij de vraag of men kan spreken van een 

Diepe Zuiden en bij de stereotype beelden aangaande de inwoners van de regio. 

1.4.1. Het Diepe Zuiden: an imaginative geography 

Als er over het ¨Amerikaanse Zuiden¨ wordt gesproken, worden met name de staten bedoeld die 

tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog tezamen de Confederatie vormden (zie afbeelding 1.1). De 

Mason-Dixielijn, de grens tussen Pennsylvania en Maryland welke tijdens de Burgeroorlog werd 

gezien als de grens tussen de Unie en de Confederatie, wordt ook vaak gezien als de grens tussen 

Noord en Zuid. Het Diepe Zuiden daarentegen kent geen duidelijke grenzen. We spreken dan ook 

meer van een imaginative geography: een geconstrueerde geografische ruimte die gebaseerd is 

op subjectieve betekenissen en associaties (Daniels e.a., 2008, p. 468). De regio kan dan ook  

worden gezien als een social construct, een geografisch idee waarvan de samenstelling 
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afhankelijk is van het beeld dat men wil neerzetten en het doel dat men met dat beeld wil 

bereiken (Paasi, 2010). Als dit het geval is, dan is de regio geen afgebakende geografische ruimte 

maar een idee dat wordt gecreëerd door 

verschillende actoren en sociale relaties (Paasi, 

2010, pp. 2296-2298). Door deze ideeën vast te 

leggen door middel van culturele activiteiten, 

gewoonten en producten, zoals boeken en films, 

versterkt men het idee dat de regio ‘’anders’’ is en 

creëert men een regionale identiteit (Paasi, 2010, 

2299). Volgens Paasi (2010) zijn regio’s dan ook 

geen bestaande, afgebakende gebieden maar 

constructen die gevormd worden door mensen 

en hun activiteiten (Paasi, 2010, p. 2299). Hieruit 

kunnen we concluderen dat de regio het Diepe 

Zuiden niet bestaat maar dat het beeld van het Diepe Zuiden als regio door mensen is gecreëerd.  

Hoewel het Diepe Zuiden geen duidelijke geografische grenzen kent en we spreken van een 

imaginative geography, houdt dit onderzoek vanwege praktische overwegingen de geografische 

indeling aan zoals gegeven in de New Dictionary of Cultural Literacy (2005): South Carolina, 

Georgia, Florida, Alabama, Mississippi en Louisiana. Deze indeling is gebaseerd op de 

vooroorlogse plantage-economie en bijbehorende slavernij van de regio en op het gegeven dat 

deze staten de Unie reeds hadden verlaten voor de aanval op Fort Sumter. De zuidelijke staten 

Virginia, North Carolina, Tennessee en Arkansas, ook wel bekend als the Upper South, kenden 

minder slavernij en sloten zich pas na de aanval op Fort Sumter aan bij de Confederatie (The 

American Heritage, 2005). Hoewel Florida volgens de New Dictionaly of Cultural Literacy tot het 

Diepe Zuiden behoort, zal deze staat niet worden meegenomen in dit onderzoek. Als de indeling 

van het Diepe Zuiden gedefinieerd wordt door de voormalige plantage-economie, vallen grote 

delen van Florida buiten het Diepe Zuiden, zij hebben immers geen plantage economie gekend. 

In dit onderzoek wordt Florida daarom buiten beschouwing gelaten. Een uitgebreidere 

argumentatie voor deze keuze is terug te vinden in de methodologie.  

1.4.2. Het Diepe Zuiden:  The internal other 

Het Zuiden van de Verenigde Staten wordt vaak neergezet als een regio die anders is dan de rest 

van het land. Enerzijds zijn deze beelden positief: het Zuiden is een regio van rust, romantiek en 

ongerepte natuur. Anderzijds wordt de regio afgebeeld als arm, conservatief en racistisch. Beide 

beelden worden duidelijk in het onderzoek van Mellinger (1994) naar de rol van ansichtkaarten 

in de beeldvorming van het Diepe Zuiden aan het begin van de 20ste eeuw. Deze ansichtkaarten 

laten een stereotype beeld zien van Afro-Amerikanen uit het Zuiden, waaronder arme Afro-

Amerikaanse landarbeiders. Met deze beelden wil men het oude, romantische Zuiden van Uncle 

Tom laten zien. Een idyllische wereld zonder de stress van het moderne leven (Mellinger, 1994, 

pp. 760-761). Deze ansichtkaarten werden begin 20ste eeuw gebruikt om toeristen naar de 

regio te trekken en kennis te laten maken met het nostalgische en idyllische Zuiden (Mellinger, 

1994, p. 773). 

Voor zowel de positieve als negatieve stereotype beelden geldt dat deze beelden worden 

gebruikt om een eigen identiteit op te bouwen. Door de nadruk te leggen op het ‘’anders zijn’’ 

van de ander, legt men tevens de nadruk op het eigen unieke zijn waardoor de eigen identiteit 

wordt opgebouwd en versterkt. Dit geldt zeker voor de huidige periode waarin de verschillen 

Afbeelding 1.1: Voormalige Confederale staten 

Bron: The Economist, 2011 
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tussen het Noorden en het Zuiden vervagen. Door verstedelijking, globalisering en de 

massamedia zijn de verschillen tussen Noord en Zuid nu kleiner dan ooit. Garreau (1981) noemt 

dit ook wel de Americanization of Dixie of de Southernization of America (Garreau, 1981, pp. 148-

149). Hiermee bedoelt hij dat het Zuiden zijn unieke karakter langzamerhand verliest en steeds 

meer gaat lijken op mainstream America. De Americanization of Dixie ziet men volgens Egerton 

(1974) concreet terug in de toenemende verstedelijking van het Zuiden, in de minder hoge 

geweld- en armoede cijfers en in de afnemende argwaan jegens het Noorden. De Southernization 

of America ziet men terug in het toenemende racisme in Noorden en in het gegeven dat het 

Noorden steeds vaker toegeeft moreel niet onschuldig te zijn als het gaat over (voormalige) 

relatie tussen beide regio’s.  

Beelden en de creatie van identiteit 

De creatie van een identiteit is een sociaal proces waarbij de huidige, eigen identiteit steeds 

geconfronteerd wordt met de beelden die derden, bijvoorbeeld de media, creëren van de 

identiteit (Paasi, 2003, p. 476). Het is daarom van grootst belang juist in deze tijd het ‘’eigen’’ 

unieke en het ‘’anders zijn’’ van de ander te benadrukken. Niet alleen om een eigen identiteit te 

behouden en te versterken maar, in de context van dit onderzoek, tevens voor de gevolgen 

daarvan op de toeristische sector. Zoals diverse malen aangegeven is de toerist immers op zoek 

naar hetgeen afwijkt van de dagelijkse routine. Kortom, naar iets dat ‘’anders’’ is.  

Beelden worden zowel gebruikt om een identiteit te versterken als af te breken. Zo wordt er 

door een negatief beeld te leveren van het Zuiden, automatisch een positief beeld geleverd van 

mainstream America (zie tabel 1.3). Als het Zuiden ‘’anders’’ is en gekenmerkt wordt door 

armoede, gebrekkige educatie, intolerantie en racisme moet dit wel betekenen dat de nationale 

identiteit van Amerika wordt gekenmerkt door tolerantie, vooruitstrevendheid en 

welvarendheid (Jansson, 2005, p. 268). Dit principe geldt uiteraard ook visa versa: door het 

Zuiden neer te zetten als een idyllisch, ruraal toevluchtsoord met rust, ruimte en ongerepte 

natuur benadrukt men daarmee de verstedelijking, drukte en gebrek aan ruimte en natuur in de 

rest van de Verenigde Staten. Het principe van de eigen identiteit versterken door het ‘’anders’’ 

zijn van de ander te benadrukken ligt ten grondslag aan Said’s Orientalism. Volgens Said heeft de 

Oriënt het Westen geholpen in het definiëren van haar eigen identiteit doordat het Westen 

zichzelf hierdoor af kon beelden als tegenhanger van de Oriënt.  

Hoewel het Oriëntalism van Said zich richt op de verschillen tussen landen, of beter gezegd op de 

verschillen tussen de Oriënt en de Occident, is men de theorie van Said ook gaan toepassen op 

verschillen binnen landen. Jansson noemt dit internal orientalism, ook wel bekend als domestic 

orientalism of nesting orientalism (Jansson, 2005, p. 267 & Jansson, 2003, p. 296). Om verwarring 

tussen Said’s Orientalism en Jansson’s internal orientalism te voorkomen is het goed om te 

benadrukken dat de theorie van Said zich richt op de verschillen tussen landen en culturen, 

kortweg tussen de Oriënt en de Occident. Onder Jansson’s internal orientalism daarentegen 

wordt het proces verstaan waarin een bepaald gebied binnen een land onderhevig is aan het 

proces van othering. Men richt zich hier op de verschillen binnen een land waarbij een bepaalde 

regio als ‘’anders’’ wordt afgebeeld dan de rest van het land. Deze regio wordt ook wel the 

internal other genoemd (Jansson, 2005, p. 267). Het beeld van the internal other wordt 

doorgevoerd in diverse aspecten zoals de media, onderwijs, zakenwereld en overheid, om op 

deze wijze de eigen identiteit te versterken. Bovendien is de ‘’andere’’ regio regelmatig 

onderwerp van studies waarin gekeken wordt naar de problemen van ‘’de ander’’ en gezocht 

wordt naar de wijze waarop de ‘’andere’’ regio zou kunnen aansluiten bij de nationale standaard. 
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Tot slot worden de inwoners van de regio geportretteerd alsof zij tot een ander ras behoren 

(Jansson, 2003, p. 297). Het is goed om hierbij te bedenken dat ook deze beelden subjectief zijn 

en voor bepaalde doeleinden zijn gecreëerd. Bovendien moeten we ons afvragen wat er onder de 

nationale standaard wordt verstaan, ook de betekenis van deze term is immers subjectief en 

gecreëerd door verschillende actoren.  

Een ander groot verschil tussen Said’s Orientalism en Jansson’s internal orientalism is dat bij 

internal orientalism ‘’de ander’’ behoort tot hetzelfde land waar het proces van othering 

plaatsvindt. Dit maakt dat de inwoners van ‘’de andere regio’’ toegang hebben tot de nationale 

politiek, economie en cultuur. Dit vergroot de kans dat de negatieve beelden, die zijn ontstaan 

door het proces van othering, gecompenseerd (kunnen) worden door positieve beelden, 

geproduceerd door ‘’de ander’’ zelf (Jansson, 2005, p. 267). ‘’De ander’’ is hier dus geen 

slachtoffer welke enkel passief kan toekijken. Daarnaast kunnen inwoners van desbetreffende 

regio het gevoel hebben enerzijds te behoren tot de interne ander en anderzijds tot het land als 

geheel. Het gevaar schuilt erin dat inwoners van ‘’de andere regio’’ aanstoot nemen aan de 

identiteit die aan hen is opgelegd en gaan pleiten voor een vorm van autonomie. Deze aspecten 

maken de relaties binnen internal orientalism een stuk complexer dan de relaties binnen het 

Oriëntalism (Jansson, 2003, pp. 297-298).  

Zoals aan het begin van de paragraaf kort genoemd wordt het Zuiden van de Verenigde Staten 

gezien als the internal other omdat deze regio het meest afwijkt van wat gezien wordt als de  

‘’nationale norm’’ of zelfs geheel conflicterende normen laat zien (Jansson, 2005, p. 268 & 

Jansson, 2003, p. 298). Een verklaring voor deze positie van het Zuiden ligt volgens Roland 

(1982) in het feit dat het Zuiden niet kan voldoen aan de nationale standaarden rondom succes, 

voorspoed en schuldeloosheid. Dit laatste aspect kan verklaard worden doordat het Zuiden bij 

de aanval op Fort Sumter de Amerikaanse Burgeroorlog begon (Roland, 1982, p. 4). Er zijn ook 

wetenschappers die nog een stukje verder gaan en het Zuiden niet zien als een interne ander, 

maar als een interne kolonie van de Verenigde Staten waarbij de relatie tussen het Zuiden en de 

Verenigde Staten wordt vergeleken met de relatie tussen een machthebber en de kolonie. Dit is 

terug te zien in de manier waarop Zuiderlingen als tweederangsburgers worden beschouwd en 

het gevoel wat dat oplevert bij Zuiderlingen jegens de VS als geheel (Jansson, 2005, pp. 268- 269 

& Jansson, 2003, p. 298).  

Concluderend kan gezegd worden dat het Diepe Zuiden van de Verenigde Staten wordt gezien 

als een internal other welke binnen het land een tweederangs positie heeft. Het Diepe Zuiden 

wijkt al decennialang sterk af van de nationale norm en wordt daarom als probleem gezien. Dit 

hangt tevens nauw samen met de rol van het Zuiden in de Amerikaanse geschiedenis en de 

manier waarop deze geschiedenis, met name door het Noorden, geïnterpreteerd wordt. De 

positie als internal other leidt tot diverse stereotype beelden welke, afhankelijk van de context, 

als positief of negatief kunnen worden geïnterpreteerd. Dit beeldvormingsproces heeft een 

tweeledige uitwerking: enerzijds versterkt het de uitzonderingspositie van het Zuiden, 

tegelijkertijd wordt de nationale identiteit van de Verenigde Staten als geheel versterkt en 

bestaat deze uit de tegenovergestelde karaktereigenschappen dan die van het Zuiden (Jansson, 

2003, p. 311). Het Zuiden is achterlijk, intolerant, arm, racistisch en ouderwets. De Amerikaanse 

identiteit daarentegen staat voor: progressief, tolerant, welvarend en modern (Jansson, 2003, p. 

311). In paragraaf 1.4.4. meer over deze stereotype beelden. 
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1.4.3. Eén Diepe Zuiden? 

De contrasterende beelden die worden neergezet van het Zuiden en het Noorden spelen een 

belangrijke rol in de totstandkoming van zowel een Noordelijke, Zuidelijke als nationale 

identiteit. Het Zuiden heeft het Noorden dus nodig om ‘’anders’’ te zijn en visa versa (Ayers, 

1996). Dit betekent echter niet dat het Zuiden als een homogene regio gezien kan en wil worden. 

Integendeel, elke staat kenmerkt zich door unieke punten zoals de muzieksteden in Tennessee, 

de voormalige plantages in Mississippi en South Carolina en de Cajun cultuur in Louisiana. De 

toeristische sector probeert zoveel mogelijk deze heterogeniteit van de regio te benadrukken om 

te laten zien wat de regio allemaal te bieden heeft (Ayers, 1996). 

Ondanks de heterogeniteit van de regio omschrijft de zuidelijke historicus Cash het Zuiden als: 

¨.. sharply differentiated from the rest of the American nation, and exhibiting within itself a 

remarkable homogeneity¨ (Cash, 1954, p. 11).  

Cash legt de nadruk op het ‘’anders zijn’’ van de regio en negeert hierbij elke vorm van 

heterogeniteit binnen de regio. In zijn boek beschouwt Cash het Zuiden als het Zuiden van de 

blanke man waarin er geen ruimte is voor vrouwen of Afro-Amerikanen (Jansson, 2003, p. 302). 

Hij schept hierbij het idee dat het Zuiden een regio is waar de blanke mannelijke cultuur 

domineert. Jansson (2003) claimt dat door de regio neer te zetten als homogeen, men bijdraagt 

aan een effectieve ontwikkeling van the internal other. Het voorkomt dat men diverse 

betekenissen geeft aan het Zuiden en maakt dat men kenmerken van het Zuiden kan 

generaliseren naar ten eerste de gehele regio en ten tweede naar andere tijden (Jansson, 2003, p. 

303). Dit fenomeen kan vergeleken worden met het fenomeen van uploading uit het artikel van 

Boisen, Terlouw en Van Gorp (2011).  

Ondanks het feit Cash het Zuiden neergezet als een regio van en voor de blanke man, beschrijft 

hij de regio ook als ‘’a state of mind’’, wat de indruk wekt dat het echte Zuiden niet bestaat. Er is 

dus sprake van een imaginative geography. De uitspraak van Cash wordt nader toegelicht door 

Ayers (1996): 

“People realize that when they speak of "Southern culture" they are creating a fiction, a fiction of a 

geographically bounded and coherent set of attributes to be set off against a mythical non-South.”  

(Ayers, 1996, p. ) 

Ook Garreau (1981) claimt dat hét Zuiden, of wat hij noemt Dixie, niet bestaat. Volgens hem is 

het Zuiden gecreëerd op basis van emoties en is deze regio, zowel vanuit sociologisch, historisch, 

politiek als fysisch oogpunt, te divers voor een homogene regio. Hij zegt hierover het volgende: 

Rigid analysis of what constitutes Dixie can lead one to believe that is doesn’t exist, and never did. 

It’s not hard to make the case that the heavily black coastal lowlands of the Carolinas are very 

different from the mountains of Tennessee. Louisiana Cajuns are very different from Ozark 

Hillbillies. You can take a state like Alabama and confound those who would describe it as 

monolithically Deep South by pointing out the historically pro-Union counties at the southern tip of 

the Appalachians. Atlanta, undeniably, is the capital of Dixie. […] Yet all over the South you can find 

people who will flatly, and wrongly, assert that Atlanta has nothing tot do with the ‘’real’’ South. 

(Garreau, 1981, p. 131).  
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1.4.4. Stereotype beelden over het Zuiden en haar inwoners 

Zoals vermeld kan het Diepe Zuiden als imaginative geography worden gezien, een regio welke 

enkel in de gedachten van mensen bestaat. Deze imaginative geography wordt tevens gezien als 

internal other, een regio die afwijkt van de nationale standaard. Beiden maken dat er sterke 

beelden bestaan over het Diepe Zuiden, welke, dankzij een constante reproductie door diverse 

actoren, al decennialang meegaan.  

Niet alleen in de diverse media maar tevens in de wetenschappelijke literatuur is veel aandacht 

besteed aan deze beelden van het Diepe Zuiden en haar inwoners. De titel van het artikel van 

Conkin (1998) over het Diepe Zuiden spreekt voor zich: ‘’Hot, Humid and Sad’’. In het artikel 

wordt verwezen naar het warme, benauwde klimaat, het conservatieve Republikeinse karakter, 

de enorme velden vol katoen, granen en andere gewassen, het racistische geweld en de 

jarenlange armoede. Ook Ayers (1996) spreekt over de negatieve associaties die gepaard gaan 

met het Diepe Zuiden zoals de segregatie, racisme, onderontwikkeling en geweld. Deze negatieve 

associaties begonnen volgens Jansson (2003) al in de 19e eeuw met enerzijds de Noordelingen 

die streden voor de afschaffing van de slavernij en anderzijds het opkomend nationalisme in het 

Zuiden (Radford, 1992, p. 91). Dit zuidelijke nationalisme ontstond gedurende de Nullification 

Crisis (1832-1833) in South Carolina, waar, met name plantagehouders, een afkeer kregen van 

het Noorden (Radford, 1992, p. 92). Deze afkeer kwam vanuit het gedachtegoed dat het Noorden 

na de Onafhankelijkheidsoorlog de machtspositie van de Britten had overgenomen (Radford, 

1992, p. 93). Het nationalisme breidde zich uit over het gehele Zuiden van de Verenigde Staten 

en hield haar kracht tot ver in de 20ste eeuw (Radford, 1992, p. 2). Het nationalistische 

gedachtegoed vanuit het Zuiden en de afkeer van zuidelijke normen en waarden vanuit het 

Noorden verdeelden het land in twee kampen: het Noorden stond voor democratische en 

commerciële maatschappij terwijl het Zuiden stond voor een maatschappij gebaseerd op 

landbouw en aristocratie (Radford, 1992, p. 2). Deze stereotypering van zowel het Noorden als 

het Zuiden vloeide voort in stereotyperingen over de inwoners van beide regio’s. Thomas 

Jefferson gaf in een persoonlijke brief het verschil weer tussen Noorderlingen en Zuiderlingen 

(tabel 1.2). De karaktereigenschappen van de Zuiderlingen worden in deze tabel vergeleken met 

die van de Noorderlingen. Hoewel geen van beiden als superieur wordt gepresenteerd, valt op 

dat er sprake is van duidelijke tegenstellingen. Kortom, de Zuiderlingen zijn ‘’anders’’ dan de 

Noorderlingen en visa versa.  

Tabel 1.2: Het verschil tussen Noordelingen en Zuiderlingen volgens Thomas Jefferson 

In het Noorden is men In het Zuiden is men 

Kalm Fel 
Actief en bedrijvig Loom 
Volhardend Wispelturig 
Geïnteresseerd Vrijgevig 
Zeurderig  Openhartig 
Bron: Jansson, 2003, p. 294. 

In het boek van de zuidelijke historicus Cash vindt men tevens een aantal stereotyperingen 

terug. Zo refereert het Zuiden naar romantiek, genotzucht en irrealiteit. Maar tegelijkertijd is het 

Zuiden goedgelovig, primitief, kinderlijk, emotioneel. Zuiderlingen vinden het moeilijk zich bezig 

te houden met de realiteit, zij hechten meer waarde aan het denkbeeldige. Bovendien voelt het 

Zuiden zich bedreigd door de kenmerken van mainstream America (Jansson, 2003, p. 305). In het 

artikel van Jansson (2003) worden de kenmerken van het Zuiden afgezet tegen de kenmerken 

van de Verenigde Staten (tabel 1.3).  
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Tabel 1.3: Het Zuiden versus Amerika volgens Cash 

Het Zuiden De Verenigde Staten 

Gewelddadig Vredelievend 
Intolerant Tolerant 
Racistisch Verlicht 
Patriottistisch Kosmopolitisch 
Onrechtvaardig Rechtvaardig 
Irrationeel Rationeel 
Arm Welvarend 
Lui Energiek 
Onrealistisch Pragmatisch 
Bron: Jansson, 2003, p. 308 

Opvallend in de tabel hierboven is de negatieve en inferieure klank richting het Zuiden. Zoals 

eerder aangehaald, benadrukt men hierbij de positieve punten van het Noorden door de 

negatieve punten van het Zuiden aan te halen. Door dit te doen is er sprake van een bepaalde 

machtsverhouding tussen Noord en Zuid waarbij het Zuiden, door het Noorden wordt neergezet 

als inferieur en onderontwikkeld. Dit kan vergeleken worden met de manier waarop het Westen 

de Oriënt en de Dark Continent presenteert.  

Niet alleen Jansson en Ayers staan stil bij de stereotype beelden over het Zuiden en haar 

inwoners, ook Radford (1992) schrijft hier uitvoerig over. Zoals hierboven kort genoemd zouden 

niet-Zuiderlingen neerkijken op het Zuiden en haar inwoners omdat zij zouden blijven hangen in 

het verleden. Dit verlangen naar nostalgie ziet men tevens terug in het fysieke landschap. Zo zijn 

er vele historische monumenten waarvan een groot deel stamt uit het tijdperk van de 

Confederatie of hiernaar refereert. Ook wordt het Diepe Zuiden neergezet als de kern van de 

Bible Belt waar men zich vasthoudt aan de conservatieve christelijke waarde en men zich sterk 

afkeert van zaken als homoseksualiteit en abortus (Roland, 1982, p. 16). Tot slot zijn blanke 

Zuiderlingen traditioneel, racistisch, achterlijk en mogelijk gewelddadig. Zuiderlingen van Afro-

Amerikaanse afkomst zijn conservatief, religieus maar tevens vriendelijker dan Afro-

Amerikanen uit de noordelijke staten. Daarnaast zijn blanke Zuiderlingen vaak het lijdend 

voorwerp van grappen, vergelijkend met de grappen die Nederlanders over Belgen maken en 

visa versa (Ayers, 1996).  

Ondanks de negatieve klank van de beelden worden de traditionele waarden van het Zuiden 

door Noorderlingen sterk gewaardeerd. Dit bewijst dat beelden, en de betekenis daarvan, zeer 

afhankelijk zijn van de maker, zijn bedoelingen en de achterliggende context. Zo hebben 

Noorderlingen veel waardering voor de manier waarop in het Zuiden wordt omgegaan met de 

geschiedenis, het land en ouderen (Ayers, 1998). Daarnaast wordt het Zuiden afgebeeld als een 

regio waar ‘’men nog manieren kent’’ en nog met twee woorden praat zoals “Yes Ma’am” en ‘’No, 

Sir’’ (Roland, 1982, p. 16). Het is goed om hierbij de kanttekening te maken dat hier tevens 

sprake is van stereotypering, in dit geval positieve stereotypering waarbij men verlangt naar 

hetgeen men in het Noorden is verloren.  

Deze waardering voor de southern values kunnen volgens Gerster en Cords (1977) deels worden 

verklaard door de afbreuk van de Amerikaanse waarden gedurende de jaren na de 

Burgeroorlog. Net als tijdens de Industriële Revolutie in Europa veranderde de maatschappij en 

ging men (terug)verlangen naar hetgeen men was verloren, naar enige vorm van authenticiteit. 

Iets dat nog wel aanwezig was in het Zuiden. Het Diepe Zuiden heeft haar sterke eigen cultuur 

volgens de zuidelijke historicus Cash te danken aan de houding die men in het Zuiden heeft. Zo 
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speelt familie een grotere rol dan in de rest van de Verenigde Staten. Deze waarden spelen 

enerzijds een rol in de elitaire bovenlaag van de Zuidelijke bevolking. Men is trots op zijn 

afkomst en de rijke familiegeschiedenis. Anderzijds speel familie, en de zorg hiervoor, tevens een 

belangrijke rol in het leven van de Zuidelijke midden- en arbeidersklasse. Men kent sterke 

familiebanden, draagt zorg voor elkaar en is trots op hun Angelsaksische komaf (Eysberg & De 

Pater, 2007, pp. 139-140). Terwijl de waarden van de Amerikaanse Yankee Cultuur van het 

Noorden langzaam wegvloeide, hield het Zuiden stevig vast aan hetgeen voor hen voor hen 

belang was zoals familie, eer en rust (Gerster & Cords, 1977). Naast de stereotype beelden over 

de zuidelijke cultuur en bijbehorende waarden, worden de fysieke omstandigheden van het 

Zuiden tevens zeer eenzijdig afgebeeld. Volgens Ayers (1996) wordt het Zuiden vaak 

geportretteerd als het Latijns Amerika van Noord-Amerika, een regio waar het altijd augustus is, 

barre weersomstandigheden niet voorkomen en de katoenvelden altijd in bloei staan.  

De toeristische sector wil de positieve punten van het Diepe Zuiden benadrukken om zo de 

unieke aspecten van de bestemming, in dit geval het Diepe Zuiden, te versterken. Het rurale, wat 

door het Noorden als onderontwikkeld wordt gezien, wordt hierbij gezien als een positief punt. 

De toerist kan hier immers genieten van de rust, ruimte en natuur, iets wat aansluit bij de 

beelden van de romantic gaze. Hetzelfde geldt voor de vele historische elementen in de regio. De 

ruime aanwezigheid van historische aspecten wordt door het Noorden gezien als een hang naar 

het verleden (Ayers, 1996). Binnen de toeristische sector is de aanwezigheid van other times 

juist een positief punt, toeristen zijn immers op zoek naar authenticiteit en nostalgie.  

1.5. Verwachtingen  

De toerist is op zoek naar iets dat afwijkt van het alledaagse, naar een andere tijd, andere plaats 

en andere ervaringen. De verwachting is dan ook dat reisgidsen de regio zullen weergeven als 

‘’anders’’ en uniek. Gezien het onderzoeksgebied in diverse populaire media en andere 

unintentional projected images, vaak wordt neergezet als een regio van rust, romantiek en 

natuur zal dit ook de verwachting van de toerist zijn. Bij other places zal men de nadruk leggen 

op de natuur, het rurale en rustieke. Kortom tegenhangers van de drukte van de stad. Met 

betrekking tot other times zal de nadruk gelegd worden op de rijke geschiedenis van het gebied 

en de overblijfselen hiervan. Gezien de reeds bestaande beelden is de verwachting dat reisgidsen 

met name het tijdperk voor de Amerikaanse Burgeroorlog (periode van plantage-economie) en 

periode van de Amerikaanse Burgeroorlog zullen benadrukken. Voor beide perioden geldt 

immers dat het Diepe Zuiden gedurende die tijd sterk afweek van de rest van de Verenigde 

Staten. Men zal veel aandacht schenken aan voormalige plantages en de daar bij behorende 

woningen, historische gebouwen en monumenten. Deze aandacht voor historische stenen 

elementen is tevens terug te zien in andere onderzoeken naar reisgidsen, bijvoorbeeld in het 

onderzoek van Van der Vaart (1998) De aandacht voor het bovenstaande valt bovendien samen 

met de zoektocht van de toerist naar authenticiteit en nostalgie. Ook wat betreft other 

experiences is de verwachting dat reisgidsen zullen stilstaan bij hetgeen niet-alledaags is voor de 

toerist. Men kan denken aan culturele uitingen zoals aspecten uit de Cajun cultuur, lokale 

gerechten, feesten, gewoonten en muziek. Tot slot is enerzijds de verwachting dat men weinig 

aandacht heeft voor other people. Dit gezien het feit dat geografische plaatsen en niet mensen 

centraal staan in reisgidsen en eerder onderzoek heeft aangetoond dat reisgidsen steeds minder 

aandacht schenken aan other people (Van der Vaart, 1998). Anderzijds, vanuit het perspectief 

van het Zuiden als the internal other gezien, is het mogelijk dat men wel aandacht heeft voor de 

waarden van de inwoners van het gebied, deze waarden staan ook wel bekend als Southern 
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values. De verwachting is deze vergeleken worden met die van de gemiddelde Amerikaan die 

niet uit het Zuiden afkomstig is.  

Wat betreft de stereotypering en internal orientalism is de verwachting dat reisgidsen gebruik 

maken van positieve stereotype beelden welke aansluiten bij de rurale idylle. De verwachting is 

dat reisgidsen geen gebruik maken van negatieve stereotyperingen. De tekst zal het gebied 

omschrijven aan de hand van woorden zoals romantisch en rustiek en het gebied neerzetten als 

het tegenovergestelde van stedelijk. Hierbij is sprake van virtualisation waarbij reisgidsen met 

name de nadruk leggen op de sfeer die de regio uitstraalt (Van der Vaart, 1998 aangehaald door 

Van Gorp, 2012, p. 26).  

Tot slot is de verwachting dat de regio als een homogene rurale regio wordt afgebeeld met hier 

en daar grote steden met elk hun eigen unieke kenmerken. De verwachting is dat Atlanta wordt 

neergezet als een moderne enclave in een ruraal gebied. Deze stad zal dus worden neergezet als 

een tegenhanger van de rurale idylle van de regio. Overige steden, zoals New Orleans, zullen 

worden gepresenteerd als nostalgisch en historisch. De verwachting is dat reisgidsen hierbij de 

nadruk leggen het historisch erfgoed en er veel aandacht zal zijn voor de verstening van Van der 

Vaart (1998). Hierbij zullen reisgidsen aandacht schenken aan het unieke van elke stad, denk 

bijvoorbeeld aan New Orleans met zijn Jazz muziek. 

De verwachting is dat het beeld van het Diepe Zuiden in de verschillende reisgidsen sterke 

overeenkomsten laat zien. Zij hebben immers allen als doel de toerist te inspireren en van 

informatie te voorzien. De kleine verschillen zullen enerzijds te maken hebben met de 

achtergrond van de uitgeverij en de voorkeuren over hetgeen zij wel en niet willen vertellen, dit 

zal onder andere worden afgestemd op de doelgroep. Lonely Planet, de reisgids voor 

backpackers, zal informatie geven die aansluit bij de levensstijl van zijn lezers. Deze informatie 

kan deels verschillen van hetgeen geschreven wordt in bijvoorbeeld de Capitool reisgids. 

Anderzijds zal er een verschil te zien zijn in de hoeveelheid informatie, en daarmee ook de 

diversiteit, die gegeven wordt. De diversiteit aan informatie zal kleiner zijn in de compacte 

reisgids van Marco Polo, de verwachting is dat deze reisgids enkel de highlights zal behandelen. 

De relatief kleine hoeveelheid aan informatie kan leiden tot een zeer eenzijdig beeld van de 

regio.  
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Hoofdstuk 2: Methodologie 

In dit hoofdstuk zal de methode van onderzoek worden verantwoord. De keuze voor 

onderzoeksmethode vloeit voort uit de hoofd- en deelvragen. Ten eerste zullen deze 

onderzoeksvragen nader wordt uitgelegd. Vervolgens wordt de gekozen onderzoeksregio nader 

besproken, gevolgd door de selectie van reisgidsen. Tot slot wordt er uitgebreid stilgestaan bij 

de onderzoeksmethode  en de wijze waarop de reisgidsen zullen worden geanalyseerd.  

Voor dit onderzoek is de volgende onderzoeksvraag gekozen: 

Welke tourist gaze wordt er weergegeven in de reisgidsen over het Diepe Zuiden van de Verenigde 

Staten? 

De onderzoeksvraag wordt beantwoord aan de hand van de volgende vier deelvragen: 

1. In hoeverre wordt het Diepe Zuiden weergegeven als other, dat wil zeggen als other 

place, other time, other experience en other people? 

2. In hoeverre is er sprake van stereotypering  en internal orientalism? 

3. In hoeverre wordt het Diepe Zuiden als homogene regio afgebeeld? 

4. In hoeverre is er een verschil te zien tussen de verschillende reisgidsen met betrekking 

tot de beeldvorming van het Diepe Zuiden? 

Deelvraag een kijkt naar de vraag in hoeverre reisgidsen het Diepe Zuiden neerzetten als 

‘’anders’’. Hierbij wordt gekeken naar wat de aandacht krijgt in reisgidsen. Hierbij wordt de 

verdeling aangehouden zoals in het theoretisch kader: other places, other times, other experiences 

en other people. Er wordt onder andere gekeken in welke mate men aandacht heeft voor natuur 

en het rurale (other places), in hoeverre er aandacht wordt besteed aan het verleden van de 

regio (other times), in hoeverre de regio wordt neergezet als een regio waar men andere 

ervaringen kan opdoen (other experiences) . Hoewel de verwachting klein is dat er in reisgidsen 

gesproken wordt over other people, wordt deze wel meegenomen in de analyse. Het is immers in 

het kader van het Diepe Zuiden als the internal other des te interessant hoe diens inwoners 

worden afgebeeld in reisgidsen.  

Deelvraag twee gaat in op het beeld dat reisgidsen schetsen van het Diepe Zuiden, hierbij wordt 

gekeken hoe de regio wordt omschreven. Populaire media maken veelvuldig gebruik van zowel 

positieve als negatieve stereotype beelden van het Zuiden. Het Zuiden is enerzijds een regio van 

rust, romantiek en zomerse temperaturen. Het Zuiden wordt hierin neergezet als een rurale 

idylle en als the internal other. Een regio ver weg van negatieve stedelijke invloeden. Anderzijds 

zet men het Diepe Zuiden neer als onderontwikkeld en racistisch. De verwachtingen die de 

toerist van de desbetreffende regio heeft zijn gebaseerd op deze reeds bestaande beelden. Zoals 

in het voorgaande hoofdstuk is uitgelegd willen reisgidsen aansluiten bij deze (positieve) 

bestaande beelden van de regio. De verwachting is dan ook dat reisgidsen eveneens gebruik 

maken van de stereotype beelden die bestaan over het Zuiden, dit geldt echter enkel voor 

positieve stereotype beelden. Een reisgids heeft immers als doel aan te sluiten bij de tourist gaze 

en de toerist te inspireren de bestemming te bezoeken, hierin is geen plaats voor negatieve 

stereotypering.  

Bij deelvraag drie komen de individuele staten aan bod. Bij deze deelvraag wordt gekeken in 
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hoeverre de beeldvorming over de verschillende staten verschilt. Kortom, hebben reisgidsen oog 

voor het unieke van elke staat of worden de staten meer als een geheel afgebeeld? In het 

Orientalisme van Said wordt de Oriënt als één homogene regio afgebeeld. Ditzelfde principe ziet 

men terug in de populaire media waarin het Diepe Zuiden een rol speelt. Daarentegen bestaat 

hét Diepe Zuiden volgens velen niet. In plaats daarvan is er sprake van een imaginative 

geography, gebaseerd op emoties en persoonlijke voorkeuren. In hoeverre bestaat hét Diepe 

Zuiden in reisgidsen, en wordt de regio neergezet als één homogene regio of is er tevens 

aandacht voor het unieke van de individuele staten en subregio’s? Volgens Ayers (1996) 

proberen de verschillende gebieden binnen het Diepe Zuiden zich te onderscheiden van de rest 

om op deze wijze een sterke concurrentiepositie te bemachtigen binnen de toeristische markt. 

Volgens hem is er dus sprake van heterogeniteit als het om toeristisch promotiemateriaal gaat. 

Jansson daarentegen is van mening dat men de regio als homogeen moet neerzetten. Op deze 

wijze draagt men bij aan de identiteit en versterkt men de positie van internal other waardoor 

men tegenwicht kan bieden en kan concurreren met de rest van Amerika.  

Tot slot wordt er bij deelvraag vier gekeken in hoeverre er een verschil te zien is in de beelden 

tussen de drie geselecteerde reisgidsen. De inhoud van reisgidsen is weloverwogen en onder 

andere gebaseerd op de doelgroep en het type reisgids. Dit maakt dat reisgidsen van elkaar 

kunnen verschillen.  

2.1. Selectie onderzoeksgebied 

Zoals in het theoretisch kader is omschreven richt dit onderzoek zich op vijf staten: Alabama, 

Georgia, Louisiana, Mississippi en South Carolina. Deze keuze is gebaseerd op de indeling 

gegeven in the New Dictionary of Cultural Literacy (2005). Hoewel Florida volgens deze indeling 

ook tot het Diepe Zuiden behoort, wordt deze staat niet meegenomen in dit onderzoek. Florida 

is, dankzij het tropische weer, uitgestrekte stranden en moderne steden een populaire 

bestemming voor toeristen die op zoek zijn naar zon, zee en strand. Deze populariteit ziet men 

terug in het aantal reisgidsen waarin Florida uitgebreid wordt besproken, dit in tegenstelling tot 

andere gebieden in het Diepe Zuiden. Dit kan in de analyse leiden tot een grote 

oververtegenwoordiging van de staat Florida in vergelijking tot de overige staten, wat invloed 

heeft op de uiteindelijke uitkomst. Kortom, het traditionele, conservatieve Diepe Zuiden staat in 

dit onderzoek centraal. Deze regio wordt veel besproken in onder andere boeken, films en 

televisieseries en vaak getypeerd als ¨the internal other¨. Deze karaktereigenschappen hebben 

geen betrekking op Florida. Een optelsom van deze argumenten maakt dat Florida niet wordt 

meegenomen in dit onderzoek naar de beeldvorming van het Diepe Zuiden. 

2.2. Selectie reisgidsen 

Het onderzoek zal worden uitgevoerd aan de hand van een inhoudsanalyse. Voor deze 

inhoudsanalyse zijn vier reisgidsen geselecteerd. De populariteit van het Diepe Zuiden als 

toeristische bestemming is sterk terug te zien in het beperkte aanbod aan reisgidsen. De meeste 

reisgidsen richten zich op de toeristische trekpleisters zoals New York, Florida of het Westen 

van de Verenigde Staten. Voor het Diepe Zuiden heeft men een zeer beperkte keus. Voordat de 

uiteindelijke selectie tot stand kwam zijn er diverse reisgidsen bekeken, de meeste vielen echter 

af. Hieronder een aantal voorbeelden: 

 Lannoo’s reisgids Zuidoost-USA: zeer geschikte reisgids met veel informatie over Diepe 

Zuiden, echter nergens meer te verkrijgen. 
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 100% Reisgidsen Florida en het Diepe Zuiden: legt de nadruk op Florida, zeer weinig 

informatie over de resterende staten.  

 Nelles Gids USA Oost (1996). Deze reisgids betreft het gehele Oosten van de Verenigde 

Staten, opgedeeld in de Oostkust, het Midwesten en de Zuidelijke Staten. De reisgids is 

echter al in 1996 uitgegeven. Dit kan een vertekend beeld geven voor de analyse.   

 Wereldwijze Camperreizen USA & Canada: behandelt elke staat maar heeft een zeer 

concrete doelgroep, namelijk toeristen die reizen met een camper. Dit maakt dat er 

relatief weinig informatie wordt gegeven over de desbetreffende bestemmingen en zeer 

veel praktische informatie wordt gegeven over hoe te reizen per camper in Noord-

Amerika. 

De staten gelegen aan de Atlantische Oceaan (Georgia en South Carolina) worden veelal 

behandeld in de reisgidsen over het Oosten van de Verenigde Staten. Wil men echter dat alle 

staten terugkomen in één reisgids dan is men veelal gewezen op reisgidsen van de Verenigde 

Staten als geheel. Er is getracht vier reisgidsen te selecteren waarin niet alleen de bekende 

steden, zoals New Orleans, worden behandeld maar waarin een groot deel van het Diepe Zuiden 

enige aandacht krijgt. Dit heeft geleid tot de volgende selectie: 

1) Capitool reisgids van de Verenigde Staten (2014). Deze reisgids behandelt de gehele 

Verenigde Staten en verdeelt het land in verschillende regio’s. Het Diepe Zuiden, zoals 

afgebakend in dit onderzoek, is verdeeld over de regio’s ‘’Het Diepe Zuiden’’ (Louisiana, 

Mississippi en Alabama) en ‘’Het Zuidoosten” (Georgia en South Carolina). Tezamen 

worden de desbetreffende staten in ongeveer 50 pagina’s besproken. De reisgids begint 

met een kort overzicht van de regio, gevolgd door een uitgebreide inleiding met daarin 

informatie over onder andere de  geschiedenis en de cultuur. Vervolgens worden de 

verschillende staten en bijbehorende bezienswaardigheden kort besproken en wordt er 

afgesloten met praktische informatie en een overzicht van hotels en restaurants. 

2) Lonely Planet Eastern USA (2012). Deze Engelstalige reisgids betreft het gehele oosten 

van de VS. Ook voor deze reisgids geldt dat het Oosten is opgedeeld in verschillende 

regio’s. Het Diepe Zuiden uit dit onderzoek behoort tot de regio ‘’The South’’, welke het 

gehele Zuidoosten bedekt. De staten Alabama, Georgia, Louisiana, Mississippi en South 

Carolina worden in ruim 40 pagina’s besproken. Ook de Lonely Planet reisgids begint 

met een korte introductie van ‘’The South’’. In deze introductie wordt onder andere 

stilgestaan bij de cultuur en het weer van het Zuiden. Tevens worden er enkele feitjes 

gegeven en aanbevelingen gedaan voor ‘’de beste’’ hotels, restaurants en Scenic Drives. 

Het hoofdstuk vervolgt met een uitgebreide kaart. Vervolgens worden de individuele 

staten besproken. De individuele staten worden kort ingeleid, gevolgd door informatie 

over diverse bezienswaardigheden. Op diverse plaatsen in het hoofdstuk worden 

aanbevelingen gedaan voor hotels, restaurants en winkelgelegenheden.  

3) ANWB Wereldreisgids Verenigde Staten Oost (2010). Deze reisgids behandelt de gehele 

Oostkust en een deel van het Diepe Zuiden. De reisgids is opgedeeld in verschillende 

regio’s, waaronder ‘’Het Zuiden’’. Hoewel alleen de staten Georgia en South-Carolina zijn 

opgenomen in het hoofdstuk, is de informatie die gegeven wordt met ruim 40 pagina’s 

zeer uitgebreid. Het hoofdstuk begint met een introductie van de regio waarin onder 

andere kort wordt stilgestaan bij de geschiedenis en economie van het gebied. 

Vervolgens komen de verschillende bestemmingen en bezienswaardigheden aan bod, elk 

afgesloten met een aantal aanbevelingen voor hotels, restaurants en winkels.  
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4) Marco Polo USA East (2009). Dit is een compacte reisgids waarin de verschillende staten 

kort en bondig aan bod komen. De staten uit het Diepe Zuiden worden in twee kleine 

hoofdstukken behandelt, namelijk ‘’Het Zuiden’’ en ‘’Langs de Mississippi’’. Tezamen 

worden ze in een kleine 15 pagina’s behandeld. Hoewel de reisgids zeer compact is, biedt 

het zeer veel praktische informatie met betrekking tot hotels en restaurants. De 

beschrijvende informatie daarentegen, beperkt zich tot de inleiding van het hoofdstuk en 

enkele regels bij een stad of bezienswaardigheid.  

Zoals hierboven kort gezegd behandelen niet alle geselecteerde reisgidsen alle staten van het 

Diepe Zuiden. Welke staat wordt behandeld in welke reisgids is weergegeven op de kaart 

hieronder: 

Afbeelding 2.1: Kaart inhoud reisgidsen 

 

Het betreft vier totaal verschillende reisgids met een (deels) andere doelgroep. Zowel de 

Capitool, ANWB als Marco Polo reisgids richten zich op een breed publiek, de Lonely Planet 

reisgids daarentegen is meer geschreven voor backpackers. Daarnaast zijn de reisgidsen van 

Capitool, ANWB en Lonely Planet zeer uitgebreid vergeleken met de reisgids van Marco Polo. 

Ook qua indeling en uiterlijk zijn de reisgidsen zeer divers. Zowel de Marco Polo reisgids als de 

reisgidsen van de ANWB en Capitool staat vol met afbeeldingen, foto's en concrete tips. De 

Lonely Planet daarentegen geeft tevens diverse concrete tips maar is minder rijk aan foto’s en 

afbeeldingen.  

2.3. Onderzoeksmethode: inhoudsanalyse 

Dit onderzoek wordt uitgevoerd aan de hand van een inhoudsanalyse van vier reisgidsen. 

Hiermee sluit het onderzoek aan bij diverse andere werken. Van Gorp & Béneker (2007) doen, 

door middel van een content analyse van vier reisgidsen, onderzoek naar vormen van 

stereotypering en othering in zowel intentional projected images en unintentional projected 

images van Nederland. Bhattacharyya (1997) daarentegen analyseert slechts een reisgids. Aan 

de hand van een semiotic analysis en een content analysis van Lonely Planet’s reisgids van India, 

wordt het beeld dat de reisgids over India geeft onderzocht. In het onderzoek van Hopkins 

(1998) staat de beeldvorming van het platteland centraal. Hierbij wordt eveneens gebruik 

Bron originele kaart: Worldatlas, 2014 
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gemaakt van een semiotic analysis. De analyse wordt echter niet uitgevoerd op reisgidsen maar 

op toeristisch promotiemateriaal zoals slogans en logo’s. Ook naar beelden van het Diepe Zuiden 

zijn diverse inhoudsanalyses verricht. Jansson (2005 en 2003) heeft inhoudsanalyses uitgevoerd 

naar beelden van het Diepe Zuiden in de film Mississippi Burning en het boek The Mind of the 

South. Mellinger (1994) heeft onderzoek gedaan naar beelden van het Diepe Zuiden in 

ansichtkaarten uit de 20e eeuw.  

De inhoudsanalyse (content analyse), zoals uitgevoerd in dit onderzoek, is een kwantitatieve 

onderzoeksmethode waarbij aspecten geteld en systematisch ingedeeld worden in 

voorafgestelde categorieën. Hierbij wordt gekeken hoe vaak bepaalde onderwerpen en aspecten 

voorkomen (Jenkins, 2003, p. 312). Om tijdens het coderen subjectiviteit zoveel mogelijk te 

voorkomen wordt er voorafgaand aan de uitvoering van het onderzoek een uitgebreid 

analyseschema gemaakt met duidelijke categorieën.  

2.3.1. Uitvoering inhoudsanalyse 

Voor het onderzoek is gekozen om zowel foto’s als teksten te analyseren. Gezien de hoeveelheid 

aan foto’s en tekst zal niet alles geanalyseerd worden. Voor zowel foto’s als teksten geldt dat 

praktische informatie, bijvoorbeeld met betrekking tot het weer of de beste reistijd, niet wordt 

meegenomen in de analyse. Hetzelfde geldt voor consumenteninformatie, zoals aanbevelingen 

voor hotels en restaurants met daarbij adres, openingstijden en prijzen. Kortom, enkel de 

beschrijvende teksten van een bestemming of bezienswaardigheid worden geanalyseerd. Voor 

de foto’s geldt dat zij allemaal worden meegenomen in de analyse met uitzondering van foto’s 

van hotels, restaurants en winkelgelegenheden die gegeven worden als aanbeveling voor de 

toerist.  

Tevens wordt de gehele inleiding van een gebied meegenomen in de analyse. De analyse wordt 

uitgevoerd aan de hand van twee analyseschema’s, gebaseerd op de verschillende deelvragen. 

Het eerste analyseschema berust op deelvraag één en behandelt de vraag wat de aandacht krijgt 

in de reisgidsen. Hierin wordt onder andere gekeken naar de aanwezigheid van other places, 

other times, other experiences en other people. Om deze termen te concretiseren is er voor dit 

onderzoek een duidelijke afbakening gemaakt: 

 Other times: anders dan het moderne en hedendaagse. 

 Other places: anders dan het stedelijke. 

 Other experiences: anders dan de dagelijkse routine. 

 Other people: anders dan de mainstream Amerikaan uit stedelijk gebied. 

Bij deze laatste is het nodig een korte toelichting te geven. Other people heeft enkel betrekking 

op mensen en niet op culturele uitingen die door lokale bewoners uitgevoerd worden of bedacht 

zijn ten bate van de toerist, deze vallen onder other experiences. Aspecten die betrekking hebben 

op other people zijn enkel aspecten die betrekking hebben op het dagelijks leven van de lokale 

bewoners, zoals (regionale/lokale) normen en waarden. Historische personen worden niet tot 

other people gerekend maar tot other times. Ze worden immers besproken vanwege hun 

belangrijke rol in de geschiedenis.  

Per reisgids worden de afbeeldingen en teksten geanalyseerd (zie analyseschema 1 in bijlage). 

Voor de foto’s en afbeeldingen geldt: wat is er te zien op de foto/afbeelding? En binnen welke 

categorie past deze het beste? Voor de geschreven tekst geldt dat er per paragraaf (welke veelal 

samenhangt met een bestemming of bezienswaardigheid) wordt gekeken waar de 
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desbetreffende tekst over gaat en welke elementen er in de paragraaf terugkomen. Een 

paragraaf kan dus meerdere elementen bevatten en dus worden ingedeeld bij verschillende 

categorieën. Om een kort voorbeeld te geven hieronder een inleidend stukje over Louisiana: 

‘’Deze staat is bekend om zijn exotische landschap van bayous and moersassen, de plantagehuizen 

van voor de Burgeroorlog,  de jazz en het lekkere eten.’’ (Capitool, 2014, p. 354) 

In dit korte stukje verwijst men zowel naar other places (natuur  exotische landschap van 

bayous en moerassen), other times (plantageperiode  plantagehuizen) en other experiences 

(Lokale gerechten en culturele uitingen  Jazz en het lekkere eten). Bovendien verwijst deze 

zin, door het woord ‘’exotisch’’ te gebruiken, naar een plaats die geheel ‘’anders’’ is, hierover 

later meer.   

Voor dit schema geldt dat de regio geanalyseerd wordt als geheel maar dat er tevens een analyse 

wordt gemaakt van de individuele staten, dit in verband met deelvraag drie. In totaal krijgt men 

van het bovenstaande schema dus zes uitwerkingen (regio als geheel, Alabama, Georgia, 

Louisiana, Mississippi en South Carolina). Bovendien wordt gekeken hoe de reisgidsen zijn 

ingedeeld. Wordt de regio per staat besproken, of maakt de regio tevens gebruik van subregio’s 

binnen een staat en van regio’s die de staatsgrens overschrijden?   

Het tweede analyseschema staat niet stil bij de vraag waar men aandacht voor heeft maar hoe de 

regio wordt beschreven. Hierbij wordt indirect gekeken welke stereotyperingen reisgidsen 

gebruiken en op welke wijze de regio wordt neergezet als ‘’anders’’. Deze analyse wordt 

uitgevoerd aan de hand van het gebruik van bijvoeglijke naamwoorden. Zie bijlage 2 voor een 

lijst met voorbeelden van bijvoeglijke naamwoorden. Er is voor gekozen een onderverdeling te 

maken in drie thema’s: natuur/architectuur, cultuur/geschiedenis en bevolking. Op deze wijze 

kan geanalyseerd worden hoe bepaalde elementen uit het Diepe Zuiden worden omgeschreven 

en bij welke elementen er sprake is van duidelijke stereotyperingen.  

Gezien de vele foto’s en tekst is wordt hier enkel de tekst geanalyseerd. Van de teksten worden 

enkel de inleiding van de verschillende hoofdstukken en de inleidingen van staat of streek 

geanalyseerd. Gezien elke reisgids een andere opbouw kent, geeft het overzicht hieronder per 

reisgids aan welke tekst er wordt meegenomen in de analyse.  

Tabel 2.1: Overzicht teksten analyse 2 

Capitool Lonely Planet ANWB Marco Polo 
Het Diepe Zuiden in het kort 
(pp. 336-337) 

The South  
(pp. 312-313) 

In een oogopslag het Zuiden 
(pp. 328-329) 

Het oude Amerika en het Nieuwe 
Zuiden (pp. 16-21) 

Het Diepe Zuiden 
(pp. 339-341) 

South Carolina  
(p. 331) 

Blue Ridge Mountains 
(p. 342) 

Het Zuiden (pp. 56-57) 

Louisiana 
(p. 354) 

Georgia  
(p. 370) 

Antebellum Trail 
(p. 358) 

Langs de Mississippi (pp. 80-81) 

Mississippi 
(p. 360) 

Alabama  
(p. 389) 

Kust van Georgia 
(p. 364) 

 

Alabama 
(p. 364) 

Mississippi  
(p. 394) 

Kust van South Carolina 
(p. 376) 

 

Georgia 
(p. 256) 

Louisiana  
(p. 401) 

  

South-Carolina 
(p. 252) 
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Hoofdstuk 3: Resultaten  

3.1. De vier reisgidsen nader bekeken 

Capitool  USA (2014) 

Deze rijk geïllustreerde reisgids bevat 40 pagina's over de geselecteerde zuidelijke staten (zie 

bijlage 4 voor enkele spreadsheets). De staten Alabama, Mississippi en Louisiana zijn verwerkt 

in het hoofdstuk: Het Diepe Zuiden. Tevens bevat dit hoofdstuk enige informatie over de staat 

Arkansas. Gezien deze staat niet bij het geselecteerde onderzoeksgebied hoort, zijn de pagina's 

met betrekking tot deze staat niet meegenomen in de analyse. De overige geselecteerde staten, 

South Carolina en Georgia vindt men terug in het hoofdstuk: Het Zuidoosten. Dit hoofdstuk bevat 

tevens informatie met betrekking tot de staten North Carolina, Tennessee en Kentucky. In totaal 

worden de geselecteerde staten in 40 pagina’s besproken (tabel 3.1.). Een hoofdstuk begint met 

twee pagina’s: Het Diepe Zuiden in het kort. Hierbij wordt, aan de hand van een kaartje, een 

overzicht gegeven van de regio met daarbij must-see bezienswaardigheden. De twee pagina’s 

bevatten eveneens een korte inleiding met daarin informatie met betrekking tot de geografie, 

natuur en cultuur van het gebied. Na deze pagina’s volgt een drietal pagina’s met daarin een 

uitgebreide inleiding over het Diepe Zuiden waarin informatie wordt gegeven met betrekking tot 

de geschiedenis, bewoners, economie, kunst en cultuur. Deze inleiding wordt vervolgd met 

nogmaals een kaartje van de regio. Op dit kaartje staan per staat verschillende verwijzingen naar 

bekende plaatsen. Na deze algemene informatie begint de reisgids met de bespreking van New 

Orleans, deze stad wordt in 10 pagina’s besproken. Ook hier wordt op de eerste pagina een 

kaartje afgebeeld van de stad met daarop de belangrijkste bezienswaardigheden. Vervolgens 

worden deze bezienswaardigheden besproken. Na New Orleans worden de staten een voor een 

besproken. Zoals weergegeven in tabel 3.1. worden de staten in gemiddeld vier pagina’s 

uiteengezet. Eveneens als bij New Orleans begint de bespreking van elke staat met een korte 

inleiding. Hierin heeft men onder andere aandacht voor het verleden van de staat, het landschap 

en de unieke bezienswaardigheden. Ter illustratie hieronder de inleiding van Lousiana: 

“Deze staat is bekend om zijn exotische landschap van bayous en moerassen, de plantagehuizen van 

voor de Burgeroorlog, de jazz en het lekkere eten. Ook kent Louisiana een rijke historie en veel 

tradities. Het Franse erfgoed is afkomstig van Franse kolonisten, die het gebied vernoemd naar 

Lodewijk XIV. Zowel Frankrijk als Spanje koloniseerden dit gebied voordat de VS het in 1803 

bemachtigden via de Louisiana Purchase. Louisiana werd in 1812 een staat en speelde in de daarop 

volgende decennia een grote rol in de Burgeroorlog en de burgerrechtenstrijd. Tegenwoordig 

houdt de staat zowel vast aan zijn koloniale verleden als zijn creoolse en cajun erfgoed. 

Hoogtepunten zijn de plantages langs de Mississippi en de culturele verassingen van Cajun Country. 

“ (Capitool USA, 2014) 

De desbetreffende pagina’s staan vervolgens in het teken van de diverse bezienswaardigheden. 

Over elke bezienswaardigheid wordt enige informatie gegeven, tevens is deze voorzien van 

adres, telefoonnummer en openingstijden. Hoewel de Capitool reisgids maar liefst 77 

afbeeldingen bevat, zijn deze afbeeldingen vaak klein. Zelden komt men afbeeldingen tegen die 

een halve of hele pagina beslaat. Na de bespreking van de staten volgt een tweetal pagina’s met 

praktische informatie en acht pagina’s met adressen voor hotels en restaurants, gesorteerd per 
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staat en budget (zowel praktische informaties als lijst met hotels/restaurants niet meegenomen 

in analyse). 

Tabel 3.1: Overzicht inhoud Capitool USA, 2014 (excl. inleidende pagina’s over het Zuiden) 

Staten/steden Aantal pagina’s 

South Carolina* 4 
Georgia* 4 
Mississippi 4 
Alabama 2 
Louisiana 4 
Atlanta* 2 
New Orleans 10 
*Behoren tot hoofdstuk: Het Zuidoosten 

Lonely Planet Eastern USA (2012) 

In deze Engelstalige reisgids van in totaal 640 pagina’s, staan 48 pagina’s in het teken van het 

Diepe Zuiden (zie bijlage 5 voor enkele spreadsheets). Deze pagina’s vormen samen het 

hoofdstuk The South. Naast de staten South Carolina, Georgia, Alabama, Mississippi en Louisiana, 

worden in dit hoofdstuk ook de staten Tennessee, Kentucky en Arkansas besproken. Het 

hoofdstuk The South begint met een tweetal inleidende pagina’s, met daarna een kaartje van de 

regio. In de inleiding van het hoofdstuk staat men met name stil bij de rijke en diverse cultuur 

van het gebied, met daarbij tevens aandacht voor de bewoners: 

“Southerners have long been the butt of their fellow countrymen’s jokes.They’re slow moving, hard-

drinking, funny talking and spend all their time fixing their pickup trucks and marrying their 

cousins. Or so the line goes. Well, while Southerners do tend to be relatively friendly and laid-back, 

the drawling country bumpkin is more the exception than the norm”  

(Lonely Planet Eastern USA, 2012) 

Naast een korte inleiding wordt enige praktische informatie gegeven over de beste reistijden, 

restaurants en accommodaties. Tot slot geeft men een aantal Fast Facts met betrekking tot het 

Diepe Zuiden en doet men enkele aanbevelingen voor autoroutes.  

Na de inleiding worden de individuele staten besproken, veelal wederom opgedeeld in 

subregio’s. Zoals te zien in tabel 3.2. is de aandacht die elke staat krijgt zeer ongelijk verdeeld. Zo 

krijgen Mississippi en Alabama met respectievelijk zeven en zes pagina’s relatief veel minder 

aandacht dan Georgia en Louisiana, welke met 19 en 25 pagina’s vertegenwoordigd zijn. De 

grote aandacht voor deze twee staten kan worden verklaard doordat de grote steden Atlanta en 

New Orleans in deze staten gevestigd zijn, welke beide een aantal pagina’s bestrijken.  

De bespreking van elke staat begint wederom met een algemene inleiding en een stuk over de 

geschiedenis van de desbetreffende staat. De inleiding wordt vervolgd door enkele 

bezienswaardigheden, veelal gesorteerd op stad of subregio zoals Northern Louisiana of Cajun 

Country. De bezienswaardigheden worden opgevolgd door een uitgebreid overzicht van hotels, 

restaurants, cafés, winkelgelegenheden en overige locaties. Ook hier zijn deze aanbevelingen 

niet meegenomen in de analyse. In tegenstelling tot bij de Capitool reisgidsen, zijn er hier dus 

geen aparte pagina’s gesorteerd aan het einde van het hoofdstuk voor praktische informatie en 

aanbevelingen. De diverse tips voor hotels en dergelijke worden hier benoemd aan het eind van 

een desbetreffende stad of sub-regio.  
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De Lonely Planet is rijk aan diverse beschrijvingen maar bevat geen afbeeldingen, met 

uitzondering van de 27 afbeeldingen op de eerste pagina’s van de reisgids. Deze afbeeldingen 

staan in het teken van de gehele regio besproken in de reisgids, in dit geval het Oosten van de 

Verenigde Staten. Vier van deze afbeeldingen hebben betrekking op het Diepe Zuiden.  

Tabel 3.2: Overzicht inhoud Lonely Planet Eastern USA, 2012 (excl. inleidende pagina’s over het Zuiden) 

Staten/steden Aantal pagina’s 

South Carolina 11 
Georgia 9 
Mississippi 7 
Alabama 6 
Louisiana 8 
Atlanta 10 
New Orleans 16 

ANWB Wereldreisgids Verenigde Staten Oost (2010) 

Deze 504 pagina’s dikke reisgids bespreekt slechts twee van de vijf geselecteerde staten van het 

Diepe Zuiden (zie bijlage 6 voor enkele spreadsheets). De staten aan de Golf van Mexico; 

Alabama, Mississippi en Louisiana, worden niet meegenomen in deze reisgids. Desondanks 

besteedt men op 48 pagina’s aandacht aan de overige geselecteerde staten; South Carolina en 

Georgia. Deze staten komen samen in het hoofdstuk: “Het Zuiden”. Ook in deze reisgids is er 

geen sprake van een gelijke verdeling van de staten. Zo staan 36 pagina’s in het teken van 

Georgia, terwijl South Carolina in slechts 12 pagina’s wordt besproken. Bovendien wordt 

Georgia opgedeeld in diverse subregio’s, terwijl enkel de kustregio van South Carolina enige 

aandacht krijgt. Ook hier kan de aanwezigheid van Atlanta de uitgebreide aandacht voor Georgia 

voor een deel verklaren (tabel 3.3).  

Net als de andere reisgidsen begint ook deze reisgids met een inleiding over de regio. Deze 

inleiding omvat twee pagina’s en geeft met name informatie met betrekking tot de geschiedenis 

en de gevolgen daarvan. Daarnaast beschrijft men kort het landschap en de authentieke steden 

van de regio. De inleidende pagina’s bestaan daarnaast uit een stukje over de reisplanning, 

aanbevolen reisroutes en informatie met betrekking tot het klimaat.  

De inleiding wordt opgevolgd door de bespreking van de diverse bestemmingen, beginnende 

met Atlanta. Ook deze deelhoofdstukken beginnen met een korte inleiding over de 

desbetreffende bestemming. In tegenstelling tot de reisgidsen van Lonely Planet en Capitool, 

wordt er in deze reisgids geen duidelijke verdeling gemaakt naar staat. Elk deelhoofdstuk 

bestaat uit verschillende paragraven waarin soms meerdere staten besproken worden (tabel 

3.3).  De verschillende deelhoofdstukken zijn veelal onderverdeeld in verschillende paragraven 

die in het teken staan van een toeristische plaats. Zo is het deelhoofdstuk ‘’Kust van South 

Carolina’’ onderverdeeld in Hilton Head Island, Beaufort, Charleston, Georgetown en Myrthe 

Beach. De desbetreffende plaatsen wordt kort ingeleid waarna diverse bezienswaardigheden 

worden benoemd. Eveneens als bij de reisgids van Lonely Planet eindigt de bespreking van elke 

plaats met een lijstje met concrete tips voor hotels, restaurants en winkelgelegenheden.  

Het geanalyseerde hoofdstuk uit de ANWB reisgids bevat 12 foto’s. Deze afbeeldingen zijn 

relatief groot en omvatten veelal een halve of gehele pagina.  
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Tabel 3.3: Overzicht inhoud ANWB Verenigde Staten oost, 2010 (excl. inleidende pagina’s over het Zuiden) 

Staten/steden Aantal pagina’s 

South Carolina 12 
Georgia 24 
Mississippi - 
Alabama - 
Louisiana - 
Atlanta 12 
New Orleans - 

Marco Polo USA-Oost 

Deze zeer compacte reisgids staat geheel in het teken van het Oosten van de Verenigde Staten 

(zie bijlage 7 voor enkele spreadsheets). Het Diepe Zuiden wordt in een kleine 15 pagina’s 

besproken, verdeeld over twee hoofdstukken: “Het Zuiden” en “Langs de Mississippi”. Ook hier 

wordt de informatie niet per staat gegeven maar is er, eveneens als bij de ANWB reisgids, sprake 

van een meer overkoepelende regio. In het eerste hoofdstuk staat met onder andere stil bij de 

staten Georgia en South Carolina, waarvan overigens enkel de steden Atlanta, Charleston en 

Savannah uitgebreid de aandacht krijgen. In het hoofdstuk “Langs de Mississippi’’ staat 

Louisiana, samen met Missouri en Tennessee, centraal. Deze reisgids laat Mississippi en Alabama 

dus geheel buiten beschouwing.  

Tabel 3.4: Overzicht inhoud Marco Polo USA-Oost, 2009 (excl. inleidende pagina’s over het Zuiden) 

Staten/steden Aantal pagina’s 

South Carolina 3 
Georgia 2 
Mississippi - 
Alabama - 
Louisiana 3 
Atlanta 4 
New Orleans 2 

 

Elke hoofdstuk begint met een korte inleiding waarin men stilstaat bij de diversiteit en 

natuurschoon van de regio. Na de inleiding van de regio wordt de desbetreffende stad in enkele 

regels besproken waarna de verschillende bezienswaardigheden volgen. Deze 

bezienswaardigheden worden veelal in slechts een zin omschreven en zijn voorzien van prijs en 

openingstijden (zie bijlage 6). Ook hier worden de toeristische bezienswaardigheden opgevolgd 

door een lijstje met restaurants, hotels en winkelgelegenheden. Voor een relatief zeer compacte 

reisgids bevat de reisgids van Marco Polo veel foto’s (tabel 3.5). De foto’s zijn, voor het kleine 

boekje, relatief groot en omvatten de helft tot een kwart van de pagina.  

Samenvattend gaat de analyse over 154 pagina’s en 100 afbeeldingen, verdeeld over vier 

reisgidsen (tabel 3.5). De vier reisgidsen zijn vergelijkbaar als het gaat om de opbouw. De eerste 

verschillen zijn reeds vastgesteld in de omvang van de reisgidsen, het aantal illustraties (en de 

grootte hiervan) en de wijze waarop de reisgidsen de staten benoemen en onder de aandacht 

brengen (tabel 3.20).  
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Tabel 3.5: Aantal pagina's & afbeeldingen Diepe Zuiden per reisgids 

Reisgids Totaal aantal 
pagina’s reisgids 

Aantal pagina’s Diepe 
Zuiden 

Aantal illustraties 
Diepe Zuiden 

Capitool USA 799 40 77 
Lonely Planet Eastern USA 640 48 4 
ANWB VS Oost  504 50 12 
Marco Polo USA-Oost 104 16 7 
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3.2. Het Diepe Zuiden en othering 

 

De analyse op deelvraag een is uitgevoerd aan de hand van analyseschema één (zie methode 

hoofdstuk en bijlage 1). Zoals in de methodologie uitgebreid is uitgelegd zijn zowel de foto’s als 

de tekst meegenomen in deze analyse, uitzonderingen zijn de praktische informatie, 

bijvoorbeeld met betrekking tot de beste reistijd, en concrete tips voor hotels, restaurants en 

winkelgelegenheden.  

3.2.1 Othering in tekst 

Over het algemeen kan gezegd worden dat het Diepe Zuiden in reisgidsen veelal wordt 

neergezet als other place en other time als er gekeken wordt naar de tekst (zie tabel 3.6). Dit 

betekent dat de regio, zowel door middel van de tekst als met behulp van afbeeldingen, wordt 

neergezet als een gebied anders dan het hedendaagse en stedelijke Amerika. Deze representatie 

komt door de vele aandacht die men schenkt aan het verleden en het rurale karakter van de 

regio. 

Tabel 3.6: Othering in tekst en afbeeldingen 

 Other 
time 

Other 
place 

Other 
experiences 

Other 
people 

Overig Totaal 

Tekst 285 263 92 25 33 698 
Afbeeldingen* 71 43 18 1 - 133 
Totaal 356 306 110 26 33 831 

*Wijkt af van data in tabel 3.5. gezien enkele foto’s tot meerdere categorieën behoorden.  

In vergelijking met other times en other places, is er relatief weinig aandacht voor other 

experiences en met name voor other people. Hieronder worden de uitkomsten per categorie 

besproken. Van de 698 konden 33 aspecten niet worden ingedeeld bij een bepaalde categorie, 

deze hadden onder andere betrekking op de huidige economie van de regio of op de gevolgen 

van de orkaan Katrina, welke opvallend vaak wordt genoemd.  

Other times in het Diepe Zuiden 

In totaal verwijst de tekst 285 keer naar other times, verdeeld over bezienswaardigheden en 

inleidende teksten. Zoals te zien in het analyseschema (bijlage 1) is het aspect other times 

verdeeld in verschillende elementen en periodes. Hoewel de verwachting was dat reisgidsen de 

Amerikaanse Burgeroorlog, en de overblijfselen daarvan, veelvuldig zou behandelen, valt dit in 

de tekst gezien relatief tegen in vergelijking met de periode voor de Burgeroorlog. In totaal 

refereren reisgidsen 35 keer naar de Amerikaanse Burgeroorlog of overblijfselen daarvan (tabel 

3.8). In de verschillende inleidingen refereren zij 11 keer naar de Burgeroorlog. Hierbij wordt 

veelal in enkele zinnen verteld wat het effect van de oorlog is geweest op de desbetreffende stad 

of regio. De overige 24 keer krijgt de Burgeroorlog aandacht in de vorm van een 

bezienswaardigheid. Hierbij gaat het veelal om overblijfselen uit de Burgeroorlog zoals forten 

(8x), monumenten (7x) en enkele slagvelden (2x). Ook hebben reisgidsen in het kader van de 

Burgeroorlog een enkele keer aandacht voor overige aspecten zoals een (historische) 

begraafplaats en belangrijke historische personen. Bekende overblijfselen van de Amerikaanse 

Burgeroorlog komen in meerdere reisgidsen terug. Een voorbeeld hiervan is Fort Sumter, 

gelegen in Charleston, South Carolina, en tevens begin locatie van de Amerikaanse Burgeroorlog. 

De bezienswaardigheid Fort Sumter wordt in alle vier de reisgidsen aangehaald. Hetzelfde geldt 

voor Vicksburg National Military Park in Mississippi dat zowel wordt aangehaald in de reisgids 
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van Capitool als de reisgids van Lonely Planet. In de overige reisgidsen is de staat Mississippi 

niet opgenomen.  

De periode waarover men vaker spreekt is het Antebellum, de periode voor de Amerikaanse 

Burgeroorlog. In deze vooroorlogse periode was de plantage-economie een van de kenmerken 

van het (Diepe) Zuiden. Aspecten die refereren naar de voormalige plantageperiode krijgen in 

reisgidsen dan ook uitgebreid de aandacht. In totaal verwijzen de reisgidsen 63 keer naar deze 

periode, waarvan 16 keer in een inleiding en 47 keer met betrekking tot een 

bezienswaardigheid. Ook hier geven de inleidingen met name algemene informatie met 

betrekking tot de periode voor de Burgeroorlog: 

“Meer dan 200 jaar lang ploeterden uit Afrika afkomstige slaven op de katoen- en rijstplantages, 
voordat de overwinning van de Noordelijken in de Burgeroorlog een eind maakte aan deze vorm 
van dwangarbeid” (ANWB, 2010) 
 
In tegenstelling tot de bespreking van de Burgeroorlog, waarover inleidingen over het algemeen 

enkel algemene informatie verschaffen, wordt er in de inleidingen, met betrekking tot de 

plantageperiode, tevens verwezen naar de concrete overblijfselen van deze periode: 

“Hoogtepunten zijn de plantages langs de Mississippi […].” (Capitool, 2014) 
 
“[…], stadsvilla’s van voor de Burgeroorlog en plantages, die zo nu en dan overkomen als een 
filmdecor uit een lang vervlogen tijd” (ANWB, 2010) 
 
Ook de diverse bezienswaardigheden verwijzen naar de periode waarin slavernij in het Zuiden 

nog iets van alledag was. In totaal worden 47 plantage relateerde bezienswaardigheden 

besproken. Hierbij gaat het 26 keer om voormalige plantages die bezocht kunnen worden door 

toeristen. Het gaat hierbij veelal op een groot landgoed. Een veel besproken en afgebeelde 

plantage is de Oak Alley Plantation in Louisiana (afbeelding 3.1). Deze plantage wordt in drie 

reisgidsen aangehaald. In de ANWB reisgids wordt Louisiana niet besproken.  

Naast de aandacht voor (voormalige) plantages in de vorm van een landgoed, spreken de 

reisgidsen 11 keer over een voormalig plantagehuis. Tabel 3.7 geeft een overzicht van alle 

plantages die per reisgids worden gegeven. Opvallend in deze tabel is de sterke 

plaatsgebondenheid van de plantages, zo zijn deze in de reisgidsen met name terug te vinden bij 

de bespreking van South Carolina en Louisiana. De vraag is hoeverre de plaatsgevonden 

aandacht voor plantages te wijten is aan de indeling van de reisgids. Zijn er kortweg meer 

plantages in South Carolina en Louisiana of geeft de reisgids enkel dit idee gezien zij over het 

algemeen relatief veel aandacht schenken aan South Carolina en Louisiana? 

Kijkende naar tabel 3.8 valt op dat reisgidsen voornamelijk aandacht hebben voor de kant van 

de plantagehouder. Veelvuldig wordt de pracht en praal van de verschillende plantages en 

bijbehorende landhuizen besproken. De kant van de voormalige slaven daarentegen wordt in de 

bezienswaardigheden nauwelijks benoemd. De reisgidsen refereren slechts driemaal naar 

voormalige slavenhutten.  
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Tabel 3.7: Overzicht Plantages per staat, per reisgids 

 Capitool Lonely Planet ANWB Marco Polo 

SC Magnolia Plantation 
Plantation State park 

Boone Hall Plantation 
Magnolia Plantation 
Drayton Hall 

Boone Hall Plantation 
Magnolia Plantation 
Hampton Plantation 
Litchfield Plantation 

 

GA   Hofwyl-Broadfield 
Plantation 
Wormsloe Plantation 

 

AL     
MS Melrose plantation    
LA Oak Alley Plantation 

Laura plantation 
Destrehan Plantation 
Nottoway Plantation 
Magnolia Mound 
Plantation 
Melrose Plantation 

Oak Alley Plantation 
Laura plantation 
Myrtes Plantation 
Oakley Plantation 

 Oak Alley Plantation 

 

Dit zou enerzijds kunnen komen doordat overblijfselen van deze kant van het verhaal door de 

jaren heen zijn verdwenen terwijl de grote plantagehuizen zijn behouden. Anderzijds zou dit iets 

te maken kunnen hebben met de in de theorie besproken  significant past en selective tradition 

van Laderman (2009), waarbij bepaalde aspecten uit de geschiedenis worden benadrukt terwijl 

andere aspecten als het ware worden genegeerd. Een derde reden zou te maken kunnen hebben 

met het feit dat reisgidsen veelal aandacht schenken aan kunsthistorie en architectuur, in dit 

geval in de vorm van voormalige plantages. De plantages en bijbehorende huizen worden dan 

niet gezien vanuit een historisch oogpunt maar vanuit een architectonisch oogpunt. 

In het kader van other times hebben reisgidsen veel aandacht voor historische gebouwen. Deze 

gebouwen zijn veelal afkomstig uit het tijdperk voor de Burgeroorlog. Met name huizen uit deze 

periode zijn rijk vertegenwoordigd, men spreekt dan van Antebellum huizen of van huizen van 

voor de Burgeroorlog. In totaal wordt er 113 keer naar een historisch gebouw verwezen, 10 

maal in de verschillende inleidingen en 103 keer met betrekking tot bezienswaardigheden. Van 

deze historische gebouwen betreft het 50 huizen, 14 kerken en 15 overheidsgerelateerde 

gebouwen zoals (voormalige) rechtbanken. In tegenstelling tot bezienswaardigheden die 

refereren naar de Burgeroorlog en de plantageperiode waarin de reisgidsen veelal dezelfde 

bezienswaardigheden aanhalen, is er met betrekking tot historische gebouwen sprake van een 

zeer grote diversiteit. Deels bespreken reisgidsen dezelfde historische bezienswaardigheden, 

zoals het Owens Thomas House in Savannah. De aandacht voor dezelfde historische gebouwen is 

echter een stuk kleiner dan bij bezienswaardigheden met betrekking tot de Burgeroorlog en 

plantageperiode. Naast de historische huizen en overheidsgebouwen worden er tevens overige 

historische gebouwen besproken zoals een oude vuurtoren, een voormalige smederij en een 

oude universiteit. De vele aandacht voor historische gebouwen bevestigt het concept verstening 

van Van der Vaart (1998) die stelt dat reisgidsen veel aandacht hebben voor ‘’steen’’ uit het 

verleden, zoals monumenten en gebouwen.  
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Tabel 3.8: Other times in tekst 

Other times Inleiding Bezienswaardigheid Totaal 

     Burgeroorlog 11 24 35 
     Plantageperiode 16 47 63 
     Overige monumenten  1 23 24 
     Historische gebouwen (niet 
plantage gerelateerd) 

10 103 113 

     Historische personen  
     (niet m.b.t. Burgeroorlog) 

7 34 41 

    Vervoer 3 6 9 
Totaal 48 237 285 

 

Tot slot hebben reisgidsen aandacht voor monumenten (niet plantage- of Burgeroorlog 

gerelateerd), historische personen en vervoer, met name koetsen en raderboten die met vooral 

tegenkomt in Charleston en New Orleans. Een groot deel van de monumenten staat in het teken 

van de strijd voor gelijke rechten voor blank en zwart. Overige monumenten hebben onder 

andere betrekking op de Tweede Wereldoorlog en de verovering van Amerika. Personen die 

diverse malen worden besproken zijn Martin Luther King, Elvis Presley en Margaret Mitchell, 

schrijfster van het wereldberoemde boek Gone with the wind. Deze personen worden kort 

genoemd in een inleiding. Tevens gaat het 34 maal om een bezienswaardigheden die geheel in 

het teken staat van het desbetreffende persoon. De bezienswaardigheden met betrekking tot 

deze historische personen zijn veelal zeer plaatsgebonden. Zo worden musea en monumenten 

aangaande Martin Luther King met name weergegeven in de stukken over Mississippi, Alabama 

en Georgia. Deze plaatsgebondenheid is tevens terug te vinden in de inleidingen, zoals in het 

citaat hieronder uit de inleiding van Mississippi: 

“De geboortestaat van Tennessee Williams, Elvis Presley, B.B. King en Oprah Winfrey is een complex 

geheel.” (Capitool, 2014) 

Samenvattend kan gezegd worden dat het Diepe Zuiden wordt weergegeven als een regio van 

other times. Deze heeft met name betrekking op de plantageperiode, de tijd voor de Amerikaanse 

Burgeroorlog. 

Other places in het Diepe Zuiden 

Ook aspecten aangaande other places krijgen veel aandacht in de onderzochte reisgidsen. In 

totaal wordt 309 keer verwezen naar other places, dit gebeurt 35 keer in de inleiding en 274 

keer met betrekking tot een bezienswaardigheid (tabel 3.9). Kijkende naar other place wordt er 

met name stilgestaan bij de natuur (118) en musea (129) van het gebied. Aandacht voor natuur 

is er zowel in de inleiding als in de bezienswaardigheden. In de inleiding heeft dit een algemeen 

karaker, men spreekt bijvoorbeeld over de prachtige moerassen of uitgestrekte stranden. Met 

betrekking tot de bezienswaardigheden is men concreter, zo bespreekt men bijvoorbeeld een 

national forest of nationaal park. Een van de belangrijke natuurlijke kenmerken van het Diepe 

Zuiden, namelijk de vele moerassen, zijn met 22 keer goed vertegenwoordigd in de tekst. 

Hetzelfde geldt voor de kust, wat verklaard kan worden doordat de regio zowel aan de 

Atlantische Oceaan als aan de Golf van Mexico grenst. Een opvallende uitschieter zijn de vele 

parken en botanische tuinen waarnaar reisgidsen maar liefst 31 keer refereren. Deze parken en 

botanische tuinen worden zowel weergegeven in stedelijk gebied als in meer ruraal gebied, zoals 

het Centennial Olympic Park en de Atlanta Botanical Gardens in Atlanta en het Forsyth Park in 
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Savannah. Hoewel enkele van deze parken in zeer stedelijk gebied gelegen zijn, behoren zij toch 

tot other place, zij refereren immers naar de rust en ruimte van het rurale.   

Naast de vele aandacht voor natuur en het rurale, hebben reisgidsen tevens veel aandacht voor 

diverse musea. In totaal komen 129 musea aan bod. Deze musea omvatten diverse 

onderwerpen. Deze categorie is daarom opgedeeld in verschillende thema’s (tabel 3.10). De 

meeste musea staan in het teken van de geschiedenis, er wordt in deze musea dus gerefereerd 

naar het aspect other times. Dit kan betrekking hebben op de lokale geschiedenis van een stad of 

streek maar tevens op de geschiedenis van de Verenigde Staten als geheel. Ook worden bepaalde 

historische gebeurtenissen belicht zoals de strijd voor gelijke rechten en de totstandkoming van 

de Verenigde Staten. Voorbeelden van historische musea zijn het Louisiana State Museum, 

Atlanta History Center en het Old Capitol Museum of Mississippi History. Vervolgens zijn er 

kunstgerelateerde musea en musea die betrekking hebben op een persoon zoals, Martin Luther 

King of Margaret Mitchell, de schrijfster van Gone with the wind. Tot slot is er een divers aantal 

musea met overige thema’s zoals sportmusea, museum over de wetenschap en een museum 

speciaal voor kinderen.  

Tabel 3.9: Other places in tekst 

Other places Inleiding Bezienswaardigheid Totaal 

     Natuur 25 93 118 
- Bos 1 5 6 
- Moeras 4 18 22 
- Strand/zee 6 20 26 
- Grote eikenbomen 4 9 13 
- Parken en botanische tuinen 3 28 31 
- Overig 7 13 20 

     Moderne architectuur 4 5 9 
     Musea  - 129 129 
     Jachthavens 1 2 3 
    Markten - 4 4 
Totaal 30 233 263 

 
Tabel 3.10: Overzicht musea per thema 

Thema musea Aantal musea 

Kunst 34 
Geschiedenis 63 
Persoon 9 
Overig 23 

 
De categorie other places heeft weinig aandacht voor moderne architectuur, jachthavens en 

markten. Als deze bezienswaardigheden wel aan bod komen dan zijn deze vaak zeer lokaal 

gebonden. Moderne architectuur wordt veelal besproken in het kader van Atlanta, welke wordt 

neergezet als een moderne enclave in een veelal ruraal gebied. Jachthavens worden vooral 

besproken in het kader van de Atlantische kustgebieden in Georgia en South Carolina.  

Other experiences en other people in het Diepe Zuiden 

Tot slot zijn er other experiences en other people. Deze aspecten komen minder vaak aan bod 

vergeleken met other times en other places. In totaal refereren de reisgidsen 92 keer naar other 

experiences (tabel 3.11). Het merendeel van de other experiences wordt vertegenwoordigd door 

recreatiegelegenheden waarbij de toerist even aan de sleur van de alledaagse routine ontsnapt. 

Binnen deze categorie bevinden zich met name diverse golfbanen en casino’s.  
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Deze golfbanen en casino’s worden door reisgidsen afgebeeld alsof zij sterk zijn verbonden aan 

een bepaalde plaats. Zo worden golfbanen met name weergegeven bij de kust van South Carolina 

en Georgia. Casino’s worden met name besproken in het kader van de staat Mississippi. Overige 

recreatiegelegenheden zijn een kuuroord, dierentuinen en aquaria. Een recreatiegelegenheid dat 

in drie van de vier reisgidsen wordt besproken is het Georgia Aquarium Atlanta, enkel de 

reisgids van Lonely Planet bespreekt deze niet.  

Naast de vele recreatiegelegenheden wordt het Diepe Zuiden als een regio gepresenteerd 

waarbij de toerist nieuwe muziekervaringen kan opdoen Zo staan de reisgidsen met name stil bij 

de Jazz en Blues cultuur van de regio. Muziek wordt in de inleidingen en bezienswaardigheden, 

met een respectievelijke 12 en 13 keer besproken. Zoals bij veel aspecten is de inleiding 

algemeen van aard en wordt er veelal verwezen naar het Diepe Zuiden, of steden uit deze regio, 

als geboorteplaats van diverse muziekstijlen. De bezienswaardigheden hebben veelal betrekking 

op een specifieke locatie waarin men deze muziekervaring kan opdoen, zoals een museum of 

uitgaansgelegenheid. 

Ook hier is muziek sterk gekoppeld zijn een bepaalde stad of streek. Zo wordt de Jazz muziek en 

de daarbij behorende thema’s enkel besproken in de stukken over New Orleans, terwijl de Blues 

wordt besproken in het kader van de staat Mississippi. Ook de Cajun cultuur wordt 

gepresenteerd als een andere ervaring die men met name kan opdoen in Louisiana. Hierbij 

wordt met name verwezen naar de gerechten en muziek van deze cultuur.  

Tabel 3.11: Other experiences in tekst 

Other experiences Inleiding Bezienswaardigheden Totaal 

     Muziek 12 13 25 
- Jazz 8 6 14 
- Blues 3 5 8 
- Country 1 1 2 
- Dixielandbands - 1 1 

    Mardi Gras carnaval 4 5 9 
    Cajun/Creoolse cultuur 5 7 12 

- Gerechten 3 3 6 
- Muziek 1 4 5 
- Overig 1 - 1 

Recreatie 5 41 46 
Totaal 26 66 92 

 

De categorie die het minst belicht wordt in reisgidsen is other people, in totaal wordt hier 25 

keer naar verwezen (tabel 3.12). Dit zou te maken kunnen hebben met de ‘’verstening van 

reisgidsen’’ waarbij mensen steeds minder de aandacht krijgen (Van der Vaart, 1998).  

De aandacht voor other people heeft met name betrekking op twee bevolkingsgroepen: de Cajun 

en de Creolen. Deze bevolkingsgroepen zijn bovendien sterk gekoppeld aan een specifiek gebied, 

Louisiana en met name New Orleans. Naast de Cajun en Creoolse bevolking heeft men meerdere 

malen aandacht voor de kenmerken van de inwoners van het Diepe Zuiden. Zo wordt er onder 

andere verwezen naar hun buitengewone gastvrijheid maar tevens naar hun diepgewortelde 

christelijke geloof en conservatieve normen en waarden, zoals in het citaat hieronder: 
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“Religion is hugely important here, the so called Bible belt runs smack through the South, with 

about half of all Southerners identifying as Evangelical Christians” (Lonely Planet, 2012) 

Deze beschrijvingen zijn veelal niet gebonden aan een specifiek gebied of bezienswaardigheid 

maar vindt men over het algemeen terug in de inleiding waarbij het gehele Diepe Zuiden wordt 

besproken. In paragraaf 3.2. wordt nader ingegaan op de vraag hoe Zuiderlingen exact 

beschreven worden.  

Tabel 3.12: Other people in tekst 

Other people Inleiding Bezienswaardigheden Totaal 

Cajun/Creool bevolking 5 3 8 
Zuidelijke normen en waarden 15 2 17 
Totaal 20 5 25 

 

3.2.2  Othering in afbeeldingen 

In de analyse van deelvraag één is tevens gekeken naar afbeeldingen. Zoals weergegeven in tabel 

3.6 zijn er in totaal 133 afbeeldingen geanalyseerd. Het aantal afbeeldingen verschilt sterk per 

reisgids (tabel 3.5) . Zoals eerder gezegd staat de reisgids van Capitool vol met afbeeldingen, dit 

in tegenstelling tot de reisgids van Lonely Planet welke enkel op de eerste pagina’s een aantal 

afbeeldingen bevat.  

In tegenstelling tot de tekst, waarbij het aandeel van other times en other places relatief gelijk is, 

zijn er meer afbeeldingen van other times dan van other places. Met in totaal 71 afbeeldingen 

wordt het Diepe Zuiden afgebeeld als een regio in other times. Kijkende naar deze other times 

aspecten, heeft men op de afbeeldingen weinig aandacht voor de Amerikaanse Burgeroorlog, 

eveneens als in de tekst. Slechts acht afbeeldingen verwijzen naar de Burgeroorlog (tabel 3.13).  

Elementen van de plantageperiode zijn met 12 afbeeldingen iets beter vertegenwoordigd. Op 

maar liefst driekwart van deze afbeeldingen is een plantage of (voormalig) plantagehuis te zien. 

Zo wordt de veel besproken Oak Alley Plantation zowel in de reisgids van Capitool als in de 

Marco Polo reisgids afgebeeld (afbeelding 3.1). Deze plantage behoort dan ook tot The Known 

(McGregor, 2000) zoals besproken in de theorie. De plantage krijgt zowel aandacht in de tekst 

als op de afbeeldingen. Naast aandacht voor de plantageperiode heeft men in de afbeeldingen 

tevens aandacht voor overige aspecten uit het Antebellum tijdperk. Huizen van voor de 

Burgeroorlog worden veelvuldig afgebeeld (afbeelding 3.2). Op de afbeeldingen heeft men 

tevens relatief veel aandacht voor overige historische gebouwen zoals een oude smederij en 

universiteit. Ook hier is er dus sprake van McGregor’s (2000) Known. Historische gebouwen, en 

in specifiek huizen van voor de Burgeroorlog, krijgen in de tekst en afbeeldingen veel aandacht 

waardoor het wordt gepresenteerd als must-see locations. Ook met betrekking tot het vervoer 

worden de kenmerkende raderboten, relatief veel gefotografeerd.  

Over het algemeen kan echter gezegd worden dat reisgidsen verschillende objecten afbeelden 

maar hierin de typische kenmerken van het Diepe Zuiden laat zien. Zo worden de 

karakteristieke straten van New Orleans en Charleston en de moerassen van Louisiana meer dan 

eens gebruikt op afbeeldingen.   
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Tabel 3.13: Other times in afbeeldingen 

Other times Aantal afbeeldingen 

     Burgeroorlog 8 
- Slagvelden - 
- Monumenten(incl. beelden, schilderijen) 1 
- Begraafplaatsen 1 
- Forten 3 
- Historische personen 1 
- Overig 2 

     Plantageperiode 12 
- Plantages 3 
- Slavenhutten - 
- Plantagehuizen 6 
- Voormalige werktuigen 1 
- Monumenten(incl. beelden, schilderijen) 1 
- Overig 1 

     Overige Monumenten  6 
     Historische gebouwen 29 

- Kerken 5 
- Huizen 11 
- Overheidsgebouwen 2 
- Overig 11 

     Historische personen  10 
    Vervoer 6 

- (Rader)boten 4 
- Koets 2 
- Stoomtreinen - 

Totaal 71 

 
 

 



56 
 

Vergeleken met de tekst zijn er relatief gezien een stuk minder foto’s betreffende other places 

(tabel 3.14). Ook hier zijn de moerassen en bayous van het Diepe Zuiden meer dan eens 

onderwerp van afbeelding (zie afbeelding 3.3). Ook een ander kenmerk van het Diepe Zuiden, 

namelijk de oude eikenbomen, zijn meerdere malen terug te vinden op afbeeldingen, al dan niet 

met een plantagewoning op de achtergrond.  

Eveneens als in de tekst, zijn de afbeeldingen met betrekking tot moderne architectuur en 

jachthavens zeer plaatsgebonden. Zo worden er bij Atlanta enkel wolkenkrabbers afgebeeld. 

Jachthavens worden met name weergegeven bij de kust van Georgia en South Carolina. Deze 

afbeeldingen zijn dan ook sterk gekoppeld aan de 

tekst. Lang niet alle bezienswaardigheden worden 

ondersteund door een afbeelding, echter proberen 

reisgidsen de sfeer van de tekst wel terug te laten 

komen in de afbeeldingen. Dit geldt met name voor 

de reisgidsen van de ANWB, Lonely Planet en 

Marco Polo. Bespreekt men het kosmopolitische 

karakter van Atlanta, dan wordt deze ondersteund 

door afbeeldingen met moderne wolkenkrabbers. 

Bespreekt men echter het natuurschoon van de 

kust, dan wordt deze ondersteund door 

afbeeldingen van bijvoorbeeld een strand bij 

zonsondergang of een jachthaven, zoals op de 

afbeelding hiernaast.  

De afbeeldingen musea zijn met name terug te vinden in de reisgids van Capitool. Deze reisgids 

gebruikt de aanwezige afbeeldingen met name ter ondersteuning van de tekst. Wordt er een 

specifiek museum in de tekst besproken, dan bestaat de kans dat deze tevens wordt afgebeeld. 

In paragraaf 3.4. meer over de verschillen tussen de reisgidsen. 

Tabel 3.14: Other places in afbeeldingen 

Other places Aantal afbeeldingen 

     Natuur 21 
- Bos 4 
- Moeras 6 
- Strand/zee 2 
- Grote eikenbomen 4 
- Parken 3 
- Overig 2 

     Moderne architectuur 8 
     Musea  10 
     Jachthavens 3 
    Markten 1 
Totaal 43 

 

In vergelijking met de tekst is er op afbeeldingen weinig aandacht voor other experiences. Een 

mogelijke verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat other experiences moeilijk op beeld zijn vast 

te leggen vergeleken met other times en other places. Het gaat hierbij immers om ervaringen.  

Hoewel de aanleiding van deze ervaringen kunnen worden afgebeeld, zoals een golfbaan of 

muziek gerelateerde foto’s, zullen deze afbeeldingen het karakter van het gebied niet altijd 

Bron: Capitool, 2014 

Afbeelding 3.4: Jachthaven Hilton Head 

Bron: ANWB, 2010 
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versterken. Een golfbaan, dierentuin of overige vormen van recreatie kan men immers overal 

vinden. Mede om deze reden kunnen makers van reisgidsen ervoor kiezen met name 

afbeeldingen te gebruiken die uniek en karakteristiek zijn van de desbetreffende bestemming, 

bijvoorbeeld moerassen en plantages. Deze zullen immers het unieke, karakteristieke beeld van 

de bestemming versterken en hierdoor aan de verwachting van de (potentiële) toerist.  

Het bovenstaande argument wordt bevestigd door de relatief veel muziek gerelateerde 

afbeeldingen. Naast dat het Diepe Zuiden bekend staat om haar vele plantages en nevelige 

moerassen, staat de regio eveneens bekend als geboorteplaats van vele muziekstromingen. Het 

afbeelden van muziek gerelateerde aspecten bekrachtigt dus het karakteristieke beeld van de 

bestemming en daarmee de verwachting van de toerist. Zo geeft de Lonely Planet een afbeelding 

weer waarop een Afro-Amerikaanse man vol passie de trompet bespeelt. De Capitool reisgids 

geeft een aantal afbeeldingen van jazz-bands en voormalige jazz saloons. Muziek gerelateerde 

afbeeldingen zijn echter zeer lokaal gebonden. Zo plaatsen reisgidsen Jazz gerelateerde 

afbeeldingen enkel bij de stad New Orleans. Zoals eerder besproken is deze trend tevens terug te 

zien in de tekst. Hierdoor krijgt de toerist het idee dat Jazz enkel terug te vinden is in de stad 

New Orleans.  

Een ander opvallend feit is de afwezigheid van afbeeldingen met betrekking tot de Cajun en 

Creoolse cultuur. Hoewel deze regelmatig wordt besproken in de tekst wordt deze niet 

geïllustreerd aan de hand van afbeeldingen. Het omgekeerde geldt voor het Mardi Gras carnaval 

dat relatief weinig wordt besproken in de tekst maar wel wordt weergegeven op afbeeldingen. 

Het carnaval laat zich moeilijk vastleggen in tekst, het Mardi Gras kan gezien worden als een 

visueel spektakel waarvoor reisgidsen met name gebruik maken van afbeeldingen. Dit zou 

kunnen komen door de sfeer die deze afbeeldingen uitstralen. Zij geven de (potentiële) toerist 

het idee dat het Diepe Zuiden echt een andere, unieke plaats is die sterk afwijkt van hetgeen zij 

gewend zijn. Door deze afbeeldingen te plaatsen sluiten zij aan bij de zoektocht van de toerist, 

namelijk naar hetgeen ‘’anders’’ is dan thuis.  

Tabel 3.15: Other experiences in afbeeldingen 

Other experiences Aantal afbeeldingen 

     Muziek 11 
- Jazz 10 
- Blues 1 
- Country - 
- Dixielandbands - 
- Overig - 

    Mardi Gras carnaval 2 
    Cajun/Creoolse cultuur - 

- Gerechten - 
- Muziek - 
- Overig - 

Uitgaan- en recreatiegelegenheden 5 
Totaal 18 

 

Tot slot is er de categorie other people. Hiervan is slechts een afbeelding weergegeven, namelijk 

een afbeelding van de Cajun (voormalige) bevolking. Dit kan komen door het feit dat de 

categorieën zoals gegeven moeilijk zijn vast te leggen op afbeeldingen. De meeste aspecten, zoals 



58 
 

normen en waarden, betreffen immers geen materiële elementen en zijn hierdoor moeilijk af te 

beelden.  

Tabel 3.16: Other people in afbeeldingen 

Other people Aantal afbeeldingen 

Cajun bevolking 1 
Zuidelijke normen en waarden - 
Totaal 1 

 

Tot slot een opvallend punt. Op elke afbeelding is het mooi weer. Uiteraard is dit een van de 

kenmerken van reisgidsen, toeristen worden immers niet geïnspireerd een bestemming te 

bezoeken als deze is weergegeven in slechte weersomstandigheden. Anderzijds wordt hiermee 

wel de theorie aangaande het stereotype beeld van de regio bevestigd. Zoals Ayers (1996) 

aangeeft wordt de regio altijd neergezet als het Latijns Amerika van het Noorden waarbij men 

altijd kan genieten van een zomerachtig weertype.  

Tot slot 

De vier reisgidsen hebben met name aandacht voor voor other times en other places. Zowel bij de 

tekst als bij de afbeeldingen zijn er iets meer aspecten met betrekking tot other times. Vanuit de 

literatuur kan dit enerzijds verklaard worden vanwege het gegeven dat reisgidsen willen 

aansluiten bij de verwachting van de (potentiële) toerist. De toerist is op zoek naar een plaats 

die ‘’anders’’ en verlangt daarbij naar een zekere mate aan authenticiteit. Het Diepe Zuiden staat, 

mede door de diverse films, boeken en televisieseries, veelal bekend als een regio vol nostalgie 

en romantiek. De verwachting van de toeristen is deels afgestemd op dit beeld. De inhoud van 

reisgidsen sluiten op hun beurt nauw aan bij deze verwachtingen. Dit doen zij enerzijds in de 

afbeeldingen. Op afbeeldingen zijn vaak historische elementen te zien, bovendien stralen zij vaak 

een bepaalde sfeer uit. Denk bijvoorbeeld aan afbeeldingen van grote landhuizen, omgeven door 

grote eikenbomen en groene, verlaten velden. Ook in de tekst wordt (indirect) verwezen naar 

nostalgie en authenticiteit. Dit gebeurt veelal in de manier waarop de regio wordt omschreven, 

in de volgende paragraaf meer hierover. Anderzijds kan de aanwezigheid van other times komen 

door de verstening van reisgidsen waarin reisgidsen veel aandacht schenken uit stenen 

overblijfselen uit het verleden (Van der Vaart, 1998). 

Zowel in de tekst als op afbeeldingen hebben reisgidsen opvallend weinig aandacht voor other 

people. Dit sluit aan op de voorafgestelde verwachtingen uit het theoretisch kader. Hierin was de 

verwachting dat men weinig aandacht zou schenken aan other people gezien het feit dat 

reisgidsen zich steeds meer richten op ‘’stenen’’ elementen en minder op mensen (Van der Vaart, 

1998). 

In de literatuur worden The Known en The Imagined van McGregor (2000) besproken. De 

reisgidsen van het Diepe Zuiden kennen duidelijke aspecten die behoren tot the Known. Een 

specifiek voorbeeld is de Oak Alley Plantation die vaak genoemd en afgebeeld wordt. The 

Imagined locaties worden enkel besproken in de tekst en niet ondersteund door afbeeldingen, 

voorbeelden hiervan zijn het CNN Center en World of Coca-Cola in Atanta. Ook is deze categorie  

terug te vinden bij de other experiences en other people. Specifiek kan hierbij worden gedacht 

aan de diverse recreatiemogelijkheden die wel genoemd worden in de tekst maar niet worden 
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afgebeeld. Tot slot zijn er diverse bezienswaardigheden die tot The Unknown behoren, deze 

hebben met name betrekking op de vele lokale musea die kort de aandacht krijgen in de tekst.  

Met name elementen uit The Known en The Imagined dragen sterk bij aan de circle of 

representation en de hermeutic circle (1990) van Urry, waarbij toeristen op zoek gaan naar 

hetgeen zij gezien hebben in toeristische en niet toeristische informatiebronnen. Met betrekking 

tot de regio kunnen dit bijvoorbeeld de bekende plantages zijn. De toerist heeft deze gezien in 

bijvoorbeeld een reisgids of brochure, construeert hier een eigen beeld van en raakt 

geïnspireerd de plantage zelf te bezoeken. Tijdens het bezoek maakt de toerist zelf beelden van 

de plantage welke na terugkomst worden gedeeld. Hierdoor ontstaat er een vicieuze cirkel en 

blijft het beeld van de bezienswaardigheid onveranderd (Urry, 1990 en Jenkins, 2003).  
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3.3. Hoe wordt de regio omschreven? 

  

De analyse van deelvraag twee is uitgevoerd met behulp van analyseschema twee (zie methode 

hoofdstuk voor meer uitleg). Zoals weergegeven in het methode hoofdstuk is er voor deze 

deelvraag een beperkt aantal teksten gekozen, namelijk de inleidingen van de hoofdstukken en 

van staat of streek. In bijlage twee is de gehele analyse weergegeven, hierin zijn per reisgids en 

per staat teksten opgenomen aangaande hoe de desbetreffende regio wordt neergezet. In deze 

paragraaf zullen de belangrijkste bevindingen worden besproken en worden gekoppeld aan de 

reeds besproken theorie.  

3.3.1 Het landschap en de architectuur 

De beschrijvingen van de regio zijn onderverdeeld in drie onderwerpen. Ten eerste is er het 

landschap en de inrichting daarvan, men spreekt over de natuur maar tevens over architectuur 

van de voor de Amerikaanse Burgeroorlog. Beide elementen zijn sterk terug te vinden in alle 

reisgidsen. Ten tweede worden de cultuur en geschiedenis van de regio omschreven. Tot slot 

omschrijft men de bevolking.  

Zoals te zien in bijlage 3 heeft het merendeel van de omschrijvingen betrekking op elementen 

aangaande het landschap of de inrichting daarvan. In de tabellen hieronder enkele voorbeelden 

van hoe het landschap en de inrichting daarvan wordt omschreven (zie bijlage 3 voor gehele 

overzicht).  

Tabel 3.17: Omschrijving landschap/natuur 

Reisgids Omschrijving landschap/natuur 

Capitool USA Kilometerslange stranden (inleiding South Carolina) 
Vruchtbare vlakten (Inleiding Alabama) 
Exotisch landschap van bayous en moerassen (Inleiding Louisiana) 
Agrarische Diepe Zuiden (Het Diepe Zuiden) 
Weidse vruchtbare grondgebied (Het Diepe Zuiden) 

Lonely Planet Eastern USA Wild and undeveloped state parks (inleiding South Carolina) 
Surprising diversity of landscapes (inleiding Alabama) 
Wild geographic (inleiding Georgia) 

ANWB VS Oost  Schitterende berglandschappen (Blue Ridge Mountains) 
Landschappelijke schoonheid (Blue Ridge Mountains) 
Exotisch natuurlandschap (Kust van Georgia) 

Marco Polo USA-Oost Woest romantische Great Smokey Mountains (Het Zuiden) 

 

Tabel 3.18: Omschrijving architectuur 

Reisgids Omschrijving architectuur 

Capitool USA Enorme landhuizen (Het Diepe Zuiden in het kort) 
Lonely Planet Eastern USA Splendid Antebellum cities (inleiding South Carolina) 

Gorgeous country roads (inleiding Mississippi) 
Antebellum architecture (inleiding Alabama) 

ANWB VS Oost  Schitterende straten (Antebellum Trail) 
Oude villa’s (Antebellum Trail) 
Karakteristieke kleinere huizen (Antebellum Trail) 
Sfeervolle huizen omgeven door prachtige, verzorgde tuinen 
(Antebellum Trail) 
Luxueuze paleizen (Antebellum Trail) 

Marco Polo USA-Oost Zwoele, prachtige steden (Cajun country) 
Grandioze villa’s(Het oude Amerika en het nieuwe Zuiden) 
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Over het algemeen kan gezegd worden dat de regio wordt neergezet als een rurale regio met een 

diversiteit aan landschappen en rijke architectuur van voor de Burgeroorlog. Zo spreekt Capitool 

over een agrarisch Diepe Zuiden en omschrijft de ANWB wereldreisgids de regio als provinciaal:  

‘’Afgezien van de metropolen Atlanta en Nashville toont het Zuiden zich eerder van een provinciale 
kant.’’ (ANWB, 2010) 
 
Om het landschap en de natuur te omschrijven worden diverse woorden gebruikt. Een aantal 

keer spreekt men over de weidsheid en verlatenheid van de regio en gebruikt men woorden als: 

kilometerslange (stranden), eindeloze (katoenvelden), acres of (cotton), weidse (vlakten), weidse, 

vruchtbare (grondgebied) en verlaten (stranden). Lonely Planet verwijst met name naar de wilde 

kant van het landschap van het Diepe Zuiden. Men heeft het over wild geografic, roaring rivers, 

wild and undeveloped state parks. Ook de reisgids van Marco Polo staat stil bij deze wilde kant 

van de natuur in de volgende omschrijving:  

‘’Met de woest romantische Great Smokey Mountains […]’’ (Marco Polo, 2009) 
 
Zowel de omschrijving uit de Lonely Planet als die uit de Marco Polo kunnen worden vergeleken 

met de manier waarop het binnenland van de Derde Wereld wordt omschreven in het artikel 

van Echtner en Prasad (2003). Deze is wild en onbeschaafd. De overige reisgidsen beschrijven 

de natuur eerder als lieflijk en idyllisch. Hierin is duidelijk de romantic gaze van Urry (1990) 

terug te zien, waarbij rust en ongerepte natuur centraal staan. Ook kan het beeld vergeleken 

worden met kenmerken van de rurale idylle (tabel 1.1.) van Yarwood (2005) waarin hij spreekt 

over de schone en ongerepte natuur.  

Ook in de omschrijvingen met betrekking de inrichting van het landschap en (historische) 

architectuur worden diverse woorden gebruikt. Elke reisgids doet dit op zijn eigen manier. De 

reisgids van de ANWB maakt hierbij gebruik van rijke, soms zelfs poëtische beschrijvingen: 

“[…] Lanen met luisterrijke villa’s en lommerrijke zijstraten met sprookjesachtige tuinen. […] Oude 
plantages, waar de groen overwoekerde vijvers, de eikenbomen waarover Spaans mos is 
gedrapeerd, en de chique herenhuizen die aan boeken als De hut van oom Tom en Gejaagd door de 
wind doen denken” (ANWB, 2010) 
 
“Prachtige steden verschuilen hun urbane karakter achter een romantisch decor van lanen met 
eikenbomen, stadsvilla’s van voor de Burgeroorlog en plantages” (ANWB, 2010) 
 
Enkel in deze zijn al diverse bijvoeglijke naamwoorden gebruikt om de regio te omschrijven. 

Men heeft het onder andere over luisterrijke villa’s, lommerrijke zijstraten, sprookjesachtige 

tuinen, prachtige steden en een romantisch decor. De inleidingen van Capitool zijn aangaande de 

architectuur van de regio veel korter van stof. Men spreekt bijvoorbeeld van enorme landhuizen 

en gebruikt over het algemeen de omschrijving ‘’… van voor de Burgeroorlog’’. Kortom, van een 

rijke beschrijving met verschillende bijvoeglijke naamwoorden is bij de reisgids van Capitool 

geen sprake. De inleidingen van deze reisgids zijn meer zakelijk van aard en kennen relatief 

weinig beschrijvingen. Als Capitool wel elementen beschrijft dan hebben deze met name 

betrekking op de natuur en het landschap van de desbetreffende regio en niet op de 

architectuur. Dit in tegenstelling tot de reisgids van de ANWB die de architectuur van de regio 

ruim omschrijft maar relatief weinig aandacht heeft voor de natuur van het gebied. Wordt deze 

wel beschreven dan gebeurt dit slechts met enkele woorden (bijlage 3).  
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Over de Lonely Planet en Marco Polo kan gezegd worden dat ongeveer evenveel aandacht 

hebben voor het landschap zelf als voor de inrichting daarvan. Ook in deze beschrijvingen wordt 

veel verwezen naar de architectuur van voor de Burgeroorlog, men noemt deze architectuur ook 

wel Antebellum architecture. In de overige reisgidsen spreekt men veelal over architectuur of 

huizen van voor de Burgeroorlog en maakt men geen gebruik van het woord Antebellum. Tevens 

maakt deze reisgids diverse malen gebruik van verschillende bijvoeglijke naamwoorden om de 

architectuur van de regio te beschrijven. Men spreekt onder andere van historic cities, gorgeous 

country roads, Antebellum beauties en Gardenia scented Charleston.  

Tot slot de reisgids van Marco Polo, ook deze reisgids heeft zowel aandacht voor het landschap 

als voor de architectuur. Ondanks de compacte samenstelling van deze reisgids, maakt de 

reisgids veel gebruik van bijvoeglijke naamwoorden om de regio te bijschrijven. Zo spreekt men 

onder andere van zwoele, prachtige steden en grandioze villa’s. 

In zowel de beschrijving van het landschap als van de inrichting daarvan, wordt de fantasie van 

de toerist opgeroepen. Met name in de reisgids van de ANWB wordt, door middel van 

uitgebreide beschrijvingen, sterk ingespeeld op het gevoel en fantasie van de toerist. Door het 

lezen van de beschrijvingen bevindt men zich als het ware even op de desbetreffende locatie. Er 

is hier dus sprake van virtualisering gezien de reisgids de nadruk legt op de sfeer van de 

bestemming (Van der Vaart, 1998 aangehaald door Van Gorp, 2012, p. 26).   

3.3.2 De Southerners en hun cultuur 

Naast het landschap en de architectuur staan de omschrijvingen van drie reisgidsen stil bij de 

geschiedenis, cultuur en bevolking van de regio. Capitool omschrijft deze elementen kort maar 

krachtig, veelal aan de hand van twee woorden. Zo spreekt Capitool in het kader van de staat 

Mississippi over een betreurenswaardig verleden en een complex geheel. Met betrekking tot de 

cultuur gebruikt men woorden als: lekkere eten, culturele verassingen. De bevolking wordt wat 

uitgebreider omschreven waarbij men onder andere verwijst naar het gastvrije, vriendelijke 

karakter. Bovendien spreekt men over een genotzuchtige aard van de inwoners van New Orleans. 

Zowel de Lonely Planet reisgids en de Marco Polo reisgids gaan een stapje verder als het gaat om 

de omschrijving van de cultuur en de bevolking. De Lonely Planet geeft een uitgebreide 

beschrijving van hoe de Zuiderling wordt gezien door niet-Zuiderlingen: 

‘’They’re slow moving, hard-drinking, funny-talking and spend all their time fixing their pick-up 

trucks and marrying their cousins. Or so the line goes. Well, while Southerners do tend to be 

relatively friendly and laid back the drawling country bumpkin is more the exception then the 

norm. Today’s Southerner is just as likely a Mumbai-born motel owner in rural Arkansas, a fast-

talking Atlanta investment banker with a glitzy high rise condo or a 20-something gay hipster in 

trendy Midtown Memphis. ’’ (Lonely Planet, 2012) 

In het bovenstaande worden de inwoners van het Diepe Zuiden rijkelijk omschrijving. Deze 

omschrijving sluit nauw aan bij de stereotyperingen zoals reeds gegeven in de theorie. Echter 

worden deze stereotyperingen weerlegd en legt men de nadruk op de diversiteit van de regio en 

haar inwoners. In de inleiding van de Marco Polo reisgids wordt op een vergelijkbare wijze 

verwezen naar de Zuiderling: 

“Hoe het ook zij, Southerners zijn levensgenieters en hun hospitality is legendarisch. Ze maken tijd 
voor een praatje en houden van hun familie.” (Marco Polo, 2009) 
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In het daaropvolgende stuk wordt de Zuiderling als een sterk stereotype inwoner neergezet. In 

tegenstelling tot de Lonely Planet reisgids wordt in deze reisgids de volgende stereotype 

omschrijving niet weerlegd: 

“De bekendste soort Southerner is de Redneck. Zo noemden de oostkustbewoners de arme blanken 
in het Zuiden, die ze beschuldigden van racisme en een neiging tot gewelddadigheid. De moderne 
Rednecks ontkennen dat. Arbeider zijn ze wel, en daar zijn ze trots op ook. Ze heten Bobby-Jack of 
Billy-Bob, houden tijdens het eten hun honkbalpet op, luisteren naar countrymuziek en drinken met 
hun vriendinnetjes Anna-Mae of Norma-Jean graag een biertje op de motorkap van hun 
pickuptruck.” (Marco Polo, 2009) 
 
Zowel de positieve als negatieve aspecten uit de citaten hierboven, komt men tevens tegen in de 

theorie. Zoals te lezen in hoofdstuk één, is het Zuiden volgens Cash gewelddadig, racistisch en 

arm (Jansson, 2003). Daarentegen spreekt de theorie ook over de positieve 

karaktereigenschappen, deze komen overeen met het eerste citaat uit de Marco Polo.  

Tot slot zijn er diverse verschillen te zien in de manier waarop reisgidsen de regio omschrijven. 

Enkele van deze verschillen zijn reeds benoemd, later in dit onderzoek wordt nader ingegaan op 

de onderlinge verschillen. Dit geldt tevens voor de verschillen tussen staten.  
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3.4. Eén homogene regio?  

In deze deelvraag wordt ingezoomd op de individuele staten en subregio’s. Zoals aan het begin 

van hoofdstuk drie uiteengezet, bespreekt niet elke reisgids alle vijf geselecteerde staten. Ook 

wordt de regio niet door elke reisgids per staat besproken. Zo is er bij de reisgidsen van de 

ANWB en Marco Polo sprake van overkoepelende regio’s welke soms meerdere staten omvatten. 

Tevens komen niet alle staten aan bod in deze reisgidsen. De Lonely Planet daarentegen 

bespreekt de regio wel per staat maar deelt deze in veel gevallen op in verschillende subregio’s 

zoals Northern Louisiana, Northern Georgia en Cajun Country. Alleen al door het feit dat 

reisgidsen de regio en verschillende staten opdelen in subregio’s bevestigt dat de regio niet als 

homogeen wordt benaderd. Hieronder zullen de verschillen aangaande de beeldvorming 

worden besproken.  

Ten eerste is er een sterk verschil in de hoeveelheid aandacht die elke staat krijgt. Gezien elke 

reisgids een andere indeling heeft, wordt in de tabel hieronder het aantal pagina’s per staat 

weergegeven: 

Tabel 3.19: Aantal pagina's per staat 

Staat Aantal pagina’s (afgerond) 

South Carolina 30 
Georgia (waarvan 28 pagina’s Atlanta) 67 
Alabama 8 
Mississippi 11 
Louisiana (waarvan 28 pagina’s New Orleans) 43 

 
De staten Georgia en Louisiana krijgen relatief veel aandacht. Dit kan verklaard worden door het 

feit dat deze staten twee grote toeristische steden bevatten: Atlanta en New Orleans. New 

Orleans is voor meer dan de helft verantwoordelijk voor het aantal pagina’s over Louisiana. Bij 

de pagina’s die in het teken staan van de staat Georgia, gaan 25 pagina’s over Atlanta. De grote 

vertegenwoordiging van de staat Georgia kan tevens worden toegeschreven aan de reisgids van 

de ANWB. Zoals te zien in tabel 3.5 staan vijf van de zes hoofdstukken in het teken van Georgia. 

Elk hoofdstuk bespreekt een ander gedeelte van de staat zoals de kust, de stad Atlanta en het 

binnenland.  

Hoewel de staat Alabama bekend staat als Heart of Dixie, krijgt deze staat het minst aantal 

pagina’s toebedeeld. Dit kan enigszins worden verklaard doordat deze staat geheel geen 

aandacht krijgt in de reisgids van de ANWB en Marco Polo. Echter bevatten de overige 

reisgidsen relatief weinig pagina’s over Alabama (Capitool 2, Lonely Planet, 6). Hetgeen wel 

besproken wordt heeft veelal betrekking op other times, waaronder met name historische 

gebouwen. Tevens kent de staat, net als de overige staten, een groot aantal musea. Opvallend is 

het feit dat men in het kader van Alabama relatief veel spreekt over de strijd voor gelijke 

rechten. Zo worden er diverse musea en monumenten aangehaald waarin de strijd voor gelijke 

rechten centraal staat. Voorbeelden daarvan zijn het Birmingham Civil Rights Institute, 

Birmingham Civil Rights Memorial Trail en het Voting Rights Museum. Ook in de inleiding wordt 

uitvoerig verwezen naar de strijd voor gelijke rechten: 

“More significantly, in the 1950s and ‘60s Alabama became a civil rights battleground pitting racial 
segregationist against non violent activist who demanded freedom” (Lonely Planet, 2012) 
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Dit zou gezien kunnen worden als een vorm van downloading waarbij de kenmerken van de 

gehele regio met name worden geprojecteerd op de staat Alabama (Boisen, Terlouw & Van Gorp, 

2011, pp. 138-139).  

Ook betreffende andere thema’s zijn er grote verschillen te zien in hetgeen de aandacht krijgt. Zo 

staan South Carolina en het platteland van Louisiana veelal in het teken van diverse plantages en 

de daarbij behorende huizen. Georgia daarentegen krijgt meer aandacht als het gaat om de 

historische gebouwen, met name huizen uit het Antebellum. Als we kijken naar het landschap en 

de natuur kan gezegd worden dat men meer aandacht schenkt aan de kust en stranden van de 

Atlantische Oceaan dan aan die van de Golf van Mexico. De staten aan de Golf van Mexico, 

Alabama, Mississippi en Louisiana, staan meer in het teken van de diverse moerassen en bayous. 

Een ander opvallend punt is de aandacht voor de Cajun en Creoolse bevolking en de daarbij 

behorende cultuur, deze wordt met name besproken in de hoofdstukken over Louisiana. 

Hetzelfde geldt voor het Mardi Gras festival welke men enkel terugvindt in de staten Alabama en 

Louisiana. Tot slot is er de muziek, ook hierin erkennen reisgidsen het unieke van elke staat of 

subregio. Zoals eerder vermeld wordt de Jazz muziek enkel besproken bij de stad New Orleans, 

terwijl de Blues in het teken staat van de staat Mississippi. 

Bovenstaande bezienswaardigheden worden als zeer plaats gebonden gepresenteerd. Dit 

betekent echter niet dat de regio als heterogeen wordt neergezet. Het Diepe Zuiden als geheel 

wordt neergezet als een rustgevende, rurale regio met vooral veel aandacht voor het verleden. 

Binnen deze regio hebben reisgidsen wel aandacht voor de unieke eigenschappen van elke staat, 

stad of subregio.  

Niet alleen in hetgeen wat besproken wordt, ook in de manier waarop de regio wordt 

gepresenteerd en omschreven staan reisgidsen uitgebreid stil bij de diversiteit van de regio, of 

zelfs bij de diversiteit binnen een desbetreffende staat. Zo zegt de inleiding van de staat Alabama 

het volgende: 

“Geographically, Alabama has a surprising diversity of landscapes, from leafy foothills in the north 
to the subtropical Gulf of Mexico down South.” (Lonely Planet, 2012) 
 
Ook de reisgids van Capitool staat stil bij de diversiteit van het Diepe Zuiden: 

“Het Diepe Zuiden geniet van een warm, mild tropisch klimaat en een gemoedelijk temperament, en 
van wellicht de grootste culturele diversiteit van de VS. […] De vier staten delen een voorliefde voor 
de dingen in het leven, maar zijn verder zeer verschillend.’’ (Capitool, 2014) 
 
In het bovenstaande citaat benoemt Capitool eerst een aantal eigenschappen die kenmerkend 

zijn voor de gehele regio: een regio met een mild tropisch klimaat en een gemoedelijk 

temperament. In deze zin wordt de regio als homogeen beschouwd. Vervolgens spreekt Capitool 

over het Diepe Zuiden als de grootste culturele diversiteit van de VS. De reisgids benoemt kort 

dat de individuele staten of subregio’s bepaalde aspecten delen maar benadrukt tegelijkertijd 

dat zij onderlinge sterk van elkaar verschillen.   

Naast de aandacht voor diversiteit, wordt de nadruk gelegd op de sterke regionale identiteit. In 

het volgende citaat wordt het Zuiden gepresenteerd als een regio met een sterke regionale 

identiteit en wordt de regio indirect als homogeen weergegeven: 
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“More than any other part of the country, the South has an identity of its own, a lyrical dialect, a 
complicated political history and a pride in a shared culture that cuts across state lines.” (Lonely 
Planet, 2012) 
 

Ook in de uitspraken over de bevolking wordt de regio enerzijds neergezet als een homogeen 

geheel en anderzijds als een gebied met een grote diversiteit. Zo zet men in de reisgids van 

Marco Polo een beeld neer van hetgeen dé Zuiderling is (citaten pp 59-60). Lonely Planet 

daarentegen beweert dat de Zuiderling niet bestaat (citaat p. 59) 

In de reisgidsen is een tweestrijd te zien over de vraag of hét Diepe Zuiden bestaat. Reisgidsen 

hebben aandacht voor de diversiteit binnen de regio maar presenteren het Diepe Zuiden 

tegelijkertijd als een geheel, als een regio van rust, ruimte en nostalgie. Het Diepe Zuiden wordt 

dan ook gepresenteerd als een regio die sterk afwijkt van het groter geheel, de Verenigde Staten. 

Deze tweestrijd is tevens te zien in de manier waarop reisgidsen de inwoners van het Zuiden 

typeren. Enerzijds worden deze als een homogene groep beschouwd, met sterke (stereotype) 

kenmerken. Anders beweren reisgidsen dat dé Zuiderling niet bestaat. Het dilemma rondom het 

bestaan van het Diepe Zuiden als regio is tevens sterk terug te zien in de literatuur. Denk 

bijvoorbeeld aan de uitspraak van Cash waarbij hij claimt dat het Zuiden geen geografische 

plaats is ‘’but a state of mind’’.  

Concluderend kan gezegd worden dat reisgidsen de regio niet neerzetten als homogeen, wel 

wordt de regio als geheel sterk afgezet tegen de rest van de Verenigde Staten waardoor er een 

beeld ontstaat van het Diepe Zuiden als de internal other (Jansson, 2003).  
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3.5. Vier verschillende reisgidsen 

 

Zoals in eerdere paragraven kort aangegeven zijn er sterke verschillen te zien in de manier 

waarop de reisgidsen de regio presenteert. In tabel 3.20 zijn de opvallendste verschillende 

tussen de reisgidsen samengevat. Aan het begin van hoofdstuk drie zijn de verschillende 

reisgidsen opeenvolgend besproken waarbij onder andere wordt stilgestaan bij het aantal 

afbeeldingen, het aantal pagina’s en indeling. Deze paragraaf zal inzoomen op verschillen 

aangaande de inhoud en beschrijving van de regio.  

Tabel 3.20: Belangrijkste verschillen reisgidsen 

 Capitool Lonely Planet ANWB Marco Polo 

Taal Nederlandse Engels Nederlands Engels 
Vormgeving Kleur Zwart/wit/blauw Kleur Kleur 
Regio per staat Ja Ja Nee Nee 
Afbeeldingen Veel, klein Zeer weinig, groot Relatief weinig, groot Relatief veel, groot 
Beschrijvingen Zeer kort, 

feitelijke/algemeen 
Uitgebreid Zeer uitgebreid Enkele woorden 

3.5.1. Verschil in tekst 

Niet alleen de vormgeving is zeer verschillend, ook kijkende naar de inhoud zijn er een aantal 

verschillen te onderscheiden. Ten eerste hebben alle vier de reisgidsen relatief veel aandacht 

voor other times, other places en other experiences. Hierin zijn geen opvallende verschillen te 

onderscheiden. Dit in tegenstelling tot de aspecten betreffende other people. Zowel de Lonely 

Planet als de reisgids van Marco Polo geven relatief veel aandacht aan other people, dit doet men 

met name in de inleiding van de regio of staat. Men staat hierin uitgebreid stil bij de vraag wie de 

Zuiderlingen zijn en wat hen kenmerkt. De reisgids van Capitool doet dit slechts een enkele keer 

en bij de reisgids van de ANWB ontbreekt dit aspect geheel. Kijkende naar de vraag hoe er over 

de bevolking gesproken wordt, kan geconcludeerd worden dat er een groot verschil te zien is 

tussen de benadering van de Lonely Planet en die van Marco Polo. Zoals in de vorige paragraaf 

uitgelegd, presenteert de Marco Polo de Zuiderlingen als één (homogene) groep, terwijl de 

Lonely Planet aandacht heeft voor de diversiteit onder de inwoners. Ook met betrekking tot de 

stereotype beelden is er een duidelijk verschil. Zoals te lezen in paragraaf 3.2.2. worden de 

stereotype karaktereigenschappen door de reisgids van Lonely Planet weerlegt, Marco Polo doet 

dit echter niet. Door het stereotype beeld aangaande de Zuiderlingen te weerleggen, heeft Lonely 

Planet aandacht voor de diversiteit, worden de bewoners niet als een homogene groep benaderd 

en houdt men zich indirect ver van enige vorm van veroordeling.  

Ook bij de beschrijvingen van overige aspecten zijn grote verschillen te zien. Hoewel bepaalde 

elementen in de beschrijving van diverse reisgidsen terugkomen, is er een groot verschil te zien 

in de manier waarop de regio wordt besproken. De reisgids van Capitool (2014) valt hierin het 

meest op. In tegenstelling tot de overige reisgidsen, kent deze reisgids geen uitgebreide 

beschrijvingen. De manier waarop men het gebied beschrijft heeft bovendien een sterk zakelijk 

karakter. Capitool spreekt bijvoorbeeld over enorme landhuizen, ook de overige reisgidsen 

bespreken, direct of indirect, dit aspect. Kader 3.1. illustreert deze verschillen. In dit kader zijn 

enkele citaten opgenomen over de huizen van voor de Burgeroorlog. 
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Kader 3.1: Verschil omschrijving reisgidsen 

De reisgids van de ANWB beschrijft huizen van voor de Burgeroorlog als volgt: 

“Prachtige steden verschuilen hun urbane karakter achter een romantisch decor van lanen met 

eikenbomen, stadsvilla’s van voor de Burgeroorlog en plantages.” (ANWB, 2010) 

 ‘’Sfeervolle huizen omgeven door prachtige, verzorgde tuinen’’ (ANWB, 2010) 

Hoewel minder uitgebreid, kent de reisgids van Lonely Planet vergelijkbare omschrijvingen: 

 “Antebellum beauties” (Lonely Planet, 2012) 

“Splendid Antebellum cities” (Lonely Planet, 2012) 

Ook de Marco Polo legt indirect de nadruk op de schoonheid en luxe uitstraling van de huizen, de 

reisgids spreekt van: 

“Grandioze villa’s” (Marco Polo, 2009) 

De reisgids van Capitool daarentegen heeft een meer zakelijk karakter, de reisgids spreekt over: 

“Enorme landhuizen” (Capitool, 2014) 

  

Niet alleen met betrekking tot de architectuur zijn er duidelijke verschillen te zien in de manier 

waarop men deze beschrijft, dit geldt tevens voor de natuur. De diverse omschrijvingen, en dus 

tevens de onderlinge verschillen, zijn weergegeven in bijlage 3.  

Uit dit overzicht valt tevens af te leiden welke aspecten reisgidsen het uitgebreidst beschrijven. 

Zo bevat de ANWB lange zinnen als het gaat om de beschrijving van de (Antebellum) 

architectuur, over de natuur is de ANWB echter korter. De reisgids spreekt over schitterende 

berglandschappen, landschappelijke schoonheid en nevelige moerassen.  

Tot slot is er een concreet verschil te zien in het feit een element direct of indirect wordt 

omschreven. Zo heeft de wereldreisgids van de ANWB over een subtropisch klimaat, Lonely 

Planet daarentegen beschrijft dit warme klimaat op een directe wijze door middel van : “The air 

is hotter” en humid nights. Kortom, beide hebben betrekking op het sub tropische klimaat van de 

regio maar worden echter op een andere wijze omschreven.  

Afsluitend kan gezegd worden dat de ANWB gebruik maakt van uitgebreide, soms poëtische 

beschrijvingen, welke een bepaald gevoel oproepen bij de lezer en hierdoor inspelen op de 

fantasie van de toerist. De Capitool reisgids daarentegen is zeer kort van stof en hebben een 

zakelijke toon, de overige reisgidsen nemen hierin een tussenpositie.  

3.5.2. Verschil in afbeeldingen 

Niet alleen het aantal en de grootte van de afbeeldingen verschillen, ook is er een duidelijk 

verschil te zien in hetgeen wordt afgebeeld. Capitool heeft op elke pagina diverse, kleinere, 

afbeeldingen. Deze afbeeldingen sluiten grotendeels aan bij hetgeen verteld wordt in de tekst. 

Heeft de tekst bijvoorbeeld betrekking op een bepaald historisch museum, dan is de kans groot 

dat de betreffende pagina ook een afbeelding van het desbetreffende museum bevat.  
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De overige reisgidsen bevatten een stuk minder afbeeldingen. De afbeeldingen uit de Marco Polo 

en Lonely Planet sluiten nauw aan bij de bekende (stereotype) beelden van het Zuiden. De vier 

afbeeldingen uit de Lonely Planet bevatten een plantagehuis, oude eikenbomen, een traditionele 

raderboot en Jazz gerelateerde aspecten. Deze stereotype afbeeldingen zijn tevens terug te 

vinden in de reisgids van Marco Polo. Deze reisgids bevat een afbeelding van een plantagehuis 

(afbeelding 3.6), een moeras (afbeelding 3.3) en een aantal afbeeldingen met architectuur van  

voor de Burgeroorlog. Net als de reisgids van Lonely Planet geeft deze reisgids geen 

afbeeldingen van de besproken bezienswaardigheden. De reisgids van de ANWB neemt hierbij 

een tussen positie in. Deze reisgids geeft zowel afbeeldingen van specifieke 

bezienswaardigheden, zoals monumenten, als afbeeldingen met aspecten welke kenmerkend 

zijn voor de regio. Zo heeft de reisgids een afbeelding van en een Antebellum woning (afbeelding 

3.2), en oude woning met daarvoor grote eikenbomen en een plantage bij ondergaande zon. 

Anderzijds laat men ook enkele bezienswaardigheden zien zoals een muurschildering met 

daarop personen welke een belangrijke rol hebben gespeeld in Atlanta (afbeelding 3.7).  

Kenmerkend bij de afbeeldingen in de ANWB reisgids is het feit dat er op vier van de 12 

afbeeldingen een opkomende of ondergaande zon is te zien. Hierdoor krijgt de afbeelding een 

ietwat romantische sfeer. De sfeer die men neerzet op de foto’s sluit hierdoor nauw aan bij de 

manier waarop de regio wordt omschreven, waar men tevens verwijst naar de schoonheid en 

romantiek van het gebied. Men heeft het zelfs letterlijk over de romantische sfeer: 

“De romantische, enigszins melancholische sfeer van de zuidelijke staten […].’’ 
(ANWB, 2010) 
 
Samenvattend kan gezegd worden dat Capitool met name afbeeldingen gebruikt ter 

ondersteuning van de tekst, specifieke bezienswaardigheden worden weergegeven met behulp 

van foto’s. Lonely Planet en Marco Polo gebruiken de afbeeldingen over het algemeen om een 

beeld te geven van de regio waarbij men diverse malen kenmerkende aspecten van het Diepe 

Zuiden weergeeft. De afbeeldingen van de ANWB bevatten zowel kenmerkende aspecten als 

concrete bezienswaardigheden. Deze reisgids probeert bovendien, door middel van bepaalde 

foto’s, een romantische sfeer neer te zetten.  

Hoewel er een aantal (kleine) verschillen te zien zijn in de manier waarop de regio wordt 

gepresenteerd, hebben deze onderlinge verschillen geen invloed op de uitkomsten. Het beeld dat 

gegeven wordt van het Diepe Zuiden is in iedere reisgids hetzelfde: een rurale idylle met veel 

nostalgie, romantiek en historie.  
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Hoofdstuk 4: Conclusie en discussie 

Dit onderzoek stond in het teken van de beeldvorming van het Diepe Zuiden in reisgidsen. Het 

Diepe Zuiden was en is met enige regelmaat decor voor films en televisieseries. Hierin wordt het 

Diepe Zuiden als een zeer eenzijdige regio neergezet die bovendien sterk afwijkt van mainstream 

Amerika. In de inleiding is de vraag gesteld of deze trend tevens is terug te zien in de 

verschillende reisgidsen over het gebied. Kortom, hoe wordt het Diepe Zuiden neergezet in 

reisgidsen en in hoeverre is er hierbij sprake van het Diepe Zuiden als the internal other? Het 

onderzoek is uitgevoerd aan de hand van een inhoudsanalyse waarvan de resultaten in 

hoofdstuk drie uitgebreid uiteengezet zijn. In dit afsluitende hoofdstuk zal er, aan de hand van 

de deelvragen, antwoord gegeven worden op de onderzoeksvraag en zal er tevens worden 

teruggekeken op de theorie. Vervolgens zal er een kritische reflectie op het onderzoek worden 

gegeven waarnaar de conclusie wordt afgesloten met aanbevelingen voor verder onderzoek.  

De centrale onderzoeksvraag luidt als volgt: 
 
Welke tourist gaze wordt er weergegeven in de reisgidsen over het Diepe Zuiden van de Verenigde 

Staten? 

Het Diepe Zuiden als other  

Kijkende naar de analyse kan gezegd worden dat het Diepe Zuiden hoofdzakelijk wordt 

weergegeven als een regio van other times. Er wordt diverse malen verwezen naar het verleden 

waarbij men voornamelijk stilstaat bij het tijdperk voor de Amerikaanse Burgeroorlog. Deze 

uitkomsten sluiten dan ook aan bij de voorafgestelde verwachtingen uit hoofdstuk één.  

Ook other place speelt een grote rol. De manier waarop other place worden weergegeven sluit 

aan bij de voorafgestelde verwachting: other place wordt met name zichtbaar in de uitgestrekte, 

diverse natuur. Other place wordt tevens weergegeven in de vele musea waarvan de meeste 

historische georiënteerd zijn. Ook in other places wordt dus de aanwezigheid van other times 

sterk benadrukt. De gehele Amerikaanse geschiedenis komt in het assortiment van de diverse 

musea aan bod, van de verovering van de Verenigde Staten tot en met de Tweede Wereldoorlog 

en de strijd voor gelijke rechten tussen blank en zwart. Tegenover de vele natuur is de 

aanwezigheid van moderne architectuur klein. Onder andere hierdoor wordt het Diepe Zuiden 

neergezet als een rurale streek. Dit wordt tevens bevestigd in de manier waarop de regio wordt 

omschreven. Hierin wordt diverse malen (direct) verwezen naar de provinciale en rurale kant 

van het Diepe Zuiden. De manier waarop het Diepe Zuiden wordt neergezet sluit nauw aan bij de 

kenmerken van een rurale idylle uit het theoretisch kader (Yarwood, 2005) en bij de romantic 

gaze van Urry (1990). Het Diepe Zuiden wordt ten eerste gepresenteerd als een regio met 

uitgestrekte, ongerepte natuur. Ten tweede wordt de regio, door de nadruk te leggen op other 

times, sterk afgebeeld als een regio met veel nostalgie en historie. De beschrijvingen aangaande 

de cultuur en bewoners sluiten eveneens aan bij deze kenmerken van de rurale idylle. Zo wordt 

er verwezen naar de conservatieve, traditionele cultuur waar men veel waarde hecht aan 

onderlinge (familiaire) relaties.  

Zowel other experiences als other people komen minder aan bod. Deze eerste kan verklaard 

worden door het feit dat other experiences moeilijk zijn vast te leggen. De afwezigheid van other 

people kan verklaard worden door Van der Vaart’s (1998) verstening waarbij reisgidsen steeds 
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vaker aandacht hebben voor ‘’stenen’’ (historische) elementen, zoals monumenten en 

historische gebouwen, en minder voor personen. Hetgeen wel besproken wordt aangaande 

other people sluit nauw aan bij de stereotype beelden zoals gegeven in het theoretisch kader. 

Zowel in de theorie als in de reisgidsen wordt verwezen naar het karakter van de Zuiderling: 

gastvrij, vriendelijk, welgemanierd en beleefd (Ayers, 1998 en Roland, 1982). Tevens worden 

enkele negatieve stereotyperingen in de reisgidsen genoemd aangaande armoede, racisme en 

geweld. Deze sluiten aan bij de stereotyperingen zoals genoemd in Jansson (2003) maar worden 

in de reisgidsen veelal behandeld uit het oogpunt van de Noorderling.   

Stereotyperingen, the internal other en een homogene regio? 

In de paragraaf hierboven is reeds verwezen naar de stereotyperingen die voorkomen in de 

verschillende reisgidsen. Deze typeringen hebben zoals gezegd met name betrekking op de 

positieve karaktereigenschappen van het Zuiden. Als reisgidsen naar enige vorm van negativiteit 

verwijzen, gebeurt dit veelal vanuit het perspectief van de Noorderling. Tevens wordt op een 

zakelijk wijze gesproken over het complexe verleden van de regio waarbij racistisch geweld wel 

degelijk een rol speelde. 

Hoewel reisgidsen gebruik maken van kenmerkende beelden aangaande het Diepe Zuiden, 

wordt de regio tevens gepresenteerd als een regio met grote diversiteit. Waarbij elke staat of 

subregio gekenmerkt wordt door unieke aspecten. Anderzijds wordt de sterke (culturele) 

identiteit van de regio benadrukt. Zowel in de literatuur als in de reisgidsen wordt het Diepe 

Zuiden dus benaderd als een regio met een grote diversiteit maar tevens als een regio met 

overkoepelende overeenkomsten en welke als geheel sterk afwijkt van de Verenigde Staten. 

Deze tweestrijd leidt tot de vraag in hoeverre de regio in reisgidsen bestaat. Ook hierin wordt 

het idee van een imaginative geography bevestigd. De reisgidsen sluiten, door de grote 

diversiteit binnen de regio aan te kaarten, indirect aan bij Garreau (1981), die stelt dat het Diepe 

Zuiden niet bestaat gezien deze regio op diverse terreinen te veel van elkaar verschilt.  

Kortom, er is in de onderzochte reisgidsen geen sprake van een homogene regio zonder enige 

diversiteit. Wel leggen reisgidsen de nadruk op de overeenkomsten tussen de verschillende 

staten en wordt de regio als geheel neergezet als een ruraal, nostalgisch gebied. Hierdoor wordt 

het Diepe Zuiden gepresenteerd als een regio die sterk afwijkt van mainstream America. Het 

Diepe Zuiden wordt in zekere zin neergezet als the internal other uit de theorie Jansson (2003) 

Vier reisgidsen, vier beelden? 

Tot slot is gekeken naar de beeldvorming van het Diepe Zuiden in verschillende reisgidsen. 

Hieruit kan geconcludeerd worden dat de reisgidsen vergelijkbaar zijn aangaande de aandacht 

voor other times, other places en other experiences.  Bij het aspect other people zijn echter 

verschillen te zien. Dit aspect wordt uitvoerig behandeld in zowel de Marco Polo als de Lonely 

Planet. Capitool verwijst een enkele keer naar other people en de reisgids van de ANWB geheel 

niet. Hoe het aspect other people wordt gepresenteerd verschilt tevens tussen de Lonely Planet 

en de Marco Polo. Zo worden in de eerste reisgids de stereotyperingen weerlegd, terwijl de 

tweede dit niet doet.  

Een ander groot verschil is de manier waarop de regio wordt beschreven. Capitool doet dit zeer 

kort en gaat hierbij men name in op algemene informatie. De reisgids van de ANWB daarentegen 

maakt gebruik van uitgebreide beschrijvingen die de lezer het gevoel geven even op de 

desbetreffende bestemming te zijn. Deze beschrijving wordt benadrukt door de aanwezige foto’s 
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die een ietwat romantische en nostalgische sfeer uitstralen. Naast foto’s van concrete 

bezienswaardigheden bevatten deze afbeeldingen eveneens elementen die kenmerkend zijn 

voor het Diepe Zuiden. Deze elementen vindt men tevens terug in de reisgidsen van Marco Polo 

en Lonely Planet. In de Capitool reisgids worden de afbeeldingen met name gebruikt ter 

ondersteuning van de tekst waardoor men veel concrete bezienswaardigheden laat zien.  

Samenvattend kan gezegd worden dat alle vier de reisgidsen het Diepe Zuiden presenteren als 

een rurale regio vol rust, ruimte, nostalgie en historie. Individuele verschillen zitten met name in 

de bespreking van other people en in de manier waarop de regio wordt omschreven, zowel in 

tekst als via afbeeldingen. Deze uitkomsten sluiten nauw aan bij de voorafgestelde 

verwachtingen uit hoofdstuk één.  

Tot slot 

Tot slot kan er worden geconcludeerd dat het Diepe Zuiden wordt neergezet als een rurale regio 

met een enkele stedelijke enclave. In verschillende reisgidsen wordt hier letterlijk naar 

gerefereerd. Men heeft het over het een provinciaal, ruraal karakter of over een agrarische regio. 

Tevens wordt vermeld dat het Diepe Zuiden haar urbane karakter verschuilt achter een 

romantisch decor van lanen met eikenbomen, stadsvilla’s van voor de Burgeroorlog en plantages 

(ANWB, 2010). De tourist gaze die gegeven wordt kan dus vergeleken worden met de romantic 

gaze van Urry waarbij er sprake is van rust, ruimte, ongerepte natuur en de afwezigheid van 

hordes toeristen. De romantic gaze is tevens terug te vinden op de diverse afbeeldingen die een 

bepaalde rustieke, nostalgische sfeer uitstralen.  

Aanbevelingen 

In dit onderzoek is herhaaldelijk gesproken over de verwachting van de toerist waarop de 

reisgids wil aansluiten. De vraag is echter wat de verwachtingen van de toerist zijn met 

betrekking tot het Diepe Zuiden? Zijn deze gebaseerd op de beelden vanuit de populaire media 

zoals weergegeven in de literatuur? Door deze verwachting te onderzoeken kan er nog beter 

worden ingegaan op de vraag welke gaze er wordt weergegeven in reisgidsen van het Diepe 

Zuiden.  

Reflectie 

De keuzes met betrekking tot de uitvoering van dit onderzoek zijn uiteraard van invloed op de 

resultaten. Zo zijn bijvoorbeeld voor analyse twee enkel de inleidingen onderzocht. De analyse 

van de gehele tekst zou wellicht tot andere inzichten hebben geleid. Tevens is er voor analyse 

één gebruik gemaakt van een analyseschema welke gebaseerd is op other times, other places, 

other experiences en other people. Wellicht laat de uitkomst van deze analyse andere inzichten 

zien als bepaalde aspecten tot een andere categorie behoorden. Zo is ervoor gekozen om musea 

in te delen bij other places. Was ervoor gekozen om deze niet in te delen op basis van het feit dat 

het een museum betreft maar op basis van het thema van het museum, dan waren de uitkomsten 

wellicht anders geweest.  

Ondanks de bovenstaande kanttekeningen is er een duidelijke lijn te zien in het beeld dat 

reisgidsen geven van het Diepe Zuiden. De reisgidsen verschillen qua vormgeving, gebruik van 

afbeeldingen en manier waarop men aspecten beschrijft. Het beeld dat echter van de regio 

wordt gepresenteerd is hetzelfde. Het feit dat er vier reisgidsen zijn geanalyseerd die hetzelfde 

beeld weergeven doet vermoeden dat overige reisgidsen de regio op eenzelfde manier 

presenteren, namelijk als een regio vol rust, nostalgie en romantiek.  
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Bijlage 1: Analyseschema 1: Wat wordt er weergegeven? 

 Capitool Lonely Planet ANWB Marco Polo Totaal 
 Inleiding Bezienswaardigheid Inleiding Bezienswaardigheid Inleiding Bezienswaardigheid Inleiding Bezienswaardigheid Inleiding Bezienswaardigheid 

Other times           
     Burgeroorlog           

- Slagvelden           
- Monumenten(incl. beelden, 

schilderijen) 
          

- Begraafplaatsen           
- Forten           
- Historische personen           
- Overig           

     Plantageperiode           
- Plantages           
- Slavenhutten           
- Plantagehuizen           
- Voormalige werktuigen           
- Monumenten(incl. beelden, 

schilderijen) 
          

- Overig           
     Overige Monumenten  
     (incl. niet-Burgeroorlog begraafplaatsen) 

          

     Historische gebouwen           
- Kerken           
- Huizen           
- Overheidsgebouwen           
- Overig           

     Historische personen  
     (niet m.b.t. Burgeroorlog) 

          

    Vervoer           
- Raderboten           
- Koets           
- Stoomtreinen           

Other places           
     Natuur           

- Bos           
- Moeras           
- Strand/zee           
- Grote eikenbomen           
- Parken           
- Overig           

     Moderne architectuur           
     Musea            
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     Jachthavens           
    Markten           
Other experiences           
     Muziek           

- Jazz           
- Blues           
- Country           
- Dixielandbands           

    Mardi Gras carnaval           
    Cajun cultuur           

- Cajun gerechten           
- Cajun muziek           
- Overig           

   Uitgaans-/recreatiegelegenheden           
Other people           
   Cajun bevolking           
   Zuidelijke normen en waarden           

- Southern hospitality           
- Conservatief en religieus            

Totaal           
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Bijlage 2: Analyseschema 2: Hoe wordt de regio beschreven? 

Natuur/architectuur  Cultuur/geschiedenis  Bevolking 

Vredig(e)   Conservatief/Conservatieve  Eenvoudig(e) 
Veilig(e)  Traditioneel/Traditionele  Traditioneel/Traditionele 
Schitterend(e)  Gewelddadig(e)  Conservatief/Conservatieve 
Prachtig(e)  Heftig(e)  Religieus/Religieuze 
Exotisch(e)  Divers(e)  Gastvrij(e) 
Mooi(e)  Religieus/Religieuze  Vriendelijk(e) 
Ongerept(e)  Heerlijk(e)   
Paradijselijk(e)  Fantastisch(e)   
Vruchtbaar/Vruchtbare  Uniek(e)   
Weids(e)     
Ruraal/Rurale     
Authentiek(e)     
Nostalgisch(e)     
Oud(e)     
Romantisch(e)     
Historisch(e)     
Rustig/rustiek(e)     
Kleinschalig(e)     
Karakteristiek(e)     
Uniek(e)     
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Bijlage 3: Overzicht beschrijvingen Diepe Zuiden  

 Capitool Lonely Planet ANWB Marco Polo 
South Carolina Kilometerslange stranden Palm tree studded beaches 

Spocky black water swamps 
Wild and undeveloped state parks 
Air is hotter 
Spledid Antenellum cities 
Wealth of sleepy old towns 
Gardenia scented Charleston 
Bright, tacky Myrtle Beach 
 

Subtropisch klimaat 
Romantische, melancholische sfeer 
Lanen van luisterrijke villa’s en 
lommerrijke zijstraten met 
sprookjesachtige tuinen 
Oude plantages, waar de groen 
overwoekerde vijvers, de 
eikenbomen waarover Spaans mos is 
gedrapeerd, en de chique 
herenhuizen die aan de boeken als 
De hut van oom Tom en Gejaagd 
door de wind doen denken.  
Vrijetijdsparadijs 

 

Beginning of the Deep South 

Accents are thicker 
 

Georgia Gunstige ligging 
Pragmatisch Atlanta 

Vastly different at each of its edges 
Wild geographic 
Roaring rivers 
Coastal marshlands en swaying 
cordgrass 
Small towns and gaping cities 
Antebellum homes 
Humid nights 
Sprawling metropolis 

Schitterende berglandschappen 
Schitterend subtropisch landschap 
Kilometerslange stranden 
Exotisch natuurlandschap 
Interessante kleine steden 
Landschappelijke schoonheid 
Schitterende straten 
Oude villa’s 
Karakteristieke kleine huizen 
Eindeloze katoenvelden, 
schaduwrijke lanen met eeuwenoude 
knoestige eiken 
Nevelige moerassen 
Oude pracht van de Zuidelijke staten 
Sfeervolle huizen omgevingen door 
prachtige, verzorgde tuinen 
Luxueuze paleizen 

Woest romantische Great Smokey 
Mountains 

Rijke kolonie (p. 256) 
Economische bloei (p.256) 

Cultural extremes 
Right-learning Republicans and 
liberal idealism 
Perfect distillation of everything the 
South has to offer 

Alabama Beboste heuvel (p. 364) 
Vruchtbare vlakten (p. 364) 
Gevarieerde landschap (p. 364) 

Surprising diversity of landscapes 
Sub tropical Gulf Coast 
Antebellum architecture 

  

Country’s oldest Mardi Gras 
Obsessed with football and race 
 
 

Natuur, architectuur 

Cultuur, geschiedenis 

Bevolking 
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Mississippi Eindeloze katoenvelden 
Schrale heuvelgebied 
Verlaten stranden 
Agrarische staat 
Las Vegasachtige casino’s 

Gorgeous country roads 
Acres of cotton 
Malign Mississippi 
Glimpse of the real south 

  

Complex geheel 
Betreurenswaardig verleden 
 

One of the USA most misunderstood 
and yet most mythologized states 
Low ranking on the list of nearly 
every national marker of economy 
and education 
Poor state 
Proud cultural history 
Racist history 
Lamentable civil rights history 

Louisiana Exotisch landschap van bayous en 
moerassen 

Rolling hills 
Debauched streets of New Orleans 

 Zwoele, prachtige steden 
Hun dorpen zijn ware parels 
Pittige Cajun Cuisine 
Opgewekte Cajun muziek 
 Lekkere eten 

Rijke historie 
Culturele verassingen van Cajun 
Country 

Dynamic sense of place natives 
Nostalgia 
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Gehele regio Weidse vlakten 

Agrarische Diepe Zuiden 
Weidse, vruchtbare grondgebied 
Enorme landhuizen 
Diverse cultuur 

The cities of the South are some of 
the country’s most fascinating 
Antebellum beauties 
Historic cities 

Provinciale kant 
Prachtige steden verschuilen hun 
urbane karakter achter een 
romantisch decor van lanen met 
eikenbomen, stadsvilla’s van voor de 
Burgeroorlog en plantages 
Bijzonder fraaie architectuur 

Reusachtige, door slaven bewerkte 
katoenplantages 
Grandioze villa’s 
In-en in religieus gebied 
Conservatieve Zuiden 
Uitstekende keuken More than any other part of the 

country, the South has an identity of 
its own 
A pride in a shared culture that cuts 
across state lines 
America’s most important culture 
Complicated political history 

Blanke superioriteit 
Racistische geweld 
Roerig verleden 
Grootste culturele diversiteit van 
de VS 
Etnische variatie 

Ouderwetse omgangsnormen 
Southerners zijn levensgenieters en 
hun hospitality is legendarisch 
Buitengewone gastvrijheid 
 

Oude, traditionele zuidelijke staten 
Zeer exclusieve restaurants en hotels 

De ware charme van het Diepe 
Zuiden ligt in de mensen en hun 
aard als levensgenieters 
Gastvrije, vriendelijke karakter 
Genotzuchtige aard van de 
inwoners 

Musical way of speaking 
Slow moving 
Hard drinking 
Funny talking 
Relatively friendly and layback 
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Bijlage 4a: Spreadsheet Capitool 

Inleiding het Diepe Zuiden 
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Bijlage 4b: Spreadsheet Capitool 

Inleiding en bezienswaardigheden Georgia 
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Bijlage 5a: Spreadsheet Lonely 
Planet 

Inleiding The South 
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Bijlage 5b: Spreadsheet Lonely Planet 

Bezienswaardigheden Georgia 
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Bijlage 6a: Spreadsheet ANWB 

Inleiding het Zuiden 
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Bijlage 6b: Spreadsheet ANWB 

Bezienswaardigheden Georgia 
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Bijlage 7a: Spreadsheet Marco Polo 

Inleiding het Zuiden 
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Bijlage 7b: Spreadsheet Marco Polo 

Bezienswaardigheden Atlanta en Charleston 

 

 


