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Inleiding

Dit boek gaat over het internationale toerisme. Dat dit in recente jaren een 
enorme vlucht genomen heeft, moge duidelijk zijn. Als er geen mondiale 
rampen optreden, wordt de eeuw die voor ons ligt, de eeuw van het toerisme. 
Dit wordt dan, wereldwijd, met afstand de belangrijkste bedrijfstak in termen 
van omzet en werkgelegenheid. Steeds meer van het snel groeiende aantal 
bewoners van onze aarde zullen hun kans grijpen om plaatsen buiten hun 
woonomgeving te bezoeken. Het zal een mobiliteit teweegbrengen waar nog 
maar weinigen op voorbereid zijn.

Het boek beschrijft en verklaart de opkomst van het internationale, grens-
overschrijdende toerisme. Het binnenlandse toerisme blijft buiten beschou-
wing; dat is een heel ander verhaal. Het boek analyseert de internationale 
toeristenstromen en probeert enig licht te werpen op de toekomst daarvan.

Twee invalshoeken krijgen bijzondere aandacht. De eerste is: Hoe kan een 
toeristische bestemming succesvol zijn in de regionale, soms mondiale 
concurrentieslag? HET toerisme bestaat niet, DE toerist evenmin. Er is 
sprake van een inmiddels zeer complex fenomeen, van een bonte schakering 
consumenten met uiteenlopende beweegredenen en van een onafzienbaar 
aanbod aan producten en voorzieningen. Succesvolle afstemming van aanbod 
op vraag vereist een gedegen inzicht in deze complexiteit.

De tweede invalshoek is: Hoe kan de toekomst een duurzame zijn? Ofwel: 
Kunnen we voorkomen dat het toerisme een steeds grotere aanslag op het fy-
sieke milieu en op bewoners in het bestemmingsgebied gaat vormen? Positief 
gezegd: Hoe kunnen we het toerisme zo ontwikkelen dat de gewenste effec-
ten voor bestemmingsland, consument en ondernemer gehandhaafd blijven 
en ongewenste effecten worden teruggedrongen?

Dit boek is naar mijn mening van belang voor iedereen die zich op de een of 
andere manier met het internationale toerisme bezighoudt of denkt te gaan 
houden. Maar ook de toerist die wat meer wil weten over het verschijnsel 
waar hij deel van uitmaakt, is van harte uitgenodigd zich in deze materie te 
verdiepen.

Het toerisme is een uitermate boeiend fenomeen. Hopelijk getuigt dit boek 
daarvan. Ik constateer met genoegen dat het toerisme mondiaal de aandacht 
begint te krijgen die het als maatschappelijk verschijnsel verdient. De betrok-
ken partijen, internationale koepelorganisaties, het bedrijfsleven, onderwijs,  
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milieu- en ontwikkelingsorganisaties beginnen elkaar te vinden, in de over-
tuiging dat samenwerking nodig is om iets te bereiken van een duurzame 
toeristische ontwikkeling. Alleen de overheid in Nederland voelt zich (nog) 
niet aangesproken.

Dit boek wil bijdragen aan een zinnige discussie over de toekomst van het 
toerisme. Ik hoop dat het daarin slaagt.

Ton van Egmond
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1. Het verleden

Onmiskenbaar heeft het leven tegenwoordig aantrekkelijke kanten. We kun-
nen gaan en staan waar we willen, als nooit tevoren. Massaal grijpen we deze 
kans. Hoe anders was dat in het verleden. Reizen en trekken horen bij de 
mens, vanaf de eerste dag; maar zelden leek dat op het huidige toerisme.

In de prehistorie, ongeveer tussen 30.000 en 10.000 vóór onze jaartelling, 
stonden alle menselijke bezigheden in het teken van overleven.1 Op zoek 
naar water, voedsel en beschutting waren de jagers en verzamelaars uit die 
tijd voortdurend op pad. Zij kenden geen vaste verblijfplaats. Slechts enkele 
inheemse Indianenvolken in het Amazonegebied zijn daar in onze tijd nog 
mee te vergelijken. De prehistorische mens verplaatste zich te voet. Bagage 
had hij niet, lastdieren kende hij nog niet, wegen evenmin. Als hij vaak de-
zelfde route volgde, ontstond er een pad. Overleven betekende tijdig water en 
voedsel vinden, maar ook zichzelf weten te beschermen tegen roofdieren en 
concurrerende groepen jagers en verzamelaars. Het was dus een bestaan vol 
dreiging. Aan avontuurlijk toerisme had men nog weinig behoefte.

Het heeft de prehistorische mens er niet van weerhouden om zich over de 
hele aardbol te verspreiden. Onder de zoogdieren hebben verder alleen mui-
zen, ratten en vleermuizen dat gepresteerd (Spencer en Thomas 1973, p. 66).

Vanaf ongeveer 10.000 v. Chr. begonnen mensen zich op een vaste plek 
te vestigen. Dat valt samen met het ontstaan van primitieve vormen van 
landbouw. Dit biedt een grotere bestaanszekerheid dan het nomadenleven, 
vooral als er een voorraad voedsel kan worden aangelegd. Vermoedelijk rond 
9000 ontstond het huisdier. Ezel, paard en dromedaris maakten transport van 
goederen mogelijk. De komst van deze viervoeters als last- en rijdier heeft 
werelden geopend voor avonturiers, veroveraars en handelaars. Nu, elfdui-
zend jaar later, zijn deze dieren nog steeds het belangrijkste vervoermiddel in 
aanzienlijke delen van de wereld.

Twee uitvindingen markeren de ontwikkeling van de mobiliteit in de oud-
heid: het zeilschip en het wiel. De mens heeft al vroeg ontdekt dat hij zich 
op drijvend materiaal over water kan bewegen. Primitieve vlotten zijn bijna 
zo oud als de mensheid. De Egyptenaren hadden al papyrusvlotten tot boten 
ontwikkeld toen zij rond 4000 een soort zeil van boomtakken uitvonden. 
Door de komst van het linnen zeildoek, bijna 1000 jaar later, werd de Nijl de 
transportader bij uitstek. De zeilboten zijn tot de dag van vandaag op de Nijl 
gebleven. Rond het jaar 2000 v. Chr. startten Polynesiërs uit Samoa hun tocht 
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met primitieve zeilboten die hen via tussenstappen uiteindelijk drieduizend 
kilometer noordelijker in Hawaï deden belanden, waar zij nu de autochtone 
bevolkingsgroep vormen. Weer duizend jaar later bouwden de Feniciërs uit 
het huidige Libanon een enorme handelsvloot waarmee zij handelsposten 
in het hele Middellandse Zeegebied stichtten. De hegemonie in dit gebied 
werd later overgenomen door de Grieken en vervolgens de Romeinen met 
hun grote oorlogsvloten. De laatste eeuwen vóór onze jaartelling laten dus 
een druk verkeer van handelsvaart en militaire expedities zien op de Middel-
landse Zee. Pleziervaart was er nog niet bij.

De uitvinding van het wiel wordt toegeschreven aan de Sumeriërs, die zich 
rond 3500 in Mesopotamië, het huidige Irak, vestigden. Zij bouwden – voor 
die tijd – grote steden, hadden een hoog ontwikkelde agrarische sector en 
kenden een levendige handel. Er moesten dus nogal wat goederen getrans-
porteerd worden. De komst van het wiel, en daarmee van vierwielige wa-
gens, bracht soelaas. Ook de strijdwagen, een tweewielige variant, is van de 
Sumeriërs afkomstig. Wagens werden in het begin door ossen getrokken. Pas 
rond 1700 v. Chr. spanden de Grieken paarden voor hun strijdwagens. In het 
China van de Zhou-dynastie werden vanaf het jaar 1000 v. Chr. brede wegen 
aangelegd, voornamelijk om legers met paarden en wagens te kunnen ver-
plaatsen. Bij dit wegennet hoorde een stelsel van herbergen. Hetzelfde zien 
we later in het Romeinse Rijk.

1. Zeilboten op de Nijl zijn er nog tot op de dag van vandaag.
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1.1 De opkomst van het toerisme

Paard, wiel en zeilboot hebben de wereld opengegooid; voor handelaren, 
voor legers en op den duur voor recreatieve reizigers. Steeds zijn er mensen 
geweest die van de ontstane transportmogelijkheden gebruikmaakten om 
de werelden te gaan bekijken die door veroveringen of ontdekkingen waren 
opengelegd. We zouden nu van pioniers spreken. Deze pioniers behoorden 
altijd tot de maatschappelijke elite. De eenvoudige boer of burger kwam 
hoogstens als soldaat in een onbekend gebied. Op een enkele plaats in de 
wereld was desondanks ver voor onze jaartelling al sprake van toeristische 
attracties. Meestal hadden deze hun basis in religie. De Olympische Spelen, 
die vanaf 776 v. Chr. om de vier jaar in het Griekse Olympia gehouden wer-
den vormden eeuwenlang de meest massale toeristische gebeurtenis. Oor-
spronkelijk waren deze spelen gewijd aan de Griekse god Zeus. De Spelen 
zijn doodgebloed in de vierde eeuw na Chr., maar kwamen in 1896 weer tot 
leven in Athene.

In het Romeinse Keizerrijk (we moeten dan denken aan de eerste eeuwen van 
onze jaartelling) werd veel gereisd, ook voor recreatieve doeleinden. De Ro-
meinen hadden een uitgebreid wegennet aangelegd, dat naar de toenmalige 
maatstaven van hoge kwaliteit was. Weliswaar was dit wegennet er in eerste 
instantie om snel legers door het enorme rijk te kunnen verplaatsen, maar de 
bestuurder, de handelsreiziger en ook de vakantieganger kon er naar believen 
gebruik van maken. We zien dan ook voor het eerst dat relatief veel burgers 
zich verplaatsten om recreatieve redenen. Dit gebeurde per rijtuig, paard, 
lastdier of te voet, en was tijdrovend. Er waren dus overnachtingsmogelijkhe-
den nodig in de vorm van herbergen. Ook hiervan hebben de Romeinen een 
uitgebreid netwerk ontwikkeld, soms inclusief aparte lounges en suites voor 
de groten en rijken der aarde.

De Romeinen hebben het kusttoerisme uitgevonden – zij bedreven het 
althans voor het eerst op grote schaal. De bekendste badplaats was Baiae, 
ten noorden van Napels. Dit was al in de eerste eeuw vóór Christus een 
mondain vakantie- en kuuroord vanwege de prachtige ligging en de genees-
krachtige zwavelbronnen. De vergelijking met het Nice van de negentiende 
eeuw dringt zich hier op. Baden deed men niet op het strand, dat doet alleen 
de hedendaagse mens. Opgravingen hebben meer dan honderd hectare aan 
thermen (badinrichtingen) blootgelegd langs de kust. In dit soort badplaatsen 
was soms al een hoog ontwikkeld aanbod aan recreatieactiviteiten te vinden, 
variërend van theaterproducties en festivals tot sportmanifestaties (boks-, 
worstel- en atletiekwedstrijden en paardenraces).
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De Romeinen die op veldtocht geweest waren, hadden veel te verhalen. Deze 
berichtgeving prikkelde de nieuwsgierigheid van menig burger, zodat reizen 
naar Egypte, Griekenland en Babylon gewoon werden. Dat wil zeggen, 
opnieuw, binnen de maatschappelijke bovenlaag die hieraan tijd en geld kon 
spenderen. Dit soort reizen kunnen we dus toerisme noemen, vakantiereizen 
zelfs. Het is voor het eerst dat we, zij het op beperkte schaal, een voorproefje 
krijgen van het twintigste-eeuwse vakantiegebeuren. De gewone man in het 
oude Rome, daarover mag geen misverstand bestaan, had het niet breed en 
kon hoogstens van vakantie dromen.

In de vijfde eeuw van onze jaartelling stortte het Romeinse Rijk in. Duizend 
jaar lang zou het reizen voor recreatieve doeleinden verdwijnen. De Middel-
eeuwen waren ook in dit opzicht de donkere eeuwen. Reizen vond plaats om 
gebied te veroveren, om elders een nieuw bestaan te zoeken en als pelgrims-
tocht. Reizen gebeurde meestal in grote groepen; het was een hachelijke 
onderneming. Er waren geen wegen, behalve de verslechterende Romeinse 
wegen. Er waren nauwelijks herbergen, nauwelijks kaarten. Er waren des 
te meer struikrovers. De bekendste gebeurtenis op reisgebied vormden de 
kruistochten (in de elfde, twaalfde en dertiende eeuw). In wezen waren dit 
militaire expedities.

De middeleeuwer was niet op de buitenwereld gericht. De drang om andere 
werelden te zien was beperkt.

1.2 De eerste reizen om het reizen zelf

Langzamerhand ging de wereld open. We schrijven de veertiende en vijf-
tiende eeuw. De ontdekkingsreizen van Marco Polo, Columbus en Magal-
hâes zijn de eerste symptomen. De oude waarden van Grieken en Romeinen 
gingen herleven. Het reizen kwam weer op gang. In eerste instantie ging het 
om ontdekkingsreizen, vervolgens om handelsreizen en militaire expedities, 
maar geleidelijk ook om reizen om het reizen zelf.

Met het opengaan van de wereld kwam de handel weer tot leven, eerst in 
Noord-Europa (met name tussen de Hanzesteden, met hun bloeitijd in de 
veertiende en verval in de vijftiende eeuw) en na de grote ontdekkingsreizen 
wereldwijd. In landen als Engeland, Frankrijk en Denemarken en natuurlijk 
ook Nederland ontstonden in de zeventiende eeuw Oost-Indische handels-
compagnieën. De Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) kwam in 
1602 tot stand door samensmelting van elkaar beconcurrerende, zogenaamde 
Voorcompagnieën. In deze periode startte de kolonisatie van Zuid- en Mid-
den-Amerika (vooral door Spanje), Azië (onder andere door Engeland, Portu-
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gal, Nederland) en Afrika (diverse landen). De consequenties daarvan druk-
ken vandaag de dag nog een groot stempel op het internationale toerisme.

De kolonisatie van verre gebieden bracht een grote mobiliteit van handelaren 
en zeelieden over zee met zich mee, maar ook van legers, bestuurders en 
later missionarissen, zendelingen, onderwijzers en avonturiers. Reizen voor 
het eigen genoegen was er nauwelijks bij.

Dat was wel het geval in wat algemeen bekendstaat als de Grand Tour. Het 
begon in het begin van de vijftiende eeuw als een educatieve trip van zonen 
van de Engelse adel. De Tour begon in Engeland en had uiteindelijk de be-
kendste cultuursteden in Italië (met name Florence, Rome en Venetië) als be-
stemming. Het standaardprogramma was een trip van de adellijke jongeheer 
met een gezelschap van bedienden en onderwijzers via Frankrijk naar Rome 
en terug via Duitsland en Nederland. In het begin kon zo’n tour gemakkelijk 
veertig maanden duren, op het eind (begin negentiende eeuw) was dat gemid-
deld nog maar een paar maanden (Towner 1985, p. 316). De Grand Tour 
markeert de, tot dan ongebruikelijke, interesse in andere culturen. Aanvanke-
lijk reisden uiteraard enkel mensen uit de maatschappelijke bovenlaag mee, 
maar geleidelijk breidde de deelname aan dit soort reizen zich ook uit naar de 
middenklasse, niet alleen in Engeland, maar ook op het Europese vasteland. 
In het begin waren kloosters en abdijen de enige accommodatie onderweg, 

maar al in de zeventiende eeuw 
ontstonden relatief luxueuze hotels 
in de belangrijkste steden langs de 
Tour-route. Het reizen gebeurde 
voornamelijk met de koets, soms de 
postkoets, per zeilboot of trekschuit 
over de Europese rivieren, te paard 
of te voet. Twintig kilometer per 
dag was een hele prestatie. Toen het 
stoomschip en de trein zich in de 
negentiende eeuw aandienden, was 
de Grand Tour al ter ziele.

Een belangrijke wortel van het 
hedendaagse toerisme moeten we 
zoeken in het kuuroord. De gemid-
delde burger had in vroeger jaren 
nogal wat kwalen, waartegen de 
medische stand nog geen verweer 
had. Zwavel- en mineraalhoudende 

2. Rome, niet alleen in de tijd van de Grand 
Tour een toeristische bestemming.
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bronnen bleken een geneeskrachtige werking te hebben op sommige kwalen. 
Vandaar dat op of naast dit soort bronnen in heel Europa kuuroorden ver-
rezen waar mensen die het konden betalen, zich lieten behandelen. Bath in 
Engeland (al in de Romeinse keizertijd druk bezocht) en Baden-Baden in 
Duitsland spreken voor zich. Het Belgische Spa heeft zelfs zijn naam geleend 
aan wat tegenwoordig ‘spa-tourism’ en ‘spa-resorts’ heet.

Ook aan zeewater werd door sommige medici een geneeskrachtige werking 
toegekend tegen zaken als cirrose, gonorroe, jicht, waterzucht en scheurbuik. 
Je moest dat zeewater dan wel drinken. In het water gaan deed men pas in de 
twintigste eeuw.
Heel wat kuuroorden zijn in de loop van de jaren uitgegroeid tot vakantie-
bestemmingen. De patiënten kregen tijdens het kuren vertier aangeboden en 
op termijn kon je puur voor het genoegen naar een kuuroord gaan. Sche-
veningen, Zandvoort, Domburg in Nederland, Brighton, Bournemouth in 
Engeland, Norderney, Travemünde, Sylt in Duitsland, Biarritz, Deauville in 
Frankrijk en Oostende in België zijn kuuroorden aan zee die in de negen-
tiende eeuw tot badplaatsen zijn uitgegroeid (de Groote 1995).

Een apart woord verdient het bedevaarttoerisme. Sinds mensenheugenis 
is gereisd om religieuze redenen. Iedere tijd heeft zijn heilige of gewijde 
plaatsen gekend. Tijdens onze jaartelling zijn sommige bedevaartsoorden 
tot massabestemmingen geworden. Mekka en Medina in het huidige Saudi-
Arabië zijn vanaf de zevende eeuw de heilige plaatsen voor moslims. De 
hadj, de pelgrimstocht naar Mekka die iedere moslim in beginsel eens in zijn 
leven moet maken, brengt een grote stroom reizigers met zich mee; tegen-
woordig arriveren er jaarlijks meer dan een miljoen pelgrims in het land. 
Voor christenen zijn Jeruzalem, Rome en Santiago de Compostella, naast 
vele andere plaatsen, vanaf een vroeg stadium de bedevaartsoorden. Plaatsen 
als Lourdes (na 1858) en Fatima (na 1917) kwamen daar later bij. De doelen 
van deze pelgrimstochten zijn boetedoening, vergeving krijgen voor zonden, 
genezing zoeken voor kwalen, de heilige plaatsen met eigen ogen zien. Het 
waren eeuwenlang barre tochten, te voet, met zeer weinig comfort en des te 
meer gevaar. In de loop van de tijd kregen de doelen ook steeds meer een 
recreatief karakter. De pelgrims uit Chaucers Canterbury Tales waren beslist 
ook voor hun plezier op pad. Tegenwoordig kan de pelgrim kiezen uit een 
sobere reis of een reis met alle comfort.

Belangrijk voor de ontwikkeling van het toerisme was de ontdekking van 
de natuur ten tijde van de romantiek, eind achttiende, begin negentiende 
eeuw. ‘Das klassische Bildungsideal und das romantische Fernweh wecken 
die Sehnsucht nach dem fremden Land’ (Wagner 1970, p. 23). Reizen ging 
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erbij horen voor schrijvers en dichters als Goethe en Hölderlin, Balzac en 
Chateaubriand, Lord Byron en Shelley. Was reizen om culturele redenen al 
gebruikelijk, zie de Grand Tour, nu raakte reizen naar de natuur in opkomst. 
Men ging natuur ‘mooi’ en ‘indrukwekkend’ vinden. Het gebergte, de Alpen 
voorop, kwam als natuurschoon in beeld. Voor de Alpen, die altijd veeleer 
een bron van dreiging dan van genoegen waren, betekende dit een omme-
keer. In de loop van de negentiende eeuw leidde dit tot de ontwikkeling van 
een groot aantal toeristische bestemmingen in Zwitserland en in mindere 
mate Oostenrijk. Deze ommekeer in het kijken naar de bergen leverde ook 
de eerste klimmers op (Mont Blanc 1786, Grossglockner 1800, Eiger 1858, 
Matterhorn 1865).

1.3 Groeiende mobiliteit

Zoals de uitvinding van het zeilschip en het wiel de ontwikkeling van de 
mobiliteit in de oudheid markeerde, zo deed de komst van stoomschip en 
-trein dat in de negentiende eeuw. In 1787 werd de eerste stoomboot uitge-
test op de Potomac in Amerika. Nog in dezelfde eeuw voeren de eerste door 
stoom aangedreven schepen over Amerikaanse en Europese rivieren. In 1819 
stoomde de Savannah als eerste motorschip over de Atlantische Oceaan. In 
de jaren twintig van die eeuw ontstond een lijndienst per stoomboot over Het 
Kanaal. Pas tegen het einde van de eeuw had het stoomschip de zeilboot van 
de transatlantische route verdreven. De miljoenen die rond de eeuwwisseling 
vanuit Europa naar de Nieuwe Wereld emigreerden, werden met stoomsche-
pen vervoerd. Voor de koloniale mogendheden kwamen de koloniën een stuk 
dichterbij.

Niet alleen als vervoermiddel van passagiers en goederen nam dit soort sche-
pen een enorme vlucht, maar ook als pleziervaartuig. Al in een vroeg stadium 
werd het stoomschip ingezet voor cruises, in eerste instantie op rivieren als 
de Nijl en de Mississippi, later ook op grote meren, op de Middellandse Zee, 
Noordzee, Oostzee, Caraïbische Zee. De Titanic voer al uit in 1912.
De stoomtrein deed zijn intrede in 1825 in Engeland, tussen Stockton en Dar-
lington. In 1831 werd de eerste spoorlijn in de Verenigde Staten in gebruik 
genomen. Het spoor zou een cruciale rol spelen in de ontsluiting van het 
westen. Het Europese vasteland volgde: België 1835 (Brussel – Mechelen), 
Duitsland 1835 (Nürnberg – Fürth), Frankrijk 1837 (Parijs – St. Germain), 
Oostenrijk 1837 (Wenen – Floridsdorf), Nederland 1839 (Amsterdam – Haar-
lem).2 Binnen twintig jaar na de eerste treinrit in Engeland kenden Europa 
en Noord-Amerika een uitgebreid spoorwegnetwerk. Het spreekt vanzelf dat 
de trein een grote bijdrage heeft geleverd aan de groei van het toerisme over 
land.
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Natuurlijk moet Thomas Cook, de grondlegger van de moderne reisindus-
trie, hier genoemd worden. Hij was vermoedelijk niet de uitvinder van het 
concept van de ‘inclusive group tour’, maar was zonder twijfel degene die er 
handel van maakte. De eerste georganiseerde groepsreis volgens het concept 
van Cook vond plaats in Engeland in 1841, met niet minder dan zeshonderd 
deelnemers. In 1845 vestigde hij in Leicester het eerste agentschap voor 
treintickets, in 1850 vond de eerste georganiseerde groepsreis plaats naar 
het Europese vasteland, in 1869 de eerste Egyptereis en in 1872 de eerste 
wereldreis. Tussendoor stichtte Cook het eerste reisbureau en introduceerde 
hij de hotelvoucher. De pioniers in Nederland waren Lissone (1876) en 
Lindeman (1890). De naam Lissone-Lindeman zou nog tot ver na de Tweede 
Wereldoorlog een begrip blijven in Nederland.

Was reizen tot dan een hachelijke zaak, met de komst van trein en stoom-
schip werden de afstanden korter, het reiscomfort groter en de bereikbaarheid 
van veel plaatsen in de wereld beter. De komst van de georganiseerde reis en 
van allerlei aanvullende diensten voor de potentiële reiziger maakten het op 
pad gaan nog laagdrempeliger. De basis voor het massatoerisme is hier ge-
legd. Het zou na de eerste georganiseerde reis echter nog meer dan een eeuw 
duren voordat er echt sprake was van massaal op pad gaan.
Rond 1900, ongeveer tot de Eerste Wereldoorlog, vonden er weinig specta-
culaire ontwikkelingen plaats. De Europese adel en gegoede burgerij onder-
scheidden zich van het gemene volk door onder andere te reizen en elkaar te 
ontmoeten. In de winter in plaatsen als Nice, ’s zomers in Sankt Moritz. In 
dit soort mondaine centra probeerde men erbij te horen: op het thuisfront le-
verde dat maatschappelijk prestige op. De thuisblijvers vonden dat normaal. 
Niet alleen de elite, ook de gewone man was opgegroeid in de wetenschap 
dat er verschil is en moet zijn. De gewone man reisde niet.

De mijlpalen in de twintigste eeuw worden gevormd door de komst van 
de auto en het vliegtuig. De benzinemotor is weliswaar uitgevonden in de 
negentiende eeuw, maar werd pas in de volgende eeuw operationeel. Als 
vervoermiddel bleef de auto lange tijd beperkt tot de maatschappelijke 
bovenlaag. In Nederland werd autobezit pas vrij algemeen na 1960, in de 
Verenigde Staten iets eerder. De auto heeft de grote doorbraak van het toe-
risme op de korte en middellange afstand mogelijk gemaakt. Dat geldt zowel 
voor vakantie als voor zakentoerisme en andere vormen van toerisme. In 
Nederland schrijven we dan de jaren zestig en zeventig. Aanvankelijk voerde 
iedere autotocht door dorpen en steden. Autosnelwegen waren voor 1940 
zeldzaam. Nederland heeft pas lang na de oorlog een begin gemaakt met de 
bouw van een netwerk van snelwegen.
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Het vliegtuig is ongeveer tegelijk met de auto op het toneel verschenen. De 
eerste vlucht dateert van 1903 (gebroeders Wright in North Carolina), die 
over Het Kanaal van 1909 (Blériot) en die over de Atlantische Oceaan van 
1919. Als vervoermiddel voor passagiers is het vliegtuig pas na de Tweede 
Wereldoorlog van betekenis geworden. De komst van het straalvliegtuig 
(de Comet in 1952, de Boeing 707 in 1954, de Boeing 727 – met de 737 het 
grote succesnummer – in 1964) en daarna die van de ‘wide bodies’ (Boeing 
747 in 1969, DC 10 in 1971 en Airbus A 300 in 1972) bracht bestemmingen 
op middellange en vervolgens lange afstand stukken dichterbij, zowel qua 
reistijd als qua prijs.

De opkomst van massabestemmingen in de Middellandse Zee op de Balea-
ren, aan de Costa Brava, aan de Costa del Sol, aan de Adriatische kust in Ita-
lië en op Griekse eilanden in de jaren zestig en zeventig was alleen mogelijk 
door deze ontwikkeling in de luchtvaart.

Hiermee zijn we beland bij de start van het moderne toerisme.

Het woord toerisme is afgeleid van het Franse woord ‘tour’ (ronde, zoals in 
Tour de France) en is via het Engels (de Grand Tour) weer teruggekeerd naar 
het Europese vasteland. In 1811 vermeldde de Oxford English Dictionary 
voor het eerst het woord ‘tourism’, in 1838, respectievelijk 1841 komen we 
in Duitsland en Frankrijk voor het eerst de woorden ‘Tourismus’ en ‘tou-
risme’ tegen. Aan het eind van de negentiende eeuw is het woord ingeburgerd 
in heel Europa (de Groote 1995, p. 19-20).

Noten

1. Dit deel van hoofdstuk 1 is een bewerking van het hoofdstuk Historical 
dimensions uit: Joseph D. Fridgen, Dimensions of Tourism.

2. Het boek van Patrick de Groote biedt een uitgebreid chronologisch over-
zicht van de belangrijkste ontwikkelingen in het toerisme in de negen-
tiende en twintigste eeuw.


