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Leven-de-Hanze! Storytelling als 
instrument voor een inspirerende 
beleving van de Hanzesteden
Steeds vaker wordt storytelling ingezet om 
bezoekers naar een bepaalde streek, regio of 
stad te trekken. Aan de hand van storytelling 
technieken probeert men tot inspirerende en 
boeiende verhalen over een gebied of stad te 
komen. In de Uitvoeringsnota van de Provincie 
Gelderland (2019) wordt geschreven dat “een 
goed verhaal boeit en bindt”. Met aanspreken-
de verhalen wil men bezoekers trekken en ster-
kere belevingen bij hen teweegbrengen. Deze 
zouden op hun beurt tot een langer verblijf en 
tot herhaalbezoek aan de streek kunnen leiden, 
waarbij men meerdere plekken bezoekt. “Aan 
de hand van een verhaallijn komen bezoekers 
op plekken waar ze anders niet snel zelf aan 
zouden denken”. (Provincie Gelderland, 2018)

Het Samenwerkingsverband Hanzesteden be-
schikte al over een grote naamsbekendheid en 
een uitstekende zichtbaarheid. Men was ech-
ter nog op zoek naar content (dat wil zeggen 
een ‘verhaal’) om het merk of de term Hanze 
verder te laden. De merkgids van het Samen-
werkingsverband (zie Perspectief Hanzesteden 
2020-2025) gaat in op de waarden en beloften 
van de Hanzesteden. Hierbij mist echter een 
aansprekende vertelling van de (historische) 

context van de Hanze. Het gaat daarbij niet al-
leen om de beleving van bezoekers, maar ook 
om die van de inwoners van de negen steden. 
Het gevoel van trots op de Hanze(historie) mag 
verder versterkt worden.

Als research & design groep op het gebied van 
Experiences & Storytelling aan Breda University 
of Applied Sciences, hebben wij in 2019/2020, 
in opdracht van het Samenwerkingsverband 
Hanzesteden en de Provincie Gelderland, een 
concept en een verhaal ontwikkeld voor de ne-
gen Hanzesteden (Doesburg, Zutphen, Deventer, 
Zwolle, Hattem, Hasselt, Harderwijk, Kampen 
en Elburg) gelegen aan de IJssel en de Randme-
ren in de provincies Gelderland en Overijssel.

AUTEURS

Bertine Bargeman, Moniek Hover, Juriaan 
van Waalwijk, Elizabeth Stoit, Rinze Kaat-

man, Nicky Greven
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Van onderzoek naar ‘golden nuggets’ 
In dit project is onderzoek gedaan naar de cul-
tuur-historische context van de Hanze en de hui-
dige en potentiële invulling van het verhaal van 
de Hanze. Hierbij stond de zoektocht naar inspi-
rerende onderdelen en/of personages uit de tijd 
van de Hanze centraal. Wij hebben verschillende 
onderzoeksmethoden gebruikt. Als eerste desk-
research naar de geschiedenis, cultuur en hui-
dige marketing/merkontwikkeling van de Hanze. 
Daarnaast hebben wij fieldresearch gedaan in de 
vorm van participerende observaties in de Han-
zesteden, en stakeholder- en expertinterviews. 
Deze zoektocht heeft een overweldigende hoe-
veelheid informatie over de Hanze opgeleverd, 
afkomstig uit talrijke bronnen.

Om uit alle informatie de meest inspirerende 
elementen te kiezen hebben we gebruik ge-
maakt van de ‘golden nuggets’ methode. Volgens 
Ouwens (2017) kunnen ‘golden nuggets’ – ofwel 
‘goudklompjes’ - worden aangeduid als ‘unique 
pieces of information that speak to the imagi-
nation and which could function as a starting 
point for new appreciative design processes’. 
‘Golden nuggets’ vind je niet via een standaard 
analyse. Het gaat erom gevoelsmatig kleine of 
grotere ‘haakjes’ uit een berg aan informatie te 
‘pikken’, die het creatieve proces op gang kun-
nen brengen. Denk hierbij aan een bepaalde uit-
spraak van een respondent, iets wat jou tijdens 
de participerende observatie emotioneel geraakt 
heeft, of een zinnetje dat je bent tegengekomen 
in een (historisch) document. In het geval van 
een storytelling project gaat het om ‘haakjes’ of 
elementen waar wij in ‘verhalende’ zin iets mee 
kunnen. De ‘golden nuggets’ gaan uiteindelijk 
doorklinken in het concept en het daarop geba-
seerde verhaal. 

‘Golden nuggets’ van de Hanze
De term Hanze of Hansa is (inter)nationaal erg 
bekend en wordt vaak gebruikt voor bedrijven of 
producten (denk aan Lufthansa of Hansaplast). 
Toch weten de meeste mensen niet wat de Hanze 
precies inhoudt. De Hanze is een laat-middel-
eeuws, internationaal netwerk van koopmannen 
en van meer dan 200 steden in het noorden van 
Europa, waarbij de Oostzee als centraal handels-
gebied kan worden gezien. De Hanze was eerder 

een los-vast netwerk dan een echt verbond of 
vaste organisatie. Handelaren en/of steden kon-
den ervoor kiezen soms wel en soms niet in te 
stappen, afhankelijk van de situatie en het eigen 
of het algemene belang. Via de rivier de IJssel wa-
ren de ‘Nederlandse’ Hanzesteden verbonden en 
voeren de zogenaamde koggeschepen af en aan 
om goederen uit het achterland met koopman-
nen uit andere Hanzeatische gebieden te verhan-
delen. De handel bracht de Hanzeaten welvaart, 
maar het was geen makkelijk leven. Koopman-
nen (en hun zonen) waren vaak lang van huis 
en het leven op zee was gevaarlijk. Daarom was 
het voor de Hanzeaten soms nodig om samen te 
werken en elkaars belangen te behartigen. Het 
kwam zelfs voor dat Hanzeaten ieder een aan-
deel in een kogge namen om zo de risico’s tijdens 
de reizen te spreiden. Maar andere keren koos 
een Hanzeaat er juist voor zijn zaken apart te re-
gelen, net wat hem goed uitkwam en het meeste 
voordeel opleverde. Een van de ‘golden nuggets’ 
was dat de Hanze qua mechanisme en mentali-
teit veel kenmerken vertoont van werkwijzen in 
de huidige netwerkmaatschappij. De Hanze als 
fenomeen is eigenlijk verrassend modern.

Met de eeuwen nam het belang van de Hanze ge-
leidelijk af, onder andere door verzanding van de 
IJssel en het ontstaan van nieuwe handelsroutes 
vanuit het westen van ons land. Een andere be-
langrijke ‘golden nugget’ uit ons onderzoek was 
dat de Hanze (als periode) eigenlijk niet goed af 
te bakenen is, sterker nog, de Hanze blijkt (an-
ders dan bijvoorbeeld de Verenigde Oost-Indi-
sche Compagnie) nooit officieel afgesloten. Dit 
‘haakje’ hebben wij gebruikt als inspiratie voor 
het concept ‘Leven-de-Hanze!’ Dit is een gelaagd 
concept. De eerste laag is dat de Hanze zoveel 
meer is dan een verbond of een mooi décor uit 
een ver, voltooid verleden. De Hanze is springle-
vend en dat geldt met name voor de bewoners en 
ondernemers die (nog steeds) de Hanzeatische 
mentaliteit hebben (vandaar het gebruik van ‘le-
ven-de’ in de bijvoegelijke zin en als tegenhanger 
van ‘doods’). Daarnaast kun je Leven-de-Hanze! 
lezen of horen als een uitroep (vergelijk: Leve de 
koning!). Dit roept een gevoel van feestelijkheid 
op, waarmee de levendigheid van de Hanzeste-
den nog extra benadrukt wordt. 
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Het verhaal Leven-de-Hanze!

Hanze. Overbekend en veel gebruikt: van routes tot reizen, van theaters tot torens, van brou-
wers tot bakkers, van pleisters tot pils. Met trots dragen zij de naam: Hanze. 

In onze steden was het TOEN net als NU een komen en gaan van mensen. Ondernemende men-
sen. Als je TOEN - zoals WIJ - niet tot de adel behoorde, dan was er maar één manier om voor-
uit te komen in het leven: handel! Zo ontstonden er langs de IJssel en de oostelijke Zuiderzee 
bruisende handelsplaatsen, in een tijd dat Amsterdam nog een onbeduidend plaatsje was. Op 
zoek naar nieuwe markten en nieuwe producten trokken wij steeds verder de wereld in. Met 
een betere toekomst voor onszelf en onze naasten als doel. Onze wereld van TOEN was een lap-
pendeken van bisdommen, graafschappen, hertogdommen en koninkrijken. Jullie landen van 
NU bestonden nog niet eens. Elke lokale machthebber kon naar believen tol heffen of zelfs onze 
koopwaar confisqueren. Maar dat was lang niet het ergste wat ons als kooplieden kon overko-
men. Want telkens als wij op een kogge stapten, dan waagden wij ons leven. 

Van Deventer naar Lubeck doen jullie NU in 5 uur. Zelfs met Gods zegen duurde het TOEN wel 
5 weken voor we aankwamen. Als we al aankwamen. Storm op zee kon tot schipbreuk leiden. 
Piraten lagen op de loer, tot de tanden bewapend. Lading en schip werden dan buitgemaakt en 
onze bemanning gedood of gegijzeld. En dus besloten we samen te werken. We kochten ieder 
een part van verschillende koggen en verdeelden onze ladingen om zo risico’s te spreiden. We 
vormden een vloot en, gewapend met bemanningsleden en vrijbrieven, gingen we de zeeën 
over. Naar metropolen als Novgorod, Bergen en vooral Lubeck. Door de stadspoort ging een 
wereld voor ons open. We verhandelden zout, stokvis, graan, bier en wijn. We deden gouden 
zaken. Eer en vertrouwen stonden bij ons Hanzeaten hoog in het vaandel. Als een van ons afwe-
zig was, dan behartigde de ander onze belangen. 

Wij reisden heen en weer. En zo gastvrij als jullie NU toeristen ontvangen, zo ontvingen wij 
TOEN de Hanzeaten van overzee in onze IJsselsteden. Wij richtten overal koopmanshuizen in. 
Niet alleen om onze handel te regelen. We stuurden ook onze zonen over en weer om het vak 
te leren. Een traineeship of stage noemen jullie dat NU. Wij hoorden soms jaren niets van hen. 
Maar we vertrouwden erop dat onze kinderen bij elkaar in goede handen waren. 

Zo gingen we meer dan 300 jaar door. Maar net als in jullie EU van NU kregen wij TOEN te ma-
ken met politiek geharrewar. Conflicten tussen Hanzesteden onderling, oorlogen tussen Han-
zeaten en koningen. Dat was altijd slecht voor de handel. Toen bleek dat de wereld niet plat 
was maar rond, en veel groter dan we dachten. Nieuwe spelers uit het westen gingen nieuwe 
routes bevaren. Ze legden nieuwe havens aan. Andere producten kwamen in de mode. Onze 
IJssel verzandde. Het werd voor ons steeds lastiger om van stad naar stad te varen. Zouden we 
dit alles overleven? 

Ja! Want we zijn er nog steeds. Onze Hanze is veel meer dan een verbond, een vennootschap 
of een mooi decor uit een ver, voltooid verleden. Onze Hanze is een netwerk van handelende 
mensen en steden. Iets wat nooit echt is afgesloten en vandaag de dag nog springlevend is! Onze 
Hanze-verhalen draaien om ‘handelende’ mensen in en rondom de schitterende Hanzesteden. 
Wij waren TOEN en wij zijn NU nog steeds ondernemende mensen die soms wikken maar toch 
wagen, die soms apart gaan maar liever samen, die soms verliezen maar vaak winnen. Hanze 
is onze manier van leven: 

Leven-de-Hanze!
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Het verhaal van de Hanze
Om vanuit het concept tot een verhaal te komen 
hebben wij storytelling technieken ingezet. Een 
van deze technieken is het vaststellen van de plot-
vraag. Een plotvraag is de onderliggende vraag 
die een verhaal voortstuwt. Het is een centrale 
vraag die aan het einde ‘beantwoord’ moet wor-
den. Het Hanze-verhaal dat we op basis van het 
concept gemaakt hebben draait om de plotvraag: 
‘Zal het de Hanze lukken te overleven?’ Aange-
zien het erg lastig was uit de middeleeuwse peri-
ode specifieke personen te traceren die centraal 
zouden kunnen staan in het verhaal, hebben we 
ervoor gekozen te werken met ‘we’, de Hanzeaten 
van toen die aan het woord zijn, en de mensen 
van nu aanspreken met ‘jullie’. Een andere sto-
rytellingtechniek is de opbouw van de verhaal-
lijn (McKee, 2010; McKee & Gerace, 2018). In 
een verhaallijn komen keerpunten voor die vaak 
worden ingegeven door tegenwerkende krach-
ten. In de verhaallijn van de Hanze is sprake van 
verschillende soorten tegenwerkende krachten: 
fysieke, sociale en persoonlijke. Een motief wat 
steeds terugkeert in het verhaal van de Hanze is 
de koppeling van TOEN naar NU. Hierbij is ook 
gelet op de koppeling naar situaties die voor toe-
risten relevant zijn. Dit zorgt voor herkenning, 
maar vooral ook voor verrassing bij het publiek 
(zie Zak, 2015). De climax of ultieme verrassing 
aan het einde van het verhaal is dat de Hanze 
vandaag de dag nog springlevend is. Hiermee 
wordt de plotvraag, of het de Hanze zal lukken te 
overleven, dus beantwoord.

Lokale toepassing
Voor toeristen zijn historische steden zoals de 
Hanzesteden aantrekkelijk om te bezoeken. Het 
mooie decor bekijken, de sfeer proeven, eten en 
drinken kan allemaal zonder dat er sprake is van 
een bepaald verhaal. Via VVV’s, musea, rondlei-
dingen en/of (online) videos kunnen verhalen 
worden overgebracht om het bezoek verder te 
verrijken. Verhalen die natuurlijk niet allemaal 
onder het Leven-de-Hanze! concept hoeven te 
vallen, maar waarbij ook ruimte is voor histori-
sche verhalen over de Hanze.

Ook in de steden zelf zijn er kansen om het 
Leven-de-Hanze! concept terug te laten komen. 
Op lokaal niveau kan het concept per stad ver-

der worden uitgewerkt via de koppeling van 
een Hanzeaat uit het verleden (bijvoorbeeld een 
koopman) aan een huidige Hanzeaat (bijvoor-
beeld een op toeristen gerichte ondernemer), 
waarbij hun verhalen als een dubbelportret wor-
den gepresenteerd. Ondernemer zijn met alle 
uitdagingen die erbij horen: de verschillen tus-
sen toen en nu zijn wellicht niet heel groot. Hier-
mee ‘verandert’ het decor van de Hanzesteden 
in een storyworld: een plaats waar zich verhalen 
van ondernemende mensen hebben afgespeeld 
en zich nog steeds afspelen. En waar je als bezoe-
ker de Hanzeaten van nu in levenden lijve kunt 
ontmoeten. 

Conclusie en vervolg
Een groot voordeel van de Hanzesteden is dat er 
veel zichtbaar is uit het verleden wat de potentie 
heeft een storyworld te worden. Om een story-
world tot leven te wekken, heb je ‘handelende’ 
personen nodig die keuzes maken en dingen 
beleven. Een belangrijke uitdaging in dit project 
was de zeer omvangrijke historische informatie 
over de Hanze. Aangezien het om een ver ver-
leden gaat, waren er relatief weinig concrete 
personen te achterhalen, laat staan dat er iets te 
vinden was over hun beleving (emoties, herin-
neringen). Dit maakt identificatie met karakters 
lastig, een proces dat bij storytelling een grote 
rol speelt, zoals blijkt uit ons Van Gogh Story-
sperience onderzoek (zie Hover, Bargeman et al., 
2019). Wij hebben dit ondervangen door het ver-
leden met het heden te verbinden, en te richten 
op (identificatie met) mensen van nu. 

Inmiddels is het Samenwerkingsverband Han-
zesteden aan de slag gegaan met de doorvoering 
van het concept Leven-de-Hanze! naar bruik-
bare producten. Zo is een animatie gemaakt 
voor de verschillende lokale bezoekerscentra 
(o.a. VVV’s) en musea. Deze animatie komt in 
het najaar van 2020 beschikbaar. Ook wordt het 
Leven-de-Hanze! concept als inspiratiebron ge-
bruikt voor de Muurschilderingen/Street Art in 
de Hanzesteden, die ontwikkeld worden door 
het ‘Interregproject Samenwerkende Hanzeste-
den toen en nu’. Bovendien staat het Samenwer-
kingsverband Hanzesteden aan de start van de 
voorbereidingen van het themajaar ‘Hanze 2023’ 
waarbij Leven-de-Hanze! wordt gebruikt om tot 
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een sprankelend concept voor dit themajaar te 
komen. Het Leven-de-Hanze! verhaal is een goe-
de basis om de komende jaren verder te werken 
aan levendige aanbodontwikkeling in de Hanze-
steden.

Met dank aan de leden van het BUas team: Else 
Krijgsheld, Frank Ouwens, Niels Wittkampf en 
Jeanine Haanen, en aan de 4e jaars studenten 
van de minor Storytelling & Experiences 2019-
2020. 
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Het Vakantiepark in Nederland

Een digitale én fysieke publicatie met trends, ontwikkelingen en scenario’s 
voor bungalowparken en kampeerterreinen

De publicatie ‘De toekomst van het vakantiepark’ wil informeren met feiten over 
vakantieparken, inzicht geven in de markt waarin ze opereren en inspireren om tot 
een duurzame toekomst voor de branche te komen. De hoofdstukken van het boek 
verschijnen zodra deze gereed zijn eerst in digitale vorm. In het najaar van 2020 
worden hoofdstukken in een gedrukte publicatie gebundeld en aan de bestellers ter 
beschikking gesteld.

Vrijetijdstudies

Vrijetijdstudies is het enige wetenschappelijke tijdschrift gericht op de Nederlandse 
situatie van de vrijetijdssector, waarin onderzoeksuitkomsten en beleidsvoorne-
mens over verschillende deelvelden van de vrije tijd, sport, recreatie, toerisme, 
media, vrijwilligerswerk, ruimte- en tijdgebruik met elkaar in verband worden ge-
bracht en in samenhang worden geanalyseerd. Het is geschreven als een degelijk 
vaktijdschrift wat betekent dat selecties van de belangwekkendste nationale (en 
internationale) publicaties; recent cijfermateriaal; lezenswaardige en leesbare arti-
kelen; commentaren op beleidsnota’s én inspirerende theorieën en gedachten, die 
met een kritische blik worden geschreven

R&T

Recreatie & Toerisme is hét vakblad voor professionals werkzaam binnen recreatie, 
toerisme en vrije tijd. De redactie verzorgt met en voor beslissers in recreatie en 
toerisme analyses, opiniestukken en achtergronden van actuele ontwikkelingen en 
trends. Van managementtips tot trends, het blad vertaalt de ontwikkelingen naar 
praktische toepassingen voor het groeiende vakgebied. 

Kennisplatform NRITmedia.nl

NRITmedia.nl is hét kennisplatform voor professionals werkzaam binnen recreatie, 
toerisme en vrije tijd. De redactie verzorgt op dit platform het dagelijkse nieuws en 
exclusieve achtergrondartikelen op uw vakgebied. NRITmedia.nl geeft inzicht in uw 
branche, waar de ontwikkelingen elkaar snel opvolgen. De redactie selecteert en 
bewerkt alle relevante gebeurtenissen in voor u direct toepasbare nieuwsberichten 
en achtergrondartikelen. Zo kunt u meteen inspelen op de belangrijkste trends, 
ontwikkelingen en innovaties in de totale gastvrijheidseconomie. 

nritmedia.nl

https://www.nritmedia.nl/store/50/
https://www.nritmedia.nl/store/2/
https://www.nritmedia.nl/store/32/
https://www.nritmedia.nl/store/2/
https://www.nritmedia.nl/store/50/
https://www.nritmedia.nl/store/2/
https://www.nritmedia.nl/store/32/
https://www.nritmedia.nl/store/2/

