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FED UP WITH GOA 

 

“I have been a tourist in Goa for 11 years, the last two for the whole season. In the 

region of £80,000 has been spent by me towards the Goan economy, £70 this year just 

to get my visa. Year on year I’d hoped for improvements. Yes, there’s fantastic 

weather, great restaurants and friendly shacks. However it’s the quality of life issues 

I take issue with. Filth and garbage everywhere, huge amount of litter at Calangute 

steps, domestic tourists urinating, spitting and emptying nasal contents into the road, 

dogs barking, firecrackers exploding at all hours of the night. Annoying beggars, 

increasing crime rate, traffic indiscipline, with crazy drivers and riders risking life 

and limb rushing everywhere. Taxi drivers touting every few yards, they don’t use 

meters but overcharge. I could go on and on but what’s the point? I’ve had enough. 

Say farewell to a once dedicated but now very disillusioned tourist.”  

 

(Ingezonden e-mail door H. Wilson uit Wirral, Engeland, Herald, 18 februari 2009) 
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VOORWOORD 

 

Het onderzoek dat ik heb uitgevoerd ter afsluiting van de Master Culturele Antropologie, 

multiculturalisme in vergelijkend perspectief was mijn eerste antropologische veldwerk. 

Wanneer mensen tijdens mijn veldwerkperiode vroegen hoe de voortgang van mijn onderzoek 

ging, vertelde ik hen dat het net als leren fietsen was. Je valt eerst een paar keer en dan heb je 

opeens door hoe je moet fietsen. Het leren fietsen is onderdeel van je artisanale kennis en 

wordt je geleerd door je ouders of andere mensen, die de vaardigheid van het fietsen al 

beheersen.  

Tijdens mijn veldwerk ben ik niet letterlijk gevallen, maar ik heb mezelf zeker een 

periode afgevraagd of het wel allemaal ging lukken. Na deze periode kreeg ik opeens door dat 

de plaats waar ik onderzoek deed eigenlijk heel interessant was en volledig bestond uit allerlei 

sociale relaties die ontstaan waren in een rijk historisch, zowel koloniaal als prekoloniaal, 

verleden. Alle mensen die mij tijdens mijn veldwerkperiode hebben geholpen wil ik op deze 

plaats bedanken, want zij hebben het uiteindelijk voor mij mogelijk gemaakt om deze scriptie 

te schrijven.  

Allereerst wil ik al mijn informanten, die mijn tijd in India zo onvergetelijk hebben 

gemaakt, bedanken. Mijn dank gaat vooral uit naar Jolwyn en Venita Fernandes en Tina 

D’Souza, die mij met zoveel gastvrijheid hebben ontvangen in het Orange Guesthouse in 

Anjuna gedurende de periode van mijn onderzoek. Ook wil ik Roland Martins en Lorna van 

het Goa Desc Research Centre in Mapusa bedanken voor alle prettige bijeenkomsten. Jullie 

waren een bron van inspiratie en informatie voor mij. En ik wil Alito Siqueira, socioloog en 

docent op de Universiteit van Goa, bedanken voor het waardevolle inzicht in de geschiedenis 

van Goa die hij mij tijdens een gesprek bood. Ook Ankie Hendrix wil ik bedanken voor de 

mooie tijd die wij samen in India hebben doorgebracht en het luisterende oor dat je me altijd 

bood tijdens de vele kaarspelletjes die wij op ons balkon in Anjuna hebben gespeeld. En tot 

slot wil ik mijn vader bedanken voor zijn spontane bezoek aan mij in het veld.  

Hiernaast wil ik graag een woord van dank uitspreken voor iedereen die mij in Nederland 

tijdens het schrijfproces heeft geholpen en gesteund. Speciale dank gaat uit naar mijn moeder, 

die deze thesis heeft doorgelezen op zoek naar spelfouten, en mijn huisgenoten Marloes 

Hamelink en Rosalie Diepenbrock voor het doorlezen van mijn scriptie en het leveren van 

inhoudelijk commentaar.  

Tot slot wil ik mijn begeleider Patrick Eisenlohr bedanken voor zijn feedback tijdens mijn 

veldwerkperiode in India en tijdens het schrijven van mijn uiteindelijke scriptie.  

 

Saraya van der Geer  

Augustus 2009 
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1. INLEIDING 

 

Misschien wen ik er wel nooit aan, maar het verbaast mij, dat terwijl ik zit te eten in 

een restaurant in Anjuna, Westers uitziende ouders met jonge kinderen naast mij tijdens het 

eten rustig een joint opsteken, alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Niemand schijnt 

het iets uit te maken en de hasj wordt bijna letterlijk op iedere straathoek verkocht. Behalve 

een asbak staat er in de meeste restaurants ook een kommetje op tafel waarvan ik dacht dat er 

nootjes in gezeten hadden, maar wat bedoeld is om hasj in te verkruimelen en te vermengen 

met tabak voordat het tot een joint gerold wordt. Ik vraag me af wat al deze jonge gezinnen 

aantrekt in Anjuna om hier hun vakantie door te brengen.  

Een van mijn informanten beantwoordt deze vraag door te verwijzen naar het 

verleden, toen deze ouders al naar Anjuna kwamen om te feesten. Tegenwoordig komen ze 

hier met hun kinderen omdat het leven in Anjuna susegada is, relaxed en rustig. Het eten is 

hier goedkoop en ze kunnen hier iets meer van het leven genieten dan in het Westen. “It’s a 

generational back, the partyheads became older, have families with kids and are coming back 

to Anjuna.”1 

Dit zijn de woorden van Jane, die al bijna tien jaar in India woont, waarvan de laatste 

zeven jaar in Anjuna, een plaats in de deelstaat Goa die bekend staat om zijn drugs en hippie 

verleden. Jane voelt zich niet langer een toerist in Anjuna, want ze heeft geen geld om terug te 

gaan naar haar land van herkomst in Europa.2 Ook haar twee kinderen zijn nog nooit in 

Europa geweest en beschouwen Anjuna als thuis. Jane voelt zich geaccepteerd in Anjuna, niet 

alleen door haar Europese en Amerikaanse vrienden die net als zij zijn gemigreerd naar 

Anjuna, maar ook door de lokale bevolking.  

 

Het lijkt alsof de inwoners van Anjuna gewend zijn aan de aanwezigheid van 

vreemde groepen mensen, aangezien de afgelopen vijfhonderd jaar verschillende groepen hun 

intreden hebben gedaan in het sociale netwerk van de Anjunkars, inwoners van Anjuna. De 

Portugezen hebben Goa 451 jaar lang gekolonialiseerd en hun mediterrane gebruiken, 

waaronder het katholicisme, aan de lokale bevolking opgedrongen. De hippies kwamen 

vervolgens in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw en vestigden zich blijvend in 

Anjuna, waar zij drugs introduceerden. Tot slot zijn het de partyheads uit de jaren negentig 

die in grote aantallen naar Anjuna kwamen om er te dansen op de Goa Trance muziek, maar 

die na hun vakantie terugkeerden naar huis. Na deze laatste ontwikkeling werd Anjuna steeds 

meer bezocht door de charter toerist, waarvoor de vakantie volledig is geregeld door een 

reisbureau in het land van herkomst, uit Europa en groeide ook het aantal binnenlandse 
                                                        
1 Jane, Orchard Market in Anjuna, 24 februari 2009. 
2 Jane stelt het niet op prijs als ik haar land van herkomst noem in mijn thesis.  



 

 7 

toeristen. De binnenlandse toerist, die tegenwoordig het grootste aantal toeristen in Anjuna 

vertegenwoordigt, lijkt in de verhalen over Anjuna een kleine rol te spelen.  

 

De hedendaagse toeristische industrie kan gezien worden als een uitvloeisel van het 

langdurige proces van mondialisering. Toerisme is niet veroorzaakt door het proces van 

mondialisering, maar bestond als fenomeen al voor de mondiale tijd. Toerisme wordt simpel 

gedefinieerd als reizen om plezier te hebben (Van den Berghe 1994: 4). Toerisme vindt plaats 

als vrijetijdsbesteding en wordt beïnvloed door keus. Het proces van mondialisering zorgt 

voor een intensivering van verbindingen over de hele wereld. Deze verbindingen ontstaan 

door de groeiende mobiliteit van onder andere mensen, kapitaal en informatie en zorgen 

ervoor dat grenzen vervagen of poreus worden (Inda en Rosaldo 2002: 2). Door de 

intensivering en innovatie van technologie en communicatie als gevolg van het proces van 

mondialisering heeft ook het fenomeen toerisme een andere invulling gekregen. Toeristen 

bevinden zich tegenwoordig in de meest afgelegen uithoeken van de wereld, omdat dit tot de 

keuze mogelijkheden van de toerist behoort.  

De toerist die afkomstig is uit een andere gemeenschap betreedt op de toeristische 

bestemming een bestaand sociaal netwerk waarbinnen verschillende groepen participeren. 

Toerisme brengt wereldwijd mensen met elkaar in contact, die niet alleen vreemdelingen voor 

elkaar zijn, maar ook leden van verschillende etnische groepen (e.g. Hitchcock 1999; Van den 

Berghe 1994; Wood 1998). Toerisme zorgt voor het ontstaan van nieuwe interetnische 

relaties, want het brengt mensen met elkaar in contact, die complete vreemden voor elkaar 

zijn. Toeristen worden vaak gezien als een supra-etnische groep ongeacht hun nationale 

afkomst. In deze thesis zal ik binnen de context van de intensivering van mondialisering mij 

richten op de vraag wat de invloed van toerisme is op de interetnische relaties in Anjuna.  

 

Toerisme beïnvloed door het proces van mondialisering is, door zijn enorme groei als 

industrie en als fenomeen, niet langer te zien als een gebeurtenis die los staat van het handelen 

van mensen op de toeristische bestemming. In 1998 merkte Wood op in zijn artikel Touristic 

Ethnicity: a brief itinarary dat er in de antropologische literatuur rondom etniciteit weinig 

aandacht besteed wordt aan het fenomeen toerisme. De eerste sociale wetenschappers, die 

toerisme analyseerden, koppelden dit aan het concept authenticiteit en dachten dat toerisme 

plaats vond in vooropgezette ruimtes ver verwijderd van de leefomgeving van de lokale 

bevolking (cf. Boorstin 1964; Goffman 1959; MacCannells 1973, 1976). In dit verband moet 

opgemerkt worden, dat veel plaatsen niet bezocht hadden kunnen worden als er geen 

georganiseerde omgeving voor de toeristen zou bestaan. In navolging van Urry (1990) ben ik 

van mening, dat deze georganiseerde omgeving bestaat te midden van het sociale netwerk van 
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de lokale bewoners en niet zoals bovengenoemde wetenschappers hebben beschreven, 

gescheiden van de leefomgeving van de bewoners van een toeristische plaats.  

Dat de introductie van toerisme in de meest afgelegen plekken van de wereld invloed 

heeft op de lokale groepen, die zich daar al bevinden, is een feit (e.g. Greenwood 1989; Van 

den Berghe 1994). Daarom is het bestuderen van toerisme een geschikt onderwerp voor de 

culturele antropologie. Culturele antropologie houdt zich bezig met het onderzoek naar de 

manier waarop mondiale processen invloed hebben op lokale gemeenschappen. Zeker in het 

geval van toerisme is het interessant om te kijken op welke manier de mondiale toerist 

invloed heeft op lokale gemeenschappen. De toerist, die door zijn mobiliteit de meest 

afgelegen plekken op de wereld bezoekt, laat daar zijn sporen achter.  

Aan de andere kant grijpen lokale groepen door de innovatie in media en 

communicatie als gevolg van het proces van mondialisering terug op een nationalistisch 

discours. De toerist, die op zijn vakantiebestemming geen lege ruimte in plaats en tijd 

betreedt, krijgt te maken met de invloed die bepaalde politieke dan wel religieuze vertogen 

hebben op de inwoners en zodoende ook de toerist hierin betrekken. Volgens MacCannell 

(1992) bevordert toerisme het opnieuw creëren van etnische kenmerken en lijkt het daarom op 

het gedrag van etnische onafhankelijkheidsstrijders. Het enige verschil is, dat de motivatie 

van deze etnische kenmerken van buitenaf lijkt te komen in plaats van binnenuit de groep. 

Recent onderzoek (Hitchcock 1999) laat zien dat dit proces meer duaal is dan MacCannell 

(1992) beschrijft. Etnische groepen die teruggrijpen op een nationalistisch discours blijken 

een opvallende gelijkenis te hebben met de beeldvorming die wordt gebruikt om toerisme aan 

te prijzen (Pitchford 1995: 48). Met als gevolg dat deze toeristische beeldvorming verzet kan 

oprichten bij etnische groepen die teruggrijpen op historische kaders.  

 

Waarom bezoekt de toerist de meest afgelegen plekken op de wereld, als dit kan 

botsen met etnische groepen die teruggrijpen op historische kaders? Volgens Van den Berghe 

staat een groot deel van het toerisme wereldwijd in het teken van wat hij etnisch toerisme 

noemt, “the search for the other, […] the ethnically exotic, in as untouched pristine, authentic 

form (1994: 8).” Het zijn de gebruiken en symbolen van deze groepen, die voor het toerisme 

worden gecommodificeerd, zodat ze toegankelijk zijn voor de toerist. Opgemerkt moet 

worden, dat het niet in alle gevallen gaat om de zogenoemde exotische ander van wie de 

levensstijl aantrekkelijk gevonden wordt om te bezoeken. Deze aanname mist een grote groep 

toeristen, de binnenlandse toeristen, die dezelfde plekken bezoeken als toeristen van etnisch 

en nationaal verschillende groepen, maar met een andere motivatie (Wood 1998).  

Etniciteit is in de toeristische bestemmingen geen proces van homogeniseren, dat 

opgelegd wordt door bepaalde toeristische instituties. Beelden die in eerste instantie 

stereotypisch lijken moeten verder worden bekeken, want etniciteit is geen vaststaand 
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gegeven, maar bestaat uit onderhandelbare en veranderende concepten. Hoe moeilijk de 

communicatie tussen de toerist en de inwoners ook mag lijken, sociale interactie tussen beide 

groepen vindt altijd plaats op de toeristische bestemming, waarbij etniciteit een 

onderhandelingsproces is. Naast het feit, dat toerisme bijdraagt aan het proces van 

verbeelding en de formatie van identiteit, kan het ook bepaalde gedachtes van 

achtergesteldheid herevalueren en opnieuw vorm geven. Dit is ook de reden, dat ik deze 

scriptie ‘Barst in de Bubbel’ heb genoemd. Toeristen verwachten een cultuur aan te treffen op 

de toeristische bestemming die lijkt op de eigen cultuur. Hierdoor zorgen ze niet alleen voor 

het herevalueren van lokale identiteiten en etnische formaties, ze roepen ook weerstand op 

door te handelen naar deze aanname.  

 

In dit onderzoek heb ik mij gericht op de invloed van toerisme op de interetnische 

relaties in Anjuna. Anjuna, een dorpje gelegen in de deelstaat Goa in Zuid-India (zie bijlage 

één), staat tegenwoordig zes maanden per jaar volledig in het teken van de aanwezigheid van 

toeristen. Het is niet alleen Goa’s turbulente geschiedenis, maar ook de geografische ligging, 

die steeds meer toeristen naar Anjuna trekt. Anjuna ligt in het noorden van Goa aan de 

Arabische Zee in de taluka, deelgebied, Bardez (zie bijlage twee). Goa heeft ongeveer 1,3 

miljoen inwoners3 en gedurende het toeristische seizoen bezoeken 2,6 miljoen toeristen Goa.4 

Hiervan zijn vierhonderdduizend toeristen afkomstig uit het buitenland. In Anjuna verblijven 

de meeste buitenlandse toeristen voor langere tijd, in tegenstelling tot andere plaatsen aan de 

kust die buitenlandse, charter toeristen voor kortere tijd bezoeken. Behalve dat de toeristen de 

bevolking doet verdubbelen in deze periode zijn er in het toeristische seizoen veel 

arbeidsmigranten in Goa aanwezig. De bevolking van Anjuna leefden traditioneel van de 

opbrengst van de rijstvelden en kokosnootbomen, maar na bijna vier decennia toerisme liggen 

de velden braak.  

 

 In deze thesis zal ik een beeld schetsen van de manier waarop toerisme plaats heeft 

genomen in het sociale netwerk van de verschillende aanwezige groepen in Anjuna. Ik zal in 

dit verband aandacht besteden aan het koloniale verleden dat voor een religieuze verdeeldheid 

in Anjuna heeft gezorgd, terwijl het behoren van Goa tot de natie-staat India heeft gezorgd 

voor een zogenoemde nationale eenheid in Anjuna en Goa. Ook de gevolgen van de mondiale 

wereldorde waarin wij ons bevinden en de druk die dit kan uitoefenen op toeristische 

bestemmingen en hierdoor op etnische verhoudingen zal ik uitgebreid analyseren. Hierbij zal 

ik zowel aandacht besteden aan de toeristen die Anjuna bezoeken als aan nieuwe 

nationalistische bewegingen die in dit verband ontstaan. 

                                                        
3 Census India 2001. 
4 Tourist Statistics, Tourism Department Government of Goa 2008. 
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1.1 Methodologische verantwoording 

 

“Do you stop being a tourist when you think so, or when others stop treating you as one 

(Van den Berghe 1994: 6)?” 

 

Antropologisch onderzoek uitvoeren in een toeristische bestemming heeft zijn 

voordelen, als antropoloog val je niet op tussen de groep toeristen en kun je gemakkelijk 

participeren en observeren. Toch was ik bang dat dit mijn veldwerk negatief zou beïnvloeden, 

omdat lokale mensen je als toerist zouden behandelen. Vooral voor sociaal wenselijke 

gesprekken vreesde ik in het begin, ondanks dat dit wat zegt over mijn onderzoekspopulatie. 

Of zoals Van den Berghe (1994) in bovenstaand citaat zich afvraagt, wanneer ben je niet 

langer een toerist? Heeft de manier waarop mensen je behandelen of stereotyperen invloed op 

je onderzoek? Met deze vragen in mijn achterhoofd begon ik op 2 februari tot uiteindelijk 24 

mei 2009 aan mijn onderzoek naar de invloed van toerisme op interetnische relaties in 

Anjuna. 

 

 Om een antwoord te vinden op mijn onderzoeksvraag heb ik gebruik gemaakt van 

datatriangulatie om een zo compleet mogelijk beeld te schetsen. De belangrijkste methode 

van data verzameling in mijn onderzoek is participerende observatie in combinatie met 

formele en informele interviews. Ook heb ik, waar mogelijk, bronnen uit verschillende media 

en archieven gebruikt.  

De eerste periode van mijn veldwerk heb ik gebruikt om het gebied te leren kennen en 

zoveel mogelijk mensen te ontmoeten. Ik heb aan veel van de voor de toeristen opgezette 

activiteiten deelgenomen. Op deze manier bevond ik me op plaatsen waar ik in aanraking 

kwam met toeristen en mensen die economisch voordeel haalden uit de aanwezigheid van de 

toeristen. Door middel van going native (DeWalt en DeWalt 2002: 18) bouwde ik rapport 

(ibid.: 40) op met mensen die, naar mate mijn onderzoeksperiode vorderde, mij steeds meer 

toelieten in hun dagelijkse leven.  Door deel te nemen aan uitjes en kopjes thee te drinken met 

mijn informanten kwam ik steeds meer te weten over het dagelijkse leven van de inwoners 

van Anjuna en de rol die het toerisme hierin speelde.  

In de tweede periode van mijn onderzoek heb ik contact gezocht met meerdere 

organisaties, die ieder op hun eigen manier belang hebben bij de ontwikkeling van het 

toerisme in Goa. Vooral de formele gesprekken in het Goa Desc Research Centre in Mapusa 

hebben mij verder geholpen in mijn voortgang. Zij hielpen mij toegang te krijgen tot 

verschillende geschreven bronnen. Via het zogenoemde sneeuwbaleffect (Boeije 2006: 53) 

ben ik in contact gekomen met de socioloog Alito Siqueira van de Goa University. 
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Tevens heb ik in deze periode meerdere instanties bezocht, zoals de afdelingen van 

het Tourism Department Government of Goa in Mapusa en later in de hoofdstad van Goa, 

Panaji (voorheen Panjim). Ook een bezoek aan het departement van het Ministerie van 

Binnenlandse Zaken van Goa in Panaji heeft mij inzicht gegeven in statistische informatie van 

de populatie in verschillende sectoren. Ik heb actief de actualiteiten gevolgd door lokale 

dagbladen te lezen en op populaire internetsites opinies bij te houden en te analyseren.  

 

Al mijn informanten heb ik op de hoogte gebracht van het feit, dat ik onderzoek in 

Anjuna uitvoerde. Tijdens gesprekken heb ik gevraagd of ik hun naam mocht vermelden in 

mijn uiteindelijke thesis, want als onderzoeker heb je de morele plicht om je informanten op 

de hoogte te stellen van hun deelname aan een onderzoek (DeWalt en DeWalt 2002). De 

mensen die niet genoemd wilden worden heb ik geanonimiseerd en de mensen die hier geen 

probleem mee hadden, heb ik bij hun voornaam of voor- en achternaam genoemd.  

Tijdens mijn verblijf in Anjuna heb ik de data die ik verzamelde ook geanalyseerd om 

kritisch naar mijn onderzoeksvraag te blijven kijken en om mezelf te stimuleren bepaalde 

situaties beter te bestuderen of uit te zoeken.  

 

 Nu ik heb beschreven hoe mijn onderzoek eruit heeft gezien, zal ik hier in het kort de 

structuur van de volgende hoofdstukken weergeven.  

 In het tweede hoofdstuk zal ik aandacht besteden aan de invloed van de Portugese 

koloniale overheersing op de culturele en sociale orde in Goa. Door Goa te analyseren vanuit 

historisch perspectief beschrijf ik de oorsprong van de culturele en religieuze diversiteit onder 

de verschillende etnische groepen in Anjuna. Dit zal ik hierna relativeren ten opzichte van de 

antropologische literatuur over etniciteit van onder anderen Eriksen (1995, 2002) en koppelen 

aan de nieuwe etnische groepen die Anjuna bezoeken. Op deze manier breng ik de invloed 

van het fenomeen toerisme in relatie tot de constructie van etniciteit in Anjuna. Tevens zal ik 

in dit hoofdstuk mijn onderzoekspopulatie verder toelichten door hun positie, ten opzichte van 

toerisme dan wel de gevolgen die deze positie heeft voor de constructie van etniciteit, te 

beschrijven. 

 Het derde hoofdstuk zal ik besteden aan de verwachtingen van de toerist op de 

toeristische bestemming. Mede door het proces van mondialisering gaan mensen op zoek naar 

authentieke ervaringen en hebben ze de mogelijkheid deze zoektocht te vergroten. Deze 

zoektocht naar de ‘echte’ ander, in tradities en gebruiken, wordt veroorzaakt door een 

nostalgie van het verleden, die bestaat in de verbeelding van de toerist. Ondanks deze 

zoektocht naar authenticiteit blijft de toerist teruggrijpen op zijn eigen culturele gebruiken, 

waardoor de angst voor culturele dedifferentiation (Wood 1994) ontstaat. In Anjuna vinden 

uiteindelijk dezelfde gebeurtenissen plaats waarvoor de toerist op de ‘vlucht’ is. Dit doet de 
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denkbeeldige tourist bubble (Smith 1977), waarin de toeristen in Anjuna zich bevinden, 

barsten. Toeristen bevinden zich namelijk niet in plaatsen, die in de tijd hebben stilgestaan. 

In het vierde hoofdstuk zal ik ingaan op het ontstaan van nieuwe nationalismen aan de 

hand van het teruggrijpen op historische kaders. Het ontstaan van religieus nationalisme, zoals 

in India het geval is en de paradoxale houding die deze term heeft ten opzichte van het 

bestaande homogeniserende discours over nationalisme. Verder zal ik de relatie tussen wat 

Appadurai (2006) ideocide heeft genoemd en de mogelijke gevolgen, die dit heeft voor 

mondiaal bewegende toeristen, analyseren. Als laatste zal ik in dit hoofdstuk aandacht 

besteden aan lokaal verzet ten opzichte van de uitwerking van toerisme op lokale schaal en de 

rol die institutionele organisaties hierin spelen. In dit hoofdstuk zal ik niet ingaan op het 

terugrijpen op nationaliteit, maar eerder op etniciteit waardoor de grenzen van natie-staten 

lijken te vervagen.  

Ten slotte zal ik in het laatste hoofdstuk de conclusie van mijn onderzoek weergeven. 
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2. ANJUNKARS EN TOERISTEN 

 
 
 Misschien zijn er in Anjuna wel even veel guesthouses te vinden als koeien. Iedere 

straat die je in loopt bestaat uit een aantal toeristische accommodaties. Aan het strand zijn het 

tegenwoordig alleen maar restaurants met eigen accommodaties, die het gezichtsveld bepalen. 

“Toen ik bijna dertig jaar geleden vertrok uit Anjuna om in Engeland te gaan studeren, was er 

nog niet zo een ongelofelijke toeristische infrastructuur,” zegt de man, met wie ik op een dag 

door Anjuna wandel.5 

 “Het zijn de afgelopen tien jaren geweest, dat het aantal toeristen zo enorm is 

gegroeid,” zegt Venita, eigenaresse van een guesthouse in Anjuna.6 “Vooral de komst van de 

Israëliërs, begin jaren negentig, heeft alles hier veranderd.” Venita, die samen met haar man, 

zwager en diens vrouw een guesthouse hebben laten bouwen, vertelt dat ze het niet hadden 

kunnen bouwen zonder het geld van de vele Israëliërs die naar Anjuna kwamen. Toch is het 

een vrij selecte groep mensen die in Anjuna veel geld heeft verdiend aan het toerisme.  

 “Het zijn de mensen die grond kunnen kopen om daar een guesthouse op te bouwen, 

die rijk zijn geworden van het toerisme,” legt Tina, werkzaam in een internetcafé van een 

toeristische accommodatie in Anjuna, uit. “Veel van deze mensen zijn tegenwoordig niet 

meer afkomstig uit Goa,” zegt ze teleurgesteld, “omdat de prijzen van de grond zo enorm zijn 

gestegen. Zelfs de katholieke kerk vertelt ons geen grond aan buitenstaanders te verkopen.”7 

Het is de bedoeling dat de eigen gemeenschap het meeste economisch voordeel haalt uit het 

toerisme. Maar wat verstaan de Anjunkars, inwoners van Anjuna, onder de eigen 

gemeenschap? Want na 450 jaar Portugese overheersing is de bevolking van Goa en 

daaronder ook Anjuna, verdeeld in verschillende etnische groepen.  

 Het binnentreden van toeristen in verschillende plurale samenlevingen kan er juist 

voor zorgen, dat de verschillende groepen hun etnische identiteit gaan benadrukken ten 

opzichte van de andere groep (Eriksen 2002). Ook in Anjuna twijfelen mensen waaruit deze 

oorspronkelijke identiteit bestaat. Zo vervolgt Tina het gesprek: “Ik weet niet of het waar is, 

maar ik heb gehoord dat de Portugezen de hindoes in katholieken hebben bekeerd.” Na even 

nagedacht te hebben zegt ze: “dat maakt tegenwoordig ook allemaal niets meer uit, want de 

jongere generaties trouwen toch met mensen van een andere religie of kaste. Alleen in de 

steden, zoals Mapusa en Panaji, houden de oudere mensen het trouwen binnen de eigen groep 

nog in stand.”8 Voor de mensen in Anjuna maakt het tegenwoordig niet zo veel meer uit of je 

                                                        
5 Anjuna, 6 februari 2009. 
6 Venita, Orange Guesthouse in Anjuna, 16 februari 2009. 
7 Tina, internetcafé in Anjuna, 27 april 2009.    
8 Tina, guesthouse in Anjuna, 2 mei 2009. 
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nu hindoe of katholiek bent, als je maar een Goankar, een inwoner van Goa, bent wanneer je 

probeert economisch voordeel uit het toerisme te halen.  

 

 In dit hoofdstuk zal ik eerst ingaan op de 450 jaar durende Portugese overheersing en 

de gevolgen die deze overheersing heeft gehad voor de samenstelling van de bevolking in 

Goa. Vervolgens zal ik ingaan op wat Wallerstein (1974) heeft geïnterpreteerd als de laatste 

golf van uitbuiting van de kapitalistische expansie in de meest afgelegen plekken van de 

wereld, ofwel de aanwezigheid van de toerist in Anjuna. Ten slotte zal ik aandacht besteden 

aan de verschillende groepen migranten die hun intreden hebben gedaan in Anjuna na de 

enorme groei in het toerisme. Al deze verschillende groepen, die met elkaar zijn verbonden 

door het fenomeen toerisme, hebben een bepaalde sociale relatie met elkaar en handelen hier 

ook naar. In dit hoofdstuk staat het analyseren van de verschillende interetnische relaties in 

Anjuna, zowel in historisch perspectief als in het hedendaagse perspectief als gevolg van 

toerisme, centraal.  

 

 

2.1 Portugees kolonialisme 

 

 Het is onmogelijk om Goa los van zijn geografische gesitueerdheid en koloniale 

verleden te zien. Deze twee feiten zijn daarom ook nauw verbonden met het imago dat Goa 

heeft als vakantiebestemming. Daarnaast heeft het Portugees kolonialisme Goa tot een unieke 

deelstaat van India gemaakt, aangezien de rest van India door de Britten gekolonialiseerd is 

geweest. Toeristen betreden dan ook geen plaatsen, die niet in historisch perspectief het 

gevolg zijn van verschillende netwerken van culturele transacties en interdependencies met 

grote delen van de wereld (Wolf 1982). Voor Goa geldt, net als voor vele andere gebieden, 

die gekolonialiseerd zijn geweest door Europese landen, dat het Portugese kolonialisme een 

grote stempel heeft gedrukt op de sociale relaties tussen de verschillende lokale groepen en de 

toeristen die het gebied bezoeken.  

 Ik zal kort ingaan op de koloniale overheersing van Goa door de Portugezen om te 

laten zien hoe dit fenomeen de culturele en sociale orde veranderd heeft. Het koloniale 

verleden van Goa is de basis geweest voor de etnische verdeeldheid van de inwoners van Goa. 

Het is de manier geweest waarop de Portugezen het gebied hebben gekolonialiseerd, dat deze 

verdeling heeft veroorzaakt.  

 

 In 1510 veroverden de Portugezen Goa en koloniseerden het tot 1961. Het gebied dat 

de Portugezen koloniseerden bestond in deze tijd alleen uit het zogenoemde Old Conquest en 

omvatte alleen de talukas Tiswadi, Bardez and Salcete (zie bijlage drie). Het doel van de 
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Portugezen was om de bevolking zo veel mogelijk te bekeren tot het Christelijke geloof. Dit 

deden ze door een uiteindelijk 200 jaar durende onderdrukking van religieuze vrijheid, die 

begon in 1560. Opmerkelijk was dat ondanks de bekering in godsdienst van hindoeïsme naar 

het christendom, de Portugezen de sociale rollen van het hindoeïsme, opgedeeld in kasten, 

bleven gebruiken. In haar artikel Disquiet on the Island: Conversion, conflicts and conformity 

geeft Angela Barreto Xavier een voorbeeld hoe de traditionele rollen per kaste blijven 

voortbestaan:  

 

 “Christian Brahmin and Charodo groups kept control of the richest lands in the 

village (rice paddy fields and palm-groves), their institutional arena (the gaunkari), 

as well as the new religious order (the fabrica of the church and the local charities) 

and Gauddes, Corumbins and other Sudra groups continued, in general, to perform 

the heavier agricultural and village work. As a result, in a society where the religious 

and social order were deeply interconnected, the structural relationship between 

those at the top and those at the bottom of local society remained basically the same 

both before and after conversion (2007: 270-271).”   

 

 Het was de hoogste kaste, de Brahmin,9 die het moeilijkst te bekeren was. Toch 

hadden de Portugezen al snel door dat het beter was voor de lokale orde om de kasten en 

bijbehorende rolverdeling op dezelfde manier te laten voortbestaan (Xavier 2007). Doordat de 

nadruk van de Portugezen op het tot het christendom bekeren lag, ontstond er voor Goankars, 

inwoners van Goa, de mogelijkheid om een andere sociale identiteit aan te nemen.  

 In de achttiende eeuw was negentig procent van het Old Conquest tot het christendom 

bekeerd (2007). Het bekeren van al deze mensen tot het katholicisme heeft ervoor gezorgd, 

dat een grote groep hindoes Goa heeft verlaten. Deze groep is gevlucht naar naburige 

deelstaten, waar zij hun religieuze rituelen en tradities mochten blijven uitvoeren. Tevens 

veroverden de Portugezen in de achttiende eeuw de andere zeven provincies van Goa, het 

New Conquest. Deze talukas vormen samen met de vier provincies van het Old Conquest de 

huidige Indiase deelstaat Goa. Aangezien de politiek van de Portugezen, na het veroveren van 

heel Goa, niet langer gefocust was op het bekeren van alle hindoes tot het katholicisme, 

mochten deze hindoes hun religie blijven uitoefenen. Hierdoor heeft het grootste deel van Goa 

een hindoe religieuze identiteit.  

 Het Old Conquest was verder verwesterd door het drijven van handel met 

verschillende delen van de wereld dan het New Conquest, vanwege zijn gunstige ligging aan 

zee. Dit was één van de redenen waarom de inwoners van het New Conquest zich in het Old 

                                                        
9 Kaste van de docenten, wethandhavers, wetenschappers en priesters. 



 

 16

Conquest gingen vestigen (Xavier 2007). Doordat er in Portugal geen Industriële Revolutie 

plaats vond aan het einde van de achttiende eeuw begin negentiende eeuw, zoals in andere 

West-Europese landen, ontstond er een tekort aan arbeiders in het Old Conquest. Het opvullen 

van de arbeidsplekken was de hoofd reden voor de migratie van bewoners van de nieuwe naar 

de oude verovering.  

 

 

2.2 Anjunkars 

  

 In bovenstaande paragraaf ben ik ingegaan op het ontstaan van de religieuze 

verdeeldheid in Goa in historisch perspectief. Ik zal nu eerst uitleggen wat er onder de term 

etniciteit wordt verstaan in de antropologische literatuur, voordat ik in ga op de constructie 

van interetnische relaties in Anjuna. Etniciteit wordt gebruikt als common denominator (cf. 

Bauman 1999; Eriksen 2002) voor het beschrijven van samenlevingen en sociale verbanden 

die anders heel verschillend zouden lijken. Ik zal me in dit verband richten op Anjuna als een 

plurale samenleving met meerdere etnische groepen. Eriksen (2002) beschrijft dit als een 

typisch voorbeeld van een koloniale samenleving waarbij de samenleving uit een cultureel 

heterogene bevolkingsgroep bestaat. 

 

 “Ethnicity is an aspect of social relationship between agents who consider themselves 

culturally distinctive from members of other groups with whom they have a minimum 

of regular interaction (Eriksen 2002: 11).” 

 

 Het grootste verschil tussen de verschillende sociale wetenschappen die etniciteit 

beschrijven bestaat uit het gegeven of etniciteit een relatie tussen één of meerdere groepen is 

of juist een relatie tussen verschillende leden van een groep is (Glazer en Moynihan 1963 in 

Eriksen 2002). De antropoloog Eriksen pleit in zijn boek Ethnicity and Nationalism, dat 

etniciteit een relatie is waarbij groepen minimaal contact met elkaar moeten hebben en dat er 

ideeën moeten bestaan van de andere groep als cultureel anders dan de eigen groep (2002: 

12). Er hoeft geen werkelijk contact tussen deze groepen te bestaan. Het kan zijn dat er alleen 

maar een gevoel van verbintenis met een imagined community (Anderson 1991) bestaat. 

Imagined communities kunnen gezien worden als sociale constructen, waarbij het niet meer 

mogelijk is met alle leden van een groep face-to-face contact te hebben (Anderson 1991). Hoe 

bespreek je dan de ene groep dan ten opzichte van de andere, want waar liggen de grenzen 

van een groep?  

 Vooral Barth was in zijn boek Ethnic Groups and Boundaries één van de eersten 

antropologen die aandacht besteedde aan de idee dat etnische groepen van elkaar worden 
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gescheiden door grenzen, in plaats van de idee dat etniciteit uit culturele eigenschappen 

bestaat die groepen met elkaar delen (1969). Bepaalde groepen kunnen in eerste instantie op 

elkaar lijken, maar hun onderlinge relatie hoeft vanuit sociaal oogpunt niet altijd intensief te 

zijn. Voor een etnische groep geldt vaak dat er een emic category of ascription bestaat 

(Moerman 1965 in Eriksen 2002: 12). Dit is een metaforische, fictieve beschrijving van een 

verwantschap waar de leden van een groep toebehoren. Op deze manier is etniciteit een 

sociale identiteit, aangezien de culturele verschillen tussen deze groepen klein zijn.  

 Wanneer heeft een relatie tussen verschillende groepen dan een etnisch element en 

gaat het verder dan alleen te bestaan uit culturele verschillen? Volgens Eriksen is een sociale 

relatie tussen verschillende groepen een interetnische relatie als culturele verschillen 

belangrijk zijn en daarom sociaal relevant worden gemaakt (2002: 12). Het beïnvloedt de 

agency van mensen, omdat er bepaalde stereotyperingen over de verschillen tussen ‘wij’ en 

‘zij’, de ene en de andere groep, bestaan. Etniciteit is dan ook geen natuurlijke identiteit, maar 

een identificatie die gecreëerd wordt door sociale interactie tussen groepen mensen (e.g. 

Baumann 1999, Eriksen 2002).   

 

 In een eerder gepubliceerd artikel door Eriksen, We and Us: Two Modes of Group 

Identification, legt hij uit dat iedere gemeenschap zich identificeert in relatie tot wat het niet 

is, deze groep zijn de buitenstaanders (1995: 427), of in het geval van Anjuna, de toeristen. 

Een sociale identiteit is altijd relationeel, omdat groepen zich identificeren ten opzichte van 

andere identiteiten of groepen. Eriksen maakt onderscheid tussen twee types van het behoren 

tot een groep, namelijk de ‘we-hood’ en de ‘us-hood’ (1995). Het is in dit geval niet 

uitgesloten, dat leden van cultureel en etnisch verschillende groepen samen een gedeelde 

identiteit creëren om zich tegen de zogenoemde, nieuwe buitenstaander te verdedigen.  

 Om het ‘wij’-gevoel te ervaren is het voor leden van een groep noodzakelijk dat er 

een onderlinge afhankelijkheid en cohesie ontstaat dat een gezamenlijk doel dient. In 

tegenstelling tot het behoren tot ‘us-hood’ of ‘onze’ groep, waarbij de cohesie ontstaat ten 

opzichte van een externe factor, die vaak wordt gezien als echte of verbeelde vijand (Eriksen 

1995).  

 Ondanks de religieuze verdeeldheid onder de inwoners van Goa is er wel een gevoel 

van ‘us-hood’. Dit laat het voorbeeld van de oproep van de katholieke kerk, aan het begin van 

dit hoofdstuk, zien. De katholieke kerk roept op om land en eigendommen vooral niet te 

verkopen aan buitenstaanders, maar binnen de eigen groep te houden. De gemeenschappelijke 

vijand is dus de buitenstaander, in dit geval de rijke Indiër of de blanke westerling, dat maakt 

niet uit. De eigen groep wordt niet verdeeld door cultureel verschillende groepen, maar is 

gebaseerd op een constructie van een gezamenlijke etnische groep, de zogenaamde 

oorspronkelijke inwoners van Goa.  
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 Naast het hebben van een gevoel van ‘us-hood’ is er voor een sociale identiteit ook 

een gevoel van ‘we-hood’ nodig als criterium voor samenhang en solidariteit tussen een groep 

mensen (Eriksen 1995). Deze sociale identiteit bestaat aan de ene kant uit het delen van 

bepaalde praktijken. Aan de andere kant uit de communicatie van verschil, de grenzen van de 

groep, zoals hierboven besproken als onderdeel van de terminologie van Barth (1969). De 

aanwezigheid van toeristen in Anjuna heeft ervoor gezorgd, dat bepaalde groepen zijn 

ontstaan ten opzichte van een gezamenlijke buitenstaander, de toerist. Deze groepen zijn niet 

gecreëerd door ontwikkeling van een duidelijke ‘self-other’ onderscheiding ondersteund door 

symbolen. Eriksen wijst erop dat, vooral door het fenomeen toerisme, etnische groepen 

bewuster worden gemaakt van hun onderdeel in het grotere systeem waarvan zij ook 

onderdeel zijn (1995). In Anjuna ondercommuniceren de oorspronkelijke inwoners daarom 

hun religieuze identiteit om zich te beroepen op hun nationale identiteit. Met nationale 

identiteit bedoel ik, in dit geval, als inwoners van de Indiase deelstaat Goa.  

  

De toeristen zijn niet de enige buitenstaanders tegenover wie de Goankars hun 

etnische identiteit construeren. Ook migranten, die ieder jaar zes maanden in Anjuna 

verblijven om in de toeristische sector te werken, worden gezien als buitenstaanders. Dit 

ondanks hun vaak gedeelde nationale identiteit, als inwoners van India, met de inwoners van 

Goa.  

 “When you see the new guys, you know exactly who is going to survive the season 

and who is going home after a few weeks,” vertelt Sachin,10 die als één van de weinige 

jongens afkomstig uit Anjuna is en daar ook al zeven jaar in de horeca werkt. Hij legt uit dat 

er zo weinig jongens uit Anjuna werkzaam zijn in de horeca, omdat het zwaar werk is en 

slecht betaalt. De meeste jongens die uit Anjuna komen zorgen ervoor dat ze in een luxer 

hotel in het binnenland van Goa komen te werken. Er bestaat onder de inwoners van Anjuna 

een zekere minachting voor de mensen die het zware en slecht betaalde werk in de horeca 

doen.  

 “Ieder jaar komen hier ongeveer acht tot tien nieuwe jongens werken uit andere delen 

van India. Eén of twee van deze jongens houdt het vol tot het einde van het seizoen. Niet 

alleen omdat het zwaar werk is, maar ook omdat ze alle vrijheden van Anjuna niet kunnen 

weerstaan. Sommigen gaan de hele nacht feesten en drinken alcohol of gebruiken drugs en 

houden daardoor het werk niet vol,” verklaart Sachin.   

 Een belangrijk onderdeel, wanneer identificaties worden geanalyseerd als relaties, is 

de rol van de zogenoemde Significant Other (Eriksen 1995). Ofwel de ander, tegenover wie 

de eigen identiteit wordt definieert. Veel nationale identiteiten zijn gedefinieerd in relatie tot 

                                                        
10 Sachin, German Bakkery in Anjuna, 27 maart 2009.  
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een andere vaak dominante tegenstelling. In Anjuna plaatsen de inwoners zich vaak boven de 

inwoners van andere deelstaten van India, zoals in bovenstaande verklaring van Sachin, 

aangezien zij de betere positie en banen bezitten. Goankars voelen zich vooruitstrevender ten 

opzichte van de inwoners van India, vanwege hun hogere aantal geletterde inwoners11 en de in 

hun ogen modernere gebruiken. Ten opzichte van veel buitenlandse toeristen, zoals 

Amerikanen, Engelsen, Fransen en andere West-Europeanen, voelen ze zich achtergesteld. 

Dit geldt niet voor alle buitenlandse toeristen die Anjuna bezoeken. De Israëliërs en Russen 

zijn vanwege hun geld zeer geliefd, alleen door hun gebruiken, zoals overmatig drank en 

drugs gebruik, worden ze getypeerd als immoreel en staan ze tegenover de identiteit van de 

Goankars. 

 

 Het is niet vreemd dat de mensen in Anjuna de buitenlandse toeristen als een 

overkoepelende supra-etnische groep zien (e.g. Urry 1990; Van den Berghe 1994). Hierdoor 

verdwijnt de nationale identiteit van de verschillende toeristen in de positionering van de 

Anjunkars ten opzichte van deze groep. De buitenlandse toeristen in Anjuna zijn op een 

vreemde plaats en gaan daarom veel met elkaar om. Als groep spreken ze af om bepaalde 

activiteiten te bezoeken of ze eten samen in verschillende restaurants. Het samenkomen van 

deze groep toeristen is een bekende uiting van het ‘wij’ zijn, dat veroorzaakt wordt door een 

gevoel van ‘ons’ dat ontstaat door het overschrijden van grenzen. In Anjuna zijn er minder 

mensen met dezelfde nationale identiteit, maar wel met dezelfde overkoepelende toeristische 

identiteit. Dit laat zien dat het discours van etniciteit situatie gebonden verschillend kan 

worden toegepast door personen. Het is daarom geen vaststaande categorie om mensen te 

beschrijven (Eriksen 1995, 2002). Of zoals Baumann het omschrijft: “Ethnicity is the product 

of people’s actions and identifications, not the product of nature working by itself (1999: 3).” 

 

 Hoewel de Anjunkars zich als een groep definiëren ten opzichte van de toeristen en 

andere ‘westerlingen’ die zich in Anjuna hebben gevestigd, bestaan er binnen deze groep ook 

culturele verschillen die sociaal relevant worden gemaakt in verschillende situaties. Zoals ik 

hierboven heb beschreven, wordt etniciteit situatie gebonden toegepast. Anjuna is vanuit het 

Portugese koloniale tijdperk verdeeld in een groep die het katholieke geloof beoefent en een 

groep die zich na het strenge Portugese bekeringsregime in Anjuna heeft gevestigd. Het is 

situatie en context gebonden hoe er door deze twee groepen over elkaar wordt gesproken. Het 

komt voor, dat iemand in een gesprek wordt opgehemeld als een goede shop12 eigenaar, maar 

als hij een paar minuten later zomaar midden op straat gaat urineren met zijn lungi nog aan, 

                                                        
11 Census India 2001. 
12 Kleine kruideniers winkel waarvan de ingang niet afgesloten kan worden. 
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dan is hij de achtergestelde, traditionele hindoe die niet beter weet en in zijn hele leven nog 

nooit gebruik heeft gemaakt van een toilet.13   

 Daarnaast werden hindoes door sommige van mijn informanten14 beschreven als 

corrupt. Aan de ene kant houden zij vast aan tradities, maar aan de andere kant zijn zij alleen 

uit op de materiële vergoeding. “Het geld, dat wordt verdiend aan het geven van 

vergunningen voor Goa Trance feesten in Anjuna, wordt direct geïnvesteerd in de bouw van 

een nieuwe tempel, aangezien de taluka Bardez door hindoes wordt bestuurd. Door dit geld te 

investeren in een tempel wordt er een duidelijk onderscheid gemaakt tussen de ‘wij’ groep, de 

hindoes, die het gebied besturen en de overige inwoners van Anjuna met een andere 

religieuze identiteit.  

 Bovenstaande beschrijving van negatieve stereotypering ten opzichte van de andere 

groep is een voorbeeld van wat Harald Eindheim dichotomization heeft genoemd (1971). 

Dichotomisering refereert naar het aan de ene kant ontwikkelen van een andere identiteit door 

het verschil tegenover de ander te benadrukken (Eindheim 1971 in Eriksen 1995: 434).  

 Ondanks dat de katholieken zich, situatie gebonden, boven de hindoes lijken te 

plaatsen, voelen de katholieke Anjunkars zich verbonden met India. De eigenaar van het 

guesthouse waar ik verbleef zei tegen mij: “We are all inhabitants of India,” waarmee hij 

aangeeft, dat hij zich verbonden voelt tot de door Anderson (1983) beschreven imagined 

community van inwoners van India. Dit is een voorbeeld van wat Eindheim in dezelfde studie 

complementarization heeft genoemd (1971). Complementarisering refereert naar de creatie en 

reproductie van een vergelijkende terminologie om met culturele verschillen om te gaan 

(Eindheim 1971 in Eriksen 1995). Complementarisering wordt gebruikt als methode om met 

etnische contrasten om te gaan zonder het ontstaan van een conflict. Het is tevens een ander 

voorbeeld van ‘ons’ zijn en is gebaseerd op vergelijking in plaats van het optrekken van 

nieuwe vijanden. Op deze manier wordt de eigen identiteit gezien als gelijk aan die van 

anderen (Eriksen 1995).  

 De twee religieus verschillende groepen in Goa spreken dezelfde taal, namelijk 

Konkani. Hiermee onderscheiden ze zich aan de ene kant van de andere inwoners van India en 

is het een voorbeeld van dichotomisering. Terwijl dit hen aan de andere kant verenigt als 

inwoners van Goa. Dit is een voorbeeld van complementarisering.  

  

 Net als de hierboven beschreven stereotypering van katholieken over hindoes, hebben 

hindoes omgekeerd ook stereotyperingen over de katholieke bevolking. Sommige hindoes 

beschuldigen de katholieken er van dat zij verantwoordelijk zijn voor het ongepaste gedrag 

van westerse toeristen. Want de katholieken en de westerse toeristen zijn volgens dit 

                                                        
13 Venita, Orange Guesthouse in Anjuna, 11 maart 2009. 
14 Roland Martins en Lorna, Goa Desc Resource Centre in Mapusa, 19 maart 2009. 
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essentialistische beeld allemaal christelijk en delen hun religieuze identiteit. Met ongepast 

gedrag wordt vooral de kleding van de westerse toerist bedoeld, zoals het dragen van een 

bikini of erger, het topless zonnen van sommige westerse vrouwen op de stranden van 

Anjuna.  

 In de laatste paragraaf van dit hoofdstuk zal ik ingaan op de toeristen die Anjuna 

bezoeken, die door verschillende wetenschappers (e.g. Urry 1990; Van den Berghe 1994) als 

een aparte overkoepelende etnische groep wordt beschreven. Ook de stroom 

arbeidsmigranten, die door het fenomeen toerisme zijn ontstaan, wordt hierin besproken.  

 

 

2.3 Toeristen en migranten 

 

 Het zijn niet alleen de toeristen die zorgen voor nieuwe interetnische relaties door hun 

aanwezigheid op de toeristische bestemming. Op veel plaatsen zorgt toerisme als industrie in 

deze mondiale wereld voor het ontstaan van nieuwe groepen arbeidsmigranten. In Goa heeft 

de aanwezigheid van de Europeanen en zogenoemde westerlingen al sinds de koloniale tijd 

een bepaalde druk op de etnische verhoudingen gehad. Tegenwoordig veranderen ook de 

inwoners uit andere delen van India de sociale verhoudingen.  

 Ik zal in dit verband eerst ingaan op twee groepen Indiërs, die met heel verschillende 

redenen naar Anjuna komen, namelijk de arbeidsmigranten die werkzaam zijn in het toerisme 

en de domestic toeristen. Ondanks het feit dat de groep binnenlandse toeristen vaak vergeten 

wordt in veel literatuur over toerisme is dit het grootste aantal toeristen in Anjuna. Tenslotte 

zal ik in dit hoofdstuk ingaan op de buitenlandse toerist, die net als de twee bovenstaande 

groepen nieuwe vormen van sociale relaties doet ontstaan  

 

 “Hey my friend, how are you today,” zegt Radju met een glimlach om zijn lippen. 

Vrolijk geeft hij mij een hand en zegt dat hij er zo meteen aan komt. Hij moet eerst nog even 

aan de mensen aan de tafeltjes naast mij vragen of ze iets te drinken willen. Als hij dit 

doorgegeven heeft aan de andere jongens, komt hij bij mij aan tafel zitten.  

 Radju is 23 jaar en komt uit Rajasthan, een deelstaat in Noord-India. Hij werkt al zes 

jaar in een populair restaurant in Anjuna. Direct na zijn middelbare school is hij naar Goa 

‘gevlucht’, omdat hij zijn eindexamens niet had gehaald. 

 

 “Afraid to tell the truth, I lied about having passed all the tests. I got lots and lots of 

presents from my family, but I was afraid they find out that I didn’t pass all the tests. 

When I heard they knew about me, I ran away from home. First I stayed with friends 
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in the same village … but I was too afraid they would find me. So I went to Goa, 

looking for a job.” 15 

 

 Het zijn vooral de zogenoemde ‘runaway kids’16 uit het noorden van India, die 

gedurende een half jaar in de horeca van Goa werken om hier geld te verdienen waarmee ze 

thuis durven te komen. Na hun middelbare school reizen ze naar de grote steden in Goa om 

hier vooral via de regionale kranten op zoek te gaan naar vacatures in de vele horeca 

gelegenheden. Zo ook Radju, die na de teleurstelling van het niet slagen voor zijn middelbare 

school examens zes maanden per jaar in Goa verblijft. “Vooral mijn vader is niet trots op het 

werk dat ik doe in Anjuna. Hij had mij liever een serieuze job zien uitvoeren, zoals hijzelf 

heeft in het leger. Maar,” zegt hij: “Ik ben niet zoals de meeste jongens, die hier tijdens het 

seizoen komen werken. Ik drink geen alcohol en gebruik geen drugs.”  

 

 Tegenwoordig zorgt de enorme groei in het toerisme naar Goa dat veel jongens uit 

andere deelstaten van India naar Goa migreren om daar gedurende het toeristisch seizoen te 

werken. Het werk dat voornamelijk jongens doen is van alles, van horecabaantjes tot het 

verkopen van kleding, muziek en souvenirs in een marktkraam langs de weg of op één van de 

vele markten in Goa. Ook vrouwen en meisjes vertrekken naar Goa om daar voornamelijk op 

het strand of op één van de vele toeristische markten hun souvenirs te verkopen. Deze groep 

mensen verblijft gedurende het toeristische seizoen in een wijk met zelfgebouwde hutjes van 

allerlei afval en hebben geen toegang tot stromend water of elektriciteit.  

 

 Migratie staat in Goa al centraal sinds de overheersing van de Portugezen. De 

aanwezigheid van zoveel verschillende culturele en religieuze groepen zorgt voor een diverse 

samenstelling van de bevolking in Goa. Toch zijn het de zogenoemde ‘achtergestelde’ 

groepen, afkomstig uit de laagste kasten, die de meeste banen in het toerisme vervullen in het 

slechtst betaalde gedeelte van de toeristische industrie. Wood (1998) spreekt in dit verband 

ook van mondiale etnische stratificering als gevolg van toerisme. Appadurai noemt 

toeristische bestemmingen het prototype van translocalities, waar een verscheidenheid aan 

rondtrekkende volken een nieuwe samenleving creëren (1996: 192). Het versnellen van de 

ervaring in tijd en het daarbij dichterbij lijken van plaatsen, ofwel time-space compression 

(Harvey 1989), maakt van de ene migrant een global, terwijl het de andere, de local, juist 

terugdrukt in de lokaliteit (cf. Bauman 1998). Zowel de toerist als de local, die de toerist 

bezoekt, zijn twee zijden van dezelfde medaille (Bauman 1998). De toerist kan niet zonder de 

local en de local kan niet zonder de inkomsten uit toerisme.  

                                                        
15 Radju, restaurant in Anjuna, 21 februari 2009.  
16 Roland Martins, Goa Desc Resource Centre in Mapusa, 19 maart 2009. 
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 Toerisme trekt niet alleen nieuwe toeristen en migranten naar een toeristische 

bestemming, ook officiële instituties en andere commerciële organisaties verschijnen op een 

toeristische bestemming (cf. Wood 1998). Het is de manier waarop deze organisaties toerisme 

promoten en in welke mate de etnische identiteit van de bevolking hierdoor wordt 

gecommodificeerd. De antropoloog Picard geeft, in zijn onderzoek op Bali, als voorbeeld dat 

men in Bali spreekt van een touristic culture, die het gevolg is van een dialectische relatie 

tussen de Balinezen en de verschillende andere toeristische instanties als gevolg van de 

groeiende integratie van Bali in grotere binnenlandse toeristische netwerken en de Balinese 

staat (1990: 74). 

 In Anjuna is een vergelijkbare situatie ontstaan. De promotie van toerisme door het 

Goaanse tourism department en de Indiase overheid is volledig voorbij gegaan aan de lokale 

culturele interpretaties. Er is een touristic culture (Picard 1990) ontstaan, waarbij de media de 

aanwezigheid van de toeristen in Goa als positief beschrijven. Toch is de promotie van het 

Goaanse tourism department bijzonder te noemen en doet dit vooral de Goaanse culturele 

tradities geen eer aan. Tijdens een officiële presentatie op de ITB17 in Berlijn in 1999 liet het 

tourism department van Goa een plaatje zien met daarop twee naakte borsten van een blanke 

vrouw met daarachter het strand van Goa. Dit is vreemd gezien de vrouwelijke lokale 

bevolking van Goa, katholieken en hindoes, zelf geen badpak of bikini zouden dragen.  

Deze promotie van het tourism department van Goa heeft volgens Roland Martins18 

een nieuw fenomeen in het toerisme in Goa doen ontstaan, dat hij omschrijft als “the goose 

that lays the golden eggs.” Met dit citaat omschrijft hij het fenomeen dat bekend staat als het 

staren van Indiase mannen naar Westerse vrouwelijke toeristen, die in bikini of topless liggen 

te zonnen op één van de stranden in Goa. Sinds de aanwezigheid van de Israëlische toeristen 

in Anjuna in de jaren negentig is er een ware stroom van mannelijke Indiase toeristen 

ontstaan, die met een verrekijker hun vakantie in Goa doorbrengen. Vrouwen ervaren dit 

staren vaak als vervelend. Volgens Martins is dit het probleem van “the moving G-string to 

final nudity”19, waarbij de westerse toerist weinig waarde hecht aan de culturele gebruiken 

van de lokale bevolking en waardoor er een dichotomisering tussen de lokale bevolking en de 

toeristen ontstaat. 

Natuurlijk zijn de Indiase mannen niet de enige groep Indiase toeristen die Anjuna 

bezoeken. Steeds meer gezinnen en stellen kiezen er voor om hun vakantie door te brengen in 

Goa. Dit omdat Goa vanwege zijn ideale ligging en historisch achtergrond als veel vrijer en 

liberaler wordt ervaren dan de rest van India. Zoals Rishy,20 afkomstig uit Mumbai en op 

                                                        
17 ITB Berlijn (International Tourism Bourse) is de grootste jaarlijkse beurs over toerisme in de wereld.  
18 Roland Martins, Goa Desc Research Centre in Mapusa, 19 maart 2009.  
19 Roland Martins, Goa Desc Research Centre in Mapusa, 27 februari 2009. 
20 Rishy, Anjuna, 13 februari 2009.   
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vakantie in Anjuna, tegen mij vertelde op het strand voor één van de vele restaurants in 

Anjuna: “Goa is dichterbij dan Europa of Amerika en toch even liberaal en veel goedkoper”. 

Deze motivatie staat tegenover die van de westerse toerist, die juist op zoek is naar andere 

plaatsen ver van huis.  

 

Veel van het hedendaagse westerse toerisme staat in het teken van wat Van den 

Berghe in zijn onderzoek naar etniciteit en toerisme in San Cristóbal de las Casas in Mexico 

the quest for the other heeft genoemd (1994). Het is een zoektocht naar een bepaalde 

nostalgie, waarbij de toerist teruggrijpt naar zijn verbeelding van voorbije tijden, die hij vindt 

in andere plaatsen. Zoals Van den Berghe beargumenteert: “The greater the otherness of the 

other, the more satisfying the tourist experience (1994: 8)”. 

Al tijdens de periode dat Goa onafhankelijk werd van Portugal en voordat het een 

deelstaat van het huidige India werd, bevond zich een nieuwe groep westerlingen in Anjuna. 

Deze zogenoemde hippies stonden in de jaren zestig en zeventig aan het begin van de enorme 

groei in het toerisme naar Goa van voornamelijk westerse toeristen. Door hun andere 

levensstijl en gedachtegoed zijn de hippies in Anjuna te beschrijven als afzonderlijke etnische 

groep. Deze groep zorgde voor de interesse van andere toeristen om het gebied te bezoeken. 

De manier waarop deze groep zich heeft vermengd met de lokale bevolking, of eigenlijk de 

manier waarop de lokale bevolking deze groep volledig hun gang heeft laten gaan binnen de 

al bestaande sociale relaties, is een belangrijke factor geweest voor de verdere ontwikkeling 

van het toerisme in Anjuna. 

 Deze hippies vormden een counterpublic (cf. Fraser 1992) in voornamelijk de 

Amerikaanse samenleving. Deze groep was op zoek naar een herdefiniëring van de dominante 

public sphere (Fraser 1992) in de jaren vijftig en zestig van Amerika. Het dominante discours 

bestond in deze jaren in Amerika uit “consumerism, hometown nostalgia, white supremacy, 

Protestant work ethic, patriotism, rationalism, and civil obedience (Saldanha 2007: 11)”.  

Deze groep voelde zich thuis in India en zodoende ontstond er eind jaren zestig een hippie 

gemeenschap in Anjuna.  

 

 In de jaren tachtig zijn bovengenoemde groep hippies een vlooienmarkt in Anjuna 

begonnen. Deze markt begon als initiatief om tweedehands spullen te verkopen om langer in 

Anjuna te kunnen verblijven. Hierdoor draaiden de sociale rollen om. De lokale inwoners van 

Anjuna werden de consumenten en de hippies de verkopers.  

 

 “For the young kids in Anjuna the market was great. I bought my first cassette 

recorder and tapes on this market. You know, in Goa we didn’t have that kind of stuff 

during that time, so the market meant for us all new foreign technological stuff, which 
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we didn’t have. Euhm… yeah, to earn money to buy that stuff, we typed the book of 

Cleo Odzer and spread leaflets on the Indigo Saturday Nite Market.”21 

  

 Door de markt te beginnen maakten de hippies opeens actief deel uit van de sociale 

orde. Ze toonden zich gelijk aan de lokale bevolking door op deze manier hun eigen spullen te 

verkopen. Dit is een voorbeeld van wat ik eerder heb besproken als complementarisering 

tussen de verschillende etnische groepen die aanwezig zijn in Anjuna. Het is een manier om 

met etnisch verschil om te gaan zonder te contrasteren (Eriksen 1995). 

 De hippie scene bereikte eind jaren zeventig zijn hoogtepunt, waarna het in grootte 

afnam vanwege het groeiende harddrugs gebruik. Toch zijn er nog genoeg westerlingen, die 

zich de afgelopen jaren, met dezelfde motivatie als de eerste hippies, in Anjuna hebben 

gevestigd.  

 

 “Most of us are outcasts of our own country. We can’t live within the contrasts of the 

West. Goa is world’s health farm for damaged people. The boundaries of madness 

are wider in India. The locals were so tolerant to the first hippies who arrived in Goa, 

with their weird and wonderful ways of behaving. But don’t forget that all the party’s 

were also local entertainment and that Anjuna is build on those parties.”22  

 

 Terwijl ze een joint aansteekt, vertelt Jane dat ze niet kan functioneren van negen tot 

vijf uur op kantoor. Het allerliefst zou ze een eigen café beginnen in Engeland, maar hardop 

nadenkend zegt ze dat dat “Toch nooit geslaagd zou zijn. Als je iets wilt opzetten in Engeland 

moet het in het eerste jaar een succes worden.” Jane kan voorlopig niet terug naar Engeland, 

want daar heeft ze geen geld voor. “We used to come here to party, now we come here to 

eat.” 23 Het lijkt of Anjuna een sociaal vangnet is geworden voor de mensen die zich niet thuis 

voelen in de westerse mondiale samenleving en op zoek zijn naar een “more non-western way 

of living”.  

 

 Voor de meeste westerse toeristen geldt, dat zij op zoek zijn naar een plaats die 

anders is dan de eigen samenleving. Vooral na het ontstaan van de Goa Trance muziek in de 

jaren negentig, in Anjuna, ontstond een nieuwe stroom toeristen. Waren het de Israëliërs in de 

jaren negentig, die als eersten massaal naar Anjuna trokken om daar vakantie te vieren, nu 

zijn het vrijwel alle nationaliteiten, maar vooral jonge Russen en Engelsen die een korte 

vakantie doorbrengen in Anjuna. 

                                                        
21 Jolwyn, Orange Guesthouse in Anjuna, 23 februari 2009.  
22 Jane, Delish Café in Anjuna, 26 maart 2009.  
23 Karl, Delish Café in Anjuna, 5 februari 2009.  
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 De Israëlische toeristen hebben een grote stempel op de ontwikkeling van het 

toerisme in Anjuna gedrukt. Op het moment dat zij met grote aantallen naar Anjuna kwamen, 

was er nog geen ‘toeristische infrastructuur’ zoals Jolwyn24 dat noemt. De inwoners waren 

helemaal niet voorbereid op zo een grote groep toeristen. Daar staat tegenover, dat “The 

Israelis have made us rich! And have made it possible to built guesthouses, where we first 

rented our own houses for the season.”25 

 Het gedrag van de Israëliërs en vooral het drank- en drugsgebruik, zorgde voor een 

aversie van lokale etnische groepen tegen deze groep toeristen. De lokale inwoners konden 

zich niet identificeren met het gedrag van deze groep en zagen de Israëliërs duidelijk als de 

‘ander’. Hierdoor ontstonden er voornamelijk negatieve stereotyperingen tegenover de 

nationale identiteit van deze groep. Terwijl de Israëliërs juist op zoek waren naar een ruimte 

waarbij ze uit de ‘thuis’ situatie van oorlog konden stappen en waar ze voornamelijk vrij 

konden zijn.  

 In tegenstelling tot de hippies bezat deze groep toeristen veel geld en was hun 

motivatie niet, zoals bij de hippies, in saamhorigheid samen leven met de lokale bevolking. 

Gedreven door de tijd, de nieuwe mondiale wereldorde waarin deze nieuwe groep toeristen 

leven, verandert ook hun relatie tot de groep die zij bezoeken. Bewoonden de toeristen ooit de 

grenzen van ‘gepast gedrag’, tegenwoordig zijn het de toeristen zelf, die zich differentiëren 

van het centrum waarin ze leven (Bauman 1996) en uit zich dit op de toeristische 

bestemming.  

 

 In dit hoofdstuk heb ik de ontwikkeling van etnische identiteit als gevolg van 

toerisme geanalyseerd aan de hand van het binnentreden van verschillende groepen binnen al 

bestaande sociale netwerken en structuren. In het volgende hoofdstuk zal ik ingaan op de 

verbeelding van de toerist en de manier waarop zij authenticiteit claimen en commodificeren 

als onderdeel van hun toeristische ervaring. Zoals in dit hoofdstuk beschreven, betekent de 

komst van toeristen op een bepaalde bestemming altijd de vorming van nieuwe interetnische 

relaties, aangezien het mensen met elkaar in contact brengt die vreemdelingen voor elkaar 

zijn. In Anjuna is de manier waarop mensen hun etnische identiteit baseren sterk gekoppeld 

aan een historisch perspectief vanuit de koloniale overheersing. Dit heeft als gevolg dat 

mensen teruggrijpen op oude structuren om hun etnische identiteit invulling te geven, 

waardoor de inwoners van Anjuna zich moeilijk met de huidige mondiale toerist kunnen 

identificeren.  

 

 

                                                        
24 Jolwyn, Orange Guesthouse in Anjuna, 16 februari 2009. 
25 Jolwyn, Orange Guesthouse in Anjuna, 10 maart 2009. 
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3. ANJUNA BUBBEL 

 

Het lijkt of heel Anjuna vanavond op de anders zo stille weg naar Vagator26 rijdt. In 

een rij van toeterende motoren en scooters rijden we de heuvel naar de HillTop op. Na het 

parkeren van onze scooters lopen we naar de ingang om het terrein te betreden. De fel 

knipperende verlichting en de bijna schreeuwerige live muziek verwelkomen ons. Het had net 

zo goed een Goa Trance feest kunnen zijn waar we binnenkomen, maar het is de 

vrijdagavondmarkt op de heuvel, die Vagator van Anjuna scheidt. Samen met drie Engelse 

Indiërs, een jongen uit Canada en een Indiase jongen uit Jaipure, besluiten we eerst iets te 

drinken onder de met graffiti bespoten bomen, voordat we over de markt gaan wandelen. De 

markt die minder ruimte in lijkt te nemen dan het podium in het midden van het terrein, 

waarop verschillende artiesten live muziek spelen en waar bezoekers van de markt in een 

kring van ligstoelen naar de muziek liggen te luisteren.  

De HillTop markt op vrijdagavond bestaat uit ongeveer vijftig kraampjes en bijna tien 

eettentjes. De meeste kraampjes verkopen souvenirs en kleding. De kleding is óf gericht op de 

toeristen die komen voor de party scene in Goa óf op de charter toerist, die zoveel mogelijk 

‘Indiase’ souvenirs wil kopen. De kleding is versierd met heel veel kleuren en afbeeldingen 

van hindoe religieuze symbolen en goden. Aangezien de kraampjes ongeveer vier vierkante 

meter groot zijn, hangt de kleding aan houten stokken of liggen op rieten matten op de grond. 

Het merendeel van de verkopers op deze markt zijn westerlingen die óf geëmigreerd zijn naar 

Goa óf voor een bepaalde periode per jaar werkachtig in Goa zijn. De bezoekers zijn een 

bonte mengeling van westerse toeristen, westerse migranten en welvarende Indiërs. Voor de 

jongen uit Jaipure was de aanwezigheid van zoveel blanke kooplieden een rare bevinding. Hij 

vroeg zich dan ook hardop af: “Why are there so many western people working in this 

market? This is a market in India, a place where Indian people should earn their money.”27 

Hiernaast ergerde hij zich aan het feit dat er zoveel kledingstukken werden verkocht met 

hindoe religieuze opdrukken. Dit was volgens hem heiligschennis, “A t-shirt can get dirty and 

when it’s dirty it will end up on the floor before washing it.” Voor de jongen uit Jaipure was 

deze markt dan ook een tegenstrijdige plaats, want het voldeed niet aan het beeld, dat hij had 

van een markt in India.     

 De jongen uit Jaipure was voor het eerst van zijn leven in Goa en verbleef samen met 

zijn Canadese vriend in Anjuna. Voor hem was de toeristische scene in Anjuna een compleet 

nieuwe ervaring. Het vrije gebruik van alcohol, drugs en de omgang met vrouwen waren voor 

hem belevingen, die hij alleen van televisie kende. 

                                                        
26 Vagator is samen met Chapora onderdeel van Anjuna en wordt door dezelfde panchayat (raadgever) 
bestuurd. 
27 De-pack, HillTop markt in Vagator, 13 maart 2009.  
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 Anjuna staat bij buitenlandse toeristen bekend om de hippies, de Goa Trance muziek 

en een groot aantal markten die voor entertainment zorgen. Hoe kan het dat een klein dorpje 

in India zich zo heeft ontwikkeld, dat het zelfs voor haar eigen inwoners een vreemde plaats, 

ofwel vakantieoord, is geworden? Wat trekt westerse toeristen aan om naar Anjuna te gaan of 

dit als hun thuis te beschouwen? In dit hoofdstuk zal ik aandacht besteden aan de snelheid 

waarmee het proces van mondialisering nieuwe groepen mensen met elkaar in contact brengt 

en de gevolgen die dit heeft voor Anjuna. Tevens zal ik aandacht besteden aan de relatie 

tussen etniciteit en authenticiteit en op welke manier deze twee begrippen samengaan in de 

constructie van bepaalde plaatsen als toeristische bestemming.  

 

 

3.1 Authentiek Anjuna  

 

Door dit hoofdstuk te beginnen met een beschrijving van de HillTop markt in Vagator 

wil ik laten zien op welke manier de intensiviteit van mondiale interconnectedness een lokale 

markt in Goa doet voorkomen als een vreemde plaats voor zijn eigen inwoners. In dit verband 

zal ik ingaan op het concept authenticiteit, dat in relatie tot toerisme verantwoordelijk wordt 

gehouden voor het veranderen en uiteindelijk commodificeren, vermarkten, van voorheen 

‘authentieke’ culturen en symbolen. 

De eerste sociale wetenschappers, die aandacht besteden aan het fenomeen toerisme, 

beschreven dit in relatie tot authenticiteit (e.g. Boorstin 1964; Greenwood 1977; Goffman 

1959). Authenticiteit werd door deze wetenschappers beschreven als een vooropgezette 

ruimte waarin de toerist kon participeren in de lokale tradities. Dit fenomeen werd door 

MacCannell staged authenticity (1973) genoemd en fungeerde in eerste instantie om de lokale 

gemeenschap te beschermen, maar zorgde vervolgens voor de vernietiging van de cultuur van 

groepen, die bezocht werden door toeristen (Wood 1998).  

Het bezoek aan de HillTop markt van de jongen uit Jaipure, dat ik aan het begin van 

dit hoofdstuk heb beschreven, laat zien dat hij de commodificatie van religieuze symbolen 

voor de toeristen niet waardeert. Hij is bang, dat er op een niet verantwoorde manier met deze 

voorwerpen omgegaan wordt. Op deze manier wordt duidelijk dat de buitenlandse toerist en 

de binnenlandse toerist heel andere verwachtingen hebben van toeristische activiteiten.  

 

Tegenwoordig wordt authenticiteit in toerisme beschreven als het proces van het 

uitvinden en heruitvinden van tradities, aangezien de inhoud van tradities zowel door de 

lokale bevolking als voor het toerisme steeds op een andere manier ingevuld worden. De 

nieuwe invulling van culturele tradities moet niet gezien worden als niet authentiek, maar er 

moet naar het proces gekeken worden om te begrijpen waarom deze nieuwe invulling wordt 
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beschreven als authentiek. Veranderingen die ontstaan door toerisme in bepaalde culturele 

tradities kunnen niet direct worden beschreven als niet authentiek, want authenticiteit wordt 

altijd gedefinieerd vanuit het verleden en is veranderlijk (Handler en Linnekin 1984 in Wood 

1998: 227).    

 De term authenticiteit werd voor het eerst gebruikt in de context van musea en andere 

plaatsen met cultureel erfgoed (MacCannell 1976). Op deze manier wordt een museum 

scheidsrechter in de commodificatie van authenticiteit. Hierin schuilt ook het gevaar van het 

commodificeren van authenticiteit, want musea claimen vaak een bepaalde vertoning van een 

culturele, etnische of nationale identiteit, die buiten het museum in verval is geraakt. Het is 

moeilijk om authenticiteit, geconstrueerd door verschillende historische gebeurtenissen, neer 

te zetten in één bepaalde vertoning. Het gevaar is, dat er op deze manier een eenzijdig beeld 

van een bepaalde culturele vertoning wordt gecreëerd. De beschrijving van authenticiteit lijkt 

vaak paradoxaal, het gaat vaak over iets dat niet meer bestaat of dood is, waarvan men de 

echtheid wil beschrijven en vertonen.  

 

 Voor Goa geldt dat men authenticiteit koppelt aan zijn unieke situatie door het 

Portugese verleden en aan de hippie legacy van de jaren zestig en zeventig. Volgens Roland 

Martins leidt dit tot het ontstaan van het volgende beeld over Goa: “Goa is seen by many 

tourists as an untouched peace of land, with a laid back way of living.” 28 Dit is het beeld 

gecreëerd door toeristen over Goa door de jaren heen. Deze manier van image production 

(Appadurai 1996) is een nostalgie van het verleden, die soms niet helemaal overeenkomt met 

wat er werkelijk heeft plaatsgevonden in het verleden. Zo vertelt een Duitse toerist op de 

vlooienmarkt, dat haar zoon in de jaren zeventig in Anjuna op vakantie is geweest en haar 

opbelde en zei: “Now I have found paradise.”29 Waarna ze klagend verder gaat, dat Anjuna 

niet zo paradijselijk is als ze zich voorstelde. Op de markt is het druk met allemaal westerse 

toeristen en de spullen die je er kunt kopen, vindt ze rommel. Ook het strand valt haar tegen. 

Ze had verwacht dat Anjuna bestond uit een lang wit zandstrand, waar een enkele toerist over 

wandelde of lag te zonnen. Het tegendeel is waar, de stranden zijn compleet voorzien van 

luxe restaurants en shacks, kleine eetcafés, met allemaal een aantal strandstoelen voor hun 

eetgelegenheid. De beeldvorming van deze vrouw wordt ook wel social imagination 

(Anderson 1991) genoemd en is een nostalgie gekoppeld aan de postmoderne gevoeligheid 

voor consumptie van goederen. Het is “Their desire for the new that smacks of the old 

(Appadurai 1996: 48).”  

 Even later komt de rest van de groep mensen, waarmee de vrouw in Goa verblijft, 

aanlopen. Ik schat de meesten van haar reisgenoten rond de zeventig jaar. Als even later ook 

                                                        
28 Roland Martins, Goa Desc Research Centre in Mapusa, 27 maart 2009. 
29 Vlooienmarkt in Anjuna, 11 februari 2009. 
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de reisleider verschijnt, is het gezelschap compleet en gereed om te vertrekken naar hun 

accommodatie. De reis van het gezelschap gaat per luxe tourbus met airconditioning, want het 

is overdag zo warm in Anjuna. 

 

 In aanvulling op de zoektocht naar authenticiteit van toeristen kan gesteld worden, dat 

het geen objectief gedrag is dat iemand als toerist beschrijft (Van den Berghe 1994). Het 

zichtbare onderscheid tussen een local (cf. Bauman 1998) en een toerist vervaagt door 

verschillende migratiepatronen en het aannemen van lokale rollen. In Goa kijkt de lokale 

gemeenschap niet raar op als toeristen uit India souvenirs kopen van blanke locals. Zelfs 

toeristische gidsen (e.g. Lonely Planet Goa 2006) besteden aandacht aan dit fenomeen, dat 

kenmerkend is voor het toerisme in Goa.  

 

“Visit a night bazaar on the coast and your assumptions about subcontinental travel 

will be inverted at the sight of Indian tourists buying handicrafts from white locals”  

(Lonely Planet Goa 2006: 4).  

 

Dit is een paradoxale situatie want het zijn deze mensen, voorheen toeristen, die op zoek 

waren naar een andere, niet westerse manier van leven, die uiteindelijk deelnemen aan de 

commodificering van de ander. In dit voorbeeld door de verkoop van lokale etnische 

souvenirs. Hierdoor kunnen we bovenstaand voorbeeld beschouwen als een touristic ethnicity 

(Wood 1998), waarbij de etniciteit van een lokale groep gecommodificeerd wordt door een 

andere etnische groep. Zoals Wood (1998) beschrijft, wordt etniciteit gecommodificeerd door 

zowel de insiders, de lokale groep en een veelheid aan buitenstaanders, zoals de buitenlanders 

die zich in Anjuna hebben gevestigd. Authenticiteit in relatie tot toerisme is een sociaal 

construct, dat zowel historisch als context gebonden is. 

 Het zijn ook de tekenen van de eigen etniciteit, die op de toeristische locatie worden 

geconsumeerd en in een toeristische vorm zijn gegoten. Dit is gedeeltelijk te danken aan de 

eindeloze gevolgen van de mondiale commodificering van dingen. Het toerisme is hiervan 

meer onderdeel dan een gevolg (Wood 1998). Een voorbeeld hiervan is, dat een deel van de 

jongens, die in de vele horecagelegenheden in Anjuna werken, een t-shirt dragen met daarop 

‘I love Goa’. Deze t-shirts zijn te koop op de toeristische markten.  

  

 Volgens Urry (1990) is authenticiteit niet het belangrijkste waar toeristen naar op 

zoek zijn, maar is dat het zichtbare verschil met hun eigen alledaagse leefomgeving. Dit trekt 

de toerist aan en daarom bezoekt hij andere plaatsen in tijd en ruimte. Dat verschil van 

leefomgeving moet wel kloppen met het beeld wat de toerist in zijn hoofd heeft gecreëerd, 

want dat is één van de centrale elementen van het moderne gedrag van de toerist. Het maakt 
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niet uit hoe de toerist dit beeld heeft gecreëerd, want dit imaginative hedonism is een relatief 

autonoom kenmerk van de moderne samenleving en staat los van specifieke institutionele 

arrangementen zoals advertenties en bepaalde vormen van sociale imitaties (Campbell 1987: 

88).  

Imaginative hedonism in relatie tot de aanwezigheid van toeristen is van invloed op 

een lokale cultuur, want de aanwezigheid van toeristen zorgt voor constante veranderingen 

binnen de integrale dynamiek van een cultuur. Deze beeldvorming van toeristen is geen 

oncontroleerbare kracht die neer komt op de lokale inwoners, maar zij passen zich aan deze 

beeldvorming aan. Dit verwerpt dus de gedachte dat toerisme alleen maar een ander “cog in 

the wheel of modernization’s steamroller” (Oakes 1992 in Wood 1998: 228) is. In de 

volgende paragraaf zal ik verder ingaan op de aanname dat toerisme geen gevolg is van 

mondialisering, maar dat de mondiale wereldorde wel van invloed is op de invulling van 

toerisme.  

 

 

3.2 Westerse invloeden in Anjuna 

 

 Toerisme wordt vaak gezien als een uitvlucht van het toebehoren tot het moderne 

project. De toerist zoekt hierbij zichzelf in mensen en plaatsen die, door hun eigen moderne 

dominantie, paradoxaal authentiek overkomen. De spanning om authenticiteit te ervaren 

overheerst de toeristische ervaring en reflecteert de waarneembare niet authenticiteit van het 

moderne leven. De zoektocht naar authenticiteit wordt benadrukt door groepen toeristen die 

paranoia zijn voor de bourgeoisie manieren van reizen, zoals de hippies en de dharma bums,30 

maar wordt ook gedeeld met de standaard toerist (Harkin 1995: 657). In het enthousiasme van 

reizigers om authenticiteit te ervaren gaat het niet langer alleen om de traditionele manier van 

leven van de ander, maar ook om objecten die als authentiek worden beschouwd. Hierdoor 

raakt toerisme steeds meer vervlochten met andere aspecten van het sociale leven. 

  Om authenticiteit te ervaren beschikt de toerist over verschillende stereotyperingen van 

de ander, die functioneren om de ander in te passen in de cultuur van de toerist. Deze 

stereotyperingen zijn per definitie vage, flexibele structuren, die in staat zijn om te worden 

benadrukt door de toeristen en niet onderheven zijn aan falsificatie door tegenstrijdige 

ervaringen (Harkin 1995: 659)”. Deze stereotyperingen worden door de gehele culturele 

groep gedeeld, zowel de reiziger als de niet reiziger. Dit proces wordt versterkt door de 

invloed van de media, die een beeld weergeven van één mondiale massacultuur, waarbij de 

                                                        
30 Boek geschreven in 1958 door Jack Kerouac. Veel hippies konden zich identificeren met de 
levensstijl van Jack Kerouac, die dit beschreef in zijn autobiografische boek “The Dharma Bums”.  
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belangrijkste culturele verschillen al lang zijn uitgewist.  

 Een voorbeeld van deze cultural dedifferentiation (Wood 1998), waarbij ik doel op het 

uitwissen van culturele verschillen voor toeristische doeleinden, zijn de markten in Goa. Deze 

markten vormen een bonte verzameling van marktkooplieden met allerlei verschillende 

culturele en etnische achtergronden. Toch worden er op iedere grote toeristische markt door 

de verschillende etnische groepen soortgelijke souvenirs verkocht. De kraampjes staan netjes 

naast elkaar en bestaan uit ongeveer dezelfde oppervlakte. De kooplieden betalen pacht aan de 

eigenaar van het stukje grond waarop ze zich bevinden en in veel gevallen ook contributie aan 

de ‘westerse’ initiatiefnemer van de markt. Voor deze markten geldt, dat ieder teken van 

authenticiteit is gecommodificeerd voor het toerisme.  

 Deze schijnverschijningen lijken de toerist niet tegen te houden in hun zoektocht naar 

authenticiteit. Het lijkt eerder of deze een aanvulling zijn op ‘de echte’ ervaring. De charter 

toerist, die een georganiseerde reis koopt op het reisbureau, is al lang niet meer op zoek naar 

‘echte’ Indiase markten, waar de ratten rond de kraampjes zwerven en de toerist zich een weg 

moet banen door de schots en scheef staande kraampjes. Op de toeristische markten in Goa 

doen geen mensen van de lokale bevolking hun inkopen. De toeristische markten, zoals de 

vlooienmarkt op woensdag in Anjuna, de markt op vrijdagavond op de HillTop in Vagator en 

de Saturday Nite Market31 in Arpora, zijn compleet ingericht om in de vraag van de toerist te 

voorzien. Voedingswaren, zoals rijst, kun je op deze markten niet kopen.  

 

 Vaak wordt over Anjuna gezegd, “Anjuna is a culture on itself,” 32 want het is anders 

dan de meeste dorpjes langs de kust van Noord-Goa. Desondanks is wel duidelijk te zien dat 

door historische interconnecties (cf. Wolf 1982) er nu allerlei culturele stromen door elkaar 

heenlopen. Anjuna onderscheidt zich niet alleen van de andere dorpjes langs de kust van 

Noord-Goa, doordat het een dorp is gebleven zonder hoge hotels, maar Anjuna heeft ook de 

meeste westerse invloeden van de dorpjes in Noord-Goa. Dit is het gevolg van de 

aanwezigheid van de hippies in de jaren zeventig, waardoor Anjuna meer door de westerse 

cultuur beïnvloed werd.  

 Zo vertelde Jolwyn33 dat hij en zijn vrienden hun eerste spijkerbroeken en 

cassetterecorders kochten van de hippies, die deze verkochten op een door hen opgerichte 

markt op het voetbalveld midden in Anjuna. Deze markt is nu uitgegroeid tot de beroemde 

vlooienmarkt in Anjuna op woensdag, waar kooplieden uit heel India, Nepal en Tibet hun 

spullen proberen te verkopen. Ook is er nog een handjevol westerlingen actief op deze markt. 

Deze markt is opgericht door de westerse hippies die door hun spullen te verkopen langer in 

                                                        
31 Saturday NITE market is de naam van de markt in Arpora en wordt op deze manier geschreven.  
32 Roland Martins, Goa Desc Resource Centre in Mapusa, 6 maart 2009. 
33 Jolwyn, Orange Guesthouse in Anjuna, 10 maart 2009. 
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Anjuna konden blijven. Toch is het aantal westerlingen op de markt in Anjuna lager dan het 

ooit is geweest. Tegenwoordig zoeken de westerlingen andere markten in Goa op om hun 

spullen, in grote aantallen ingekocht in India of Nepal óf zelfgemaakt, te verkopen. De 

vrijdagavond markt op de HillTop in Vagator en de Saturday Nite Market in Arpora zijn hier 

voorbeelden van. Deze markten zijn niet langer gericht op het verkopen van tweedehands 

voorwerpen, waarvoor ze ruim 35 jaar geleden zijn opgezet. Deze markten zijn nu een vorm 

van lokaal entertainment voor de toeristen in de omgeving van Anjuna. De bovengenoemde 

markten onderscheiden zich van bijvoorbeeld de vlooienmarkt in Anjuna, doordat er meer 

westerlingen aanwezig zijn in verhouding tot het aantal Indiërs dat hun spullen probeert te 

verkopen.  

  

 De belangrijkste toeristische attracties van Anjuna zijn op deze markten de hippie 

legacy en de Goa Trance muziek. Hoe is het mogelijk dat een dorpje met zo een rijke en 

weerbarstige geschiedenis zijn entertainment hoofdzakelijk haalt uit activiteiten, die niets te 

maken hebben met de geschiedenis of met de culturele en etnische achtergrond van zijn 

bewoners?  De eerst hippies waren op zoek naar de lokaliteit, die verdwenen was in Europa 

en Amerika, ofwel een “non-western way of living.”34 Aangezien culturele gebruiken niet 

eenvoudig zijn af te schudden, is het een aannemelijk gevolg dat toen de hippies zich in grote 

aantallen bij elkaar gingen vestigen, zij een bepaalde druk dan wel invloed hadden op de 

lokale inwoners. Het zijn de gebruiken van deze groep geweest, waarmee lokale mensen zich 

gingen identificeren, die invloed hebben gehad op de lokale culturele gebruiken.  

 

“Its not tourism that changes a culture, but its the moment that a local identifies 

himself with the behavior of a tourist, then a culture is changing. For example 

imagine the hippies in the sixties buying their togas, male strings, on the market in 

Mapusa. Those strings being sold by local men don’t change culture, but at the 

moment when the son of the salesman is going to wear those strings, you can say 

tourism has influence on the local culture.”35 

                                                                                                                                                                                                                                                               

 Roland Martins legt uit, dat niet toerisme an sich invloed heeft op de lokale 

bevolking, maar de mate waarin het gedrag van de toerist over genomen wordt door de lokale 

groep. Dit heeft culturele dedifferentiation (cf Wood 1998) als gevolg, doordat de lokale 

etnische groepen zich niet langer onderscheiden van de toeristen en bepaalde, vaak 

tegenstrijdige, gebruiken overnemen. Toch staat het kopiëren van gedrag en gebruiken door 

de lokale bevolking in relatie tot de verwachtingen die de toerist heeft van de lokale 

                                                        
34 Karl, Delish Café in Anjuna, 5 februari 2009.  
35 Roland Martins, Goa Desc Research Centre in Mapusa, 19 maart 2009. 
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bestemming. Dit is mede te danken aan de versnelling en innovatie van bepaalde mondiale 

processen waarop ik in onderstaande paragraaf verder zal ingaan. De toerist bevindt zich 

namelijk niet in plaatsen, die los staan van andere sociale netwerken en hebben stilgestaan in 

de tijd.  

 

 

3.3 Mondiaal Anjuna 

 

 Volgens de nationale census van India in 2001 wonen er 1,34 miljoen mensen in Goa. 

Jaarlijks wordt Goa bezocht door 2,6 miljoen toeristen,36 waarvan vierhonderdduizend 

toeristen afkomstig zijn uit het buitenland. Al deze toeristen bezoeken niet gelijktijdig Goa. 

Toch verandert het dagelijkse leven van de inwoners tijdens het toeristische seizoen. Het zijn 

de scooters met toeristen, de taxi’s en tuktuks, volgeladen met toeristen, die de wegen in deze 

periode bezetten. De lokale bevolking werkt in deze periode heel hard om genoeg geld te 

verdienen zodat zij de moessonperiode kunnen overbruggen. Iedereen probeert wel iets aan 

het toerisme te verdienen, bijvoorbeeld door het verhuren van scooters, accommodaties of het 

opzetten van een restaurant. Als het toeristen seizoen is afgelopen hebben de bewoners weer 

rust en bereiden ze zich voor op het volgende toeristen seizoen. Naar de rijstvelden in Anjuna 

wordt al tien jaar niet meer omgekeken. Deze leveren ten opzichte van het toerisme niet 

genoeg geld op om in levensonderhoud te voorzien. Alleen in de achterlanden van Goa wordt 

nog volop rijst verbouwd, maar dit is voornamelijk voor eigen en lokaal gebruik aangezien 

arbeids- en transportkosten te hoog zijn om het te exporteren.  

 Goa bestaat op dit moment uit “two time bubbles”37 die naast elkaar voortbestaan. Het 

achterland van Goa leeft in de zogenoemde agrarische samenleving (Gellner 1983), terwijl de 

talukas aan de kust, ofwel het Old Conquest, zich bevinden in Globalia (Raven 2008). 

Hiermee bedoel ik de kenmerken van de samenleving waarin de inwoners zich bevinden en 

niet het proces van mondialisering dat alles en iedereen opzuigt in een netwerk van 

interconnecties. Toerisme is een onderdeel van deze mondiale samenleving in plaats van een 

gevolg van het proces van mondialisering (Urry 1990).  

 

Inda en Rosaldo beschrijven in hun bundel The Anthropology of Globalization: A 

Reader mondialisering als allerlei complexe mobiliteiten en interconnecties die de wereld 

tegenwoordig karakteriseren (2002: 2). Het is een wereld waarin grenzen en begrenzingen 

poreus zijn geworden en waarin steeds meer mensen en culturen direct en intensief in contact 

staan met elkaar. Zo ook de toerist in deze tijd. Eén van de belangrijkste kenmerken van 

                                                        
36 Tourism Statistics, Tourism Department of Goa 2008. 
37 Roland Martins, Goa Desc Research Centre in Mapusa, 15 april 2009.  
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hedendaags toerisme is, dat het mensen met elkaar in contact brengt, die anders nooit met 

elkaar in contact zouden komen. De mobiliteit van de toerist zorgt er in dit voorbeeld voor dat 

de plaatsten in de wereld verstrengelen.  

Anjuna is een plaats geworden waar verschillende culturen naast elkaar leven en 

vermengen, maar ook een ruimte waar al deze culturen samenkomen, botsen en worstelen. Dit 

wordt veroorzaakt door de wereld waarin wij ons bevinden, waarbij ons bewustzijn van tijd 

en ruimte ineengedrukt wordt, waardoor de wereld kleiner lijkt en afstand korter. Ondanks dat 

iedereen wordt opgezogen in deze mondiale wereld, participeert niet iedereen gelijk in dit 

web van interconnections (Inda en Rosaldo, 2002).  

 Antropologie is bij uitstrek de studie om te kijken op welke manier deze mondiale 

stromen en interconnecties het menselijk handelen in het dagelijks leven beïnvloeden. Ik zal 

eerst verder ingaan op het concept mondialisering en de time-space compression (Harvey 

1989) en time-space distantiation (Giddens 1990) die hiervan een gevolg zijn, voordat ik 

verder ga met de situatie in Anjuna en zijn mondiale migranten en inwoners.  

 

De twee waarschijnlijk belangrijkste auteurs, die over dit onderwerp hebben 

geschreven, zijn David Harvey en Anthony Giddens. Harvey beschrijft mondialisering 

voornamelijk als een verschijnsel van de veranderende ervaring van tijd en ruimte (1989). Hij 

gebruikt hiervoor de term time-space compression, waarmee hij refereert naar de snelheid 

waarmee economische en sociale processen de wereld hebben doen verkleinen, waardoor 

afstand en tijd niet langer een belangrijke beperking vormen in de organisatie van de 

menselijke activiteiten (1989). Volgens Harvey is dit te danken aan de over accumulatie die 

plaatsvond in het fordistische systeem van massa productie in de westerse samenlevingen 

(1989). Hiervoor in de plaats is een post-fordistisch regime ontstaan van flexibele 

accumulatie, waarbij nieuwe vormen van arbeidsprocessen, arbeidsmarkten, producten en 

patronen van consumptie een rol spelen. Het belangrijkste doel van deze nieuwe vorm van 

accumulatie is om het proces van productie en consumptie te versnellen. In combinatie met 

verbeterde manieren van communicatie en informeren en een rationalisering in de wijze van 

productie wordt het zogenoemde krimpen van de wereld veroorzaakt (Inda en Rosaldo 2002).  

In tegenstelling tot Harvey focust Giddens op time-space distantiation om het proces 

van mondialisering uit te leggen (1990). Giddens definieert mondialisering als de 

intensivering van wereldwijde sociale relaties, die verre lokaliteiten aan elkaar linken. Op 

deze manier veroorzaken gebeurtenissen, die ver weg plaatsvinden, wat er lokaal gebeurt en 

andersom (1990: 64). Deze definitie is gebaseerd op het bestaan van twee soorten sociale 

interactie in het alledaagse leven. De eerste is face-to-face contact, waarbij mensen direct bij 

elkaars dagelijkse leven zijn betrokken, meestal in begrensde nabije ruimtes. De tweede 

bestaat uit verder verwijderde ontmoetingen, die mogelijk gemaakt worden door transport en 
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communicatie systemen en waarbij mensen tijd en ruimte overbruggen. Dit betekent dat 

sociale relaties uit hun lokale interactie context gehaald worden en opnieuw ingericht worden 

over een korte duur in tijd en ruimte (Inda en Rosaldo 2002). Voor Giddens betekent 

mondialisering de transformatie van ruimte en tijd (1990).  

  Behalve het feit dat het proces van mondialisering zorgt voor een intensivering van 

het krimpen van tijd en plaats, waarbij sociale relaties uit hun lokale interactie context worden 

getrokken, zorgt het ook voor een onevenredige verdeling van macht. Als gevolg hiervan 

ontstaat het proces van deterritorialisatie, waardoor het verkeer van culturele waarden 

voornamelijk één richting opgaat. Volgens Inda en Rosaldo lijkt het er soms op dat het van de 

Eerste Wereld (of westen/centrum) naar de Derde Wereld (of rest/pereferie) gaat of, andere 

keren meer specifiek, van de Verenigde Staten naar de rest van de wereld (2002:13). 

   

 Het leven van de toerist was niet half zo plezierig als er geen vagabonds (cf. Bauman 

1998) bestonden, om de toerist de andere, alternatieve kant van het leven te laten zien. Waren 

de hippies op zoek naar een alternatieve manier van leven, de huidige charter toerist laat zich 

liever opsluiten in een resort om zo min mogelijk in contact te komen met de buitenwereld. 

Het is de overheid van Goa die zich zoveel mogelijk op het hoge segment toeristen richt onder 

het motto: “We don’t want cheap toerists.”38 Dit geeft ook de polarisatie weer tussen locals 

(cf. Bauman 1998) en de overheid. De overheid wil de toeristen industrie in eigen hand 

houden en zoveel mogelijk zelf reguleren en de toerist opsluiten in grote resorts waar alles 

voor hen is geregeld. Terwijl de local in Anjuna door de jaren heen zijn geld heeft verdient 

aan de toeristen, die hij of in zijn huis liet slapen of die hij met zijn taxi of tuktuk Goa heeft 

laten zien.  

 De local leeft niet in een andere wereld dan de toerist, ze bewonen dezelfde wereld 

die is ontworpen voor diegene met geld. De armoede van de één wordt verergerd door de 

economische groei van de ander (Bauman 1998: 94). Het maakt niet uit of er economische 

groei of recessie is, er blijft een groep die niet volledig kan participeren in de new world order 

waarin de consumer society het handelen van de mensen bepaalt (Bauman 1998). Het is 

tegenstrijdig, dat juist deze groep bezocht wordt door de toerist, de Significant Other (cf. 

Eriksen 2002).  

 In de laatste paragraaf van dit hoofdstuk zal ik ingaan op hoe bovenstaand proces van 

mondialisering de sociale verhoudingen heeft veranderd op lokale schaal, nadat de toerist zijn 

intreden heeft gedaan in Anjuna.  

 

 

                                                        
38 Lorna, Goa Desc Resource Centre in Mapusa, 27 maart 2009. 
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3.4 Toerist bubbel      

  

“Until they killed Scarlett Keeling39 we lived in a big bubble. The killing of this fifteen    

year old girl made our bubble crack. Now we no longer create our own reality.”40   

 

‘As the sun sinks over the Arabian Sea, DJ Tristan brings the pounding music at the 

Shiva Valley beach bar on Anjuna beach, Goa, to another pulsating climax. At the 

water's edge, a shaven-headed man practices fire-dancing, pausing only to puff on a 

passing joint. Nearby a young mother with braids in her hair and a toddler in her lap 

sits in the sand, swaying gently to the beat. On the dance floor, a dreadlocked 

Japanese man, teeth clenched and eyes wide, appears to be doing kung fu. This, as 

one partygoer put it, is ‘the epicenter of Goan trance’, the stretch of beach where tens 

of thousands of foreigners, many of them British, come every year to get drunk, get 

high and dance. Even now, nearing the end of the season, the two dozen bars along 

the beach are packed. Except for one. Lui's bar - 500 meters along from Shiva Valley 

- is almost deserted and most people here know why. At 6.30 am on February 18, the 

half-naked corpse of a 15-year-old British girl, Scarlett Keeling, was found on the 

beach only a few yards away from Lui's.’41  

 

Op 8 maart 2008 plaatste ‘The Times’  een artikel met de titel A girl’s death reveals 

grim party paradis, waarvan bovenstaand citaat deel uit maakt. De dood van dit meisje heeft 

een schaduw geworpen over het hippie paradise imago van Anjuna. Dit imago ontstond in de 

jaren zestig toen de eerste reizigers Anjuna bezochten. Deze zogenoemde hippies brachten 

ook de eerste drugs naar Anjuna, waaronder LSD,42 wat ze zelf produceerden en marihuana 

en opium, welke ze kochten van de lokale bevolking. Begin jaren negentig bezocht een 

tweede golf toeristen Anjuna. Deze generatie startte strandfeesten waarbij geïmporteerde acid, 

speed en ecstasy in overvloed aanwezig waren. Tenslotte ontstond er een derde golf charter 

toeristen, die voornamelijk afkomstig waren uit Engeland, Rusland en Israël. Met de komst 

van deze groep toeristen ontstond ook de invloed van cocaïne op de Goa Trance party scene 

in Anjuna. Geruchten gaan dat er verschillende cafés in Anjuna betrokken zijn bij de handel 

in harddrugs en dat de mensen, die hierbij betrokken zijn, vooral gebruik maken van 

buitenlandse vrouwen om de boel te organiseren en financieren. De inwoners van Anjuna 

                                                        
39 Scarlett Keeling is vermoord, verkracht en gedrogeerd gevonden op het strand van Zuid-Anjuna op  
    18 februari 2008.  
40 Jane, Delish Cafe in Anjuna, 23 februari 2009.  
41 ‘A girl’s death reveals grim party paradise’ (Jeremy Page, The Times, 8 maart 2008). 
42 LSD (lysergic acid diethylamide) is een geestverruimend middel, wat wordt beschouwd als een 
harddrug.  
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willen niets horen, wat van negatieve invloed kan zijn op hun paradise en zo de toestroom 

van toeristen kan doen verminderen.  

 

Anjuna is het enige derdewereldland waar een moderne elektronische muziekstijl is 

ontstaan, de Goa Trance. Het ontstaan van Goa Trance muziek kwam voort uit de house 

muziek, die rond 1987 populair werd in London. Deze house muziek werd geassocieerd met 

het gebruik van ecstasy. Een trendy Engels tijdschrift, I-d magazine, verklaarde in mei 1991 

de Indian summer of love (Saldanha 2007: 37). In 1992/93 werd er voor het eerst gesproken 

over Goa Trance muziek, dat ontstond als een ondergrondse scheiding van andere trance 

muziek. Deze groep werd niet gedreven door ecstasy, maar door het geestverruimende middel 

LSD.   

Goa Trance muziek was in eerste instantie niet toegankelijk voor mensen, die niet in 

Anjuna woonden of daar op vakantie waren. Rond 1995 verschenen de eerste CD’s met Goa 

Trance muziek, waardoor een aantal exotische stranden in India de nieuwe gatekeeper waren 

geworden voor een nieuw soort, inmiddels wereldwijd verspreidde, elektronische dansmuziek 

(Saldanha 2007). Goa als locatie was veranderd naar Goa als state of mind. Wereldwijd 

vinden tegenwoordig Goa Trance feesten plaats, allemaal gekenmerkt door de fluoriserende 

feestdecoratie, schilderijen van hindoegoden, chillums,43 Indiase lekkernijen, jongleurs met 

vuur en LSD.     

 

Door het ontstaan van de Goa Trance muziek en de bijbehorende party scene is het 

aantal toeristen, dat Anjuna en Goa jaarlijks bezoekt, gestegen. Hierdoor is een zogenoemde 

‘tourist bubble’ ontstaan, een zowel territoriale als functionele verwachte scheiding, 

noodzakelijk voor toeristen in het buitenland (Smith 1977: 6). Toeristen verwachten op de 

toeristische bestemming een cultuur aan te treffen die lijkt op de ‘eigen’ cultuur. Het 

negatieve aspect van een toeristische bubble blijft de homogenisering van een ruimte, die 

ontstaat door de opkomst van allerlei toeristische instituties en aanvullende services in het 

toerisme. Deze groep toeristen in Anjuna, is niet op zoek naar traditionele, Indiase gebruiken. 

Het gaat deze groep vooral om de sfeer in de vorm van de Goa Trance scene en het vrije 

gebruik van drugs in combinatie met de aanwezigheid van bekende gebruiken, bijvoorbeeld 

Italiaans of Grieks eten en makkelijke manieren van transport door het gebruik van een motor 

of scooter. Daarnaast speelt de geografische ligging van Goa een belangrijke rol evenals het 

voor westerse begrippen goedkope levensonderhoud. Judd (1999) vergelijkt de tourism 

bubble van Smith (1977) met een attractiepark, wat zorgt voor entertainment en opwinding, 

waarbij gezorgd wordt voor een schone en aantrekkelijke omgeving (Judd 1999: 39). Volgens 

                                                        
43 Een pijp die door hasj-rokers wordt gebruikt in India. 
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Smith blijft het belangrijkste dat de toerist fysiek in een andere cultuur is, terwijl hij sociaal 

buiten deze cultuur staat (1977). Dit geldt tegenwoordig ook voor de toeristen die zich in 

Anjuna bevinden. Ze zijn niet op zoek naar de Indiase gastvrijheid en tradities, het gaat ze 

meer om hun eigen groep en eigen gebruiken die ze op deze tropische bestemming ongestoord 

kunnen uitvoeren.   

 

“Mummy look what I found.” “Dear, put it back where you found it,” zegt Beth tegen 

haar zoontje van drie jaar oud, die samen met zijn klasgenootjes een groepje rupsen in een 

plant heeft ontdekt. Beth, die samen met haar man en twee kinderen vijf jaar in Anjuna 

woont, heeft drie jaar geleden een kleine basisschool opgezet voor kinderen van buitenlandse 

ouders. In het toeristische seizoen zitten er ook kinderen van ouders die een aantal maanden in 

Anjuna verblijven op de school. “Het is jammer dat het basisonderwijs in Anjuna in de lokale 

katholieke basisschool in het Konkani wordt gegeven, anders was het niet nodig geweest om 

nog een school op te zetten,” legt ze uit. “Maar ik ben lerares van beroep en ik wist, dat toen 

we besloten hadden om naar Anjuna te migreren, ik hier ook les wilde geven. Ik moest ook 

wel, want er moest toch geld verdiend worden,” besluit ze.44    

 

De toerist creëert zijn eigen werkelijkheid en staat voornamelijk in contact met 

mensen die toebehoren tot zijn imaginary community (Anderson 1991). Dit geldt ook voor de 

derde golf toeristen, die ik hierboven charter toeristen heb genoemd. Deze toeristen bevinden 

zich in Anjuna vaak in een gezelschap van reizigers afkomstig uit hetzelfde land. Het is in 

Anjuna zelfs zo gescheiden, dat in sommige cafés en restaurants alleen Russische toeristen 

komen. Daar is de menukaart niet in het Engels verkrijgbaar maar alleen in het Russisch. In 

andere cafés van Anjuna kom je alleen maar Engelse toeristen tegen, die op vakantie het 

Europese voetbal proberen te volgen en zo ook in contact komen met landgenoten.  

Voor Anjuna geldt dat de veilige bubble, waarin de bewoners zich bevonden, barstte 

na de moord op Scarlett Keeling. De eens zo aantrekkelijke omgeving in dit untouched piece 

of land45 behoort niet langer tot de mythe van het hippie paradise. Criminaliteit en zelfs 

moord hebben de inwoners angstig gemaakt en bewust van het feit dat het leven in Anjuna 

niet langer los staat van de negatieve gebeurtenissen, die ook in hun oude samenleving 

plaatsvonden. In Anjuna wordt criminaliteit en ook de moord op Scarlett in verband gebracht 

met drugsgeld, wat in de lokale samenleving een belangrijke, maar onzichtbare rol speelt. De 

utopie van Anjuna bestaat voor veel van zijn westerse bewoners uit het vrije gebruik van 

drugs. Deze mensen worden in ‘de westerse samenleving’ bestempeld als outcasts. In Anjuna 

kunnen ze met elkaar hun leven inrichten op de manier zoals zij dat willen. Uit verschillende 

                                                        
44 Beth, Yellow School in Anjuna, 15 maart 2009. 
45 Venita, Anjuna, 1 maart 2009. 
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gesprekken is gebleken dat deze mensen niet op kunnen tegen de snelheid waarmee 

informatie wordt verspreid en de druk van technologische ontwikkelingen in het mondiale 

tijdperk in de Eerste Wereld (cf. Bauman 1998).  

 

In het volgende hoofdstuk zal ik verder ingaan op de gevolgen van de aanwezigheid 

van toeristen binnen nationale grenzen. Waarbij de toerist niet langer als gast wordt gezien, 

maar als mondiale vijand. Hierbij is het van belang dat de toerist zichzelf steeds vaker in een 

andere samenleving ziet staan, terwijl hij sociaal buiten de structuren van deze samenleving 

handelt. De toerist is vanwege zijn handelen een makkelijk doelwit voor terroristische acties, 

aangezien hij zich vaak op plaatsen bevindt met veel andere toeristen.  
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4. GOA ONDERDEEL VAN INDIA 

 

‘At least 101 people have been killed in attacks by gunmen in Mumbai, police said on 

Thursday. "At least six foreigners have been killed and the death figure has gone up 

to 101 now," Ramesh Tayde, a senior police officer told from Mumbai's control room. 

In one of the most violent terror attacks on Indian soil, Mumbai came under an 

unprecedented night attack as terrorists used heavy machine guns, including AK-47s, 

and grenades to strike at the city's most high-profile targets -- the hyper-busy CST 

(formerly VT) rail terminus; the landmark Taj Hotel at the Gateway and the luxury 

Oberoi Trident at Nariman Point; the domestic airport at Santa Cruz; the Cama and 

GT hospitals near CST; the Metro Adlabs multiplex and Mazgaon Dockyard -- killing 

at least 101 and sending hundreds of injured to hospital, according to latest reports… 

The attacks appeared to be aimed at getting international attention as the terrorists 

took up to 40 British nationals and other foreigners hostage... An unknown outfit, 

Deccan Mujahideen, has sent an email to news organizations claiming that it carried 

out the Mumbai attacks.’ 46 

 
‘Amidst reports of the notorious Sri Rama Sene (SRS) entering Goa, a local right-

wing outfit late Friday forced a Russian tourist to change her T-shirt bearing an 

"Om" symbol, after taking her to the local police station. Police officials said some of 

the activists were drunk. The incident occurred at the weekly Friday market at 

Mapusa, around 13 km from here. The middle-aged Russian woman was shopping in 

the market when she was accosted by police personnel, who were egged on by the 

Hindu Janajagruti Samiti (HJS) activists. HJS co-convenor Abhijeet Nadkarni told 

IANS that the "exercise" was a part of organistion's "joda maro" (hit shoes) 

campaign carried out to protest the increasing use of Hindu scriptures and vulgar 

depiction of Hindu deities on clothes and beachwear. HJS has in the past complained 

to the district administration about stalls and outlets along the coast selling clothes, 

especially beachwear, depicting Hindu deities and scriptures in bad light.’.47 

  

 

                                                        
46 ‘Terror attacks in Mumbai; six foreigners among 101 dead’ (The Times of India, 27 februari 2008).  
47 ‘Russian tourist in Goa forced to change ‘Om’ t-shirt’ (Herald, 3 april 2009).  
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 Angst voor nieuwe aanslagen is volgens veel van mijn informanten48 de reden waarom 

het aantal toeristen dit jaar is afgenomen ten opzichte van andere jaren. Volgens Harkin is het 

bestaan van etnische groepen die niet volledig zijn geïntegreerd in de nationale politiek van 

een land juist problematisch voor toeristen (1995). Deze groeperingen focussen zich namelijk 

op het veld waarin toerisme plaatsvindt, in veel gevallen de toeristische middelen van 

transport of de toeristische accommodaties. Dit verklaart waarschijnlijk de afkeer van de 

meeste toeristen voor allerlei soorten radicale groeperingen. 

 

 In dit hoofdstuk zal ik ingaan op de aanslagen gepleegd in Mumbai op 26 november 

2008. Deze aanslagen zijn een voorbeeld van een nieuwe vorm van mondiaal geweld met als 

doel zoveel mogelijk mensen te doden. Niet langer is er een polarisatie tussen de 

gemarginaliseerde local en de mobiele global als slachtoffers van geweld. In dit soort acties 

maakt het niet uit wie je bent, want op de plaats van de terreurdaden is iedereen gelijk. 

Hiernaast zal ik aandacht besteden aan de mondiale gevolgen van dit terreur en op welke 

manier toerisme betrokken wordt in deze vorm van terreur. Ook zal ik religieus nationalisme 

analyseren met als gevolg dat groepen mensen teruggrijpen op tradities die ze zogenaamd 

hebben afgeschud in de moderne tijd. Ik zal dit hoofdstuk beginnen met het bespreken van het 

discours van nationalisme binnen de antropologie, dat grotendeels geconceptualiseerd is naar 

aanleiding van de historische ontwikkelingen binnen Europa.  

 

 

4.1 Nationalisme aan de wandel 

 

“Nationalism creates other nationalisms – religious, ethnic, linguistic, secular – but 

not a common culture” (Van der Veer 1994: 14). 

 

 Een belangrijke auteur in de ontwikkeling van het nationalistische discours binnen de 

thematiek van de antropologie is Ernest Gellner. Hij beschrijft in zijn boek Nations and 

Nationalism het ontstaan van nationalisme tijdens de overgang van de agrarische samenleving 

naar de industriële samenleving, ofwel tijdens het begin van de moderne tijd (1983). Binnen 

de nationalisme theorie van Gellner (1983) zijn een drietal factoren belangrijk. Ten eerste het 

ontstaan van een natie, gebaseerd op een gedeelde identiteit die de lokale identiteit overstijgt. 

Ten tweede is er een goed functionerende staat nodig, die de wet binnen het publieke domein 

handhaaft. En tot slot is er een gestandaardiseerde methode nodig om zowel de productie als 

consumptie te organiseren. Binnen deze drie factoren is het van belang dat de staat een 

                                                        
48 Jolwyn en Venita Orange Guesthouse in Anjuna, Roland Martins Goa Desc Research Centre in 
Mapusa en Pursy, gast in het Orange Guesthouse in Anjuna, februari 2009.   
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gecentraliseerd onderwijs systeem organiseert, waarvoor een gestandaardiseerde taal van 

belang is om te kunnen voorzien in de groeiende vraag naar arbeiders. De industriële 

samenleving is gebaseerd op economische en cognitieve groei, waarbij een homogene cultuur 

een vereiste is. De industriële verdeling van arbeid heeft een gezamenlijke cultuur nodig en 

dat is nationalisme. Nationalisme houdt een anonieme, onpersoonlijke samenleving, die 

bestaat uit een gehomogeniseerde groep individuen, bij elkaar. De vereiste homogene cultuur 

is per definitie seculier, omdat absolutisme eisen vervangen worden door wetenschappelijke 

kwesties.  

 

 Verschillende wetenschappers hebben commentaar geleverd op de theorie over 

nationalisme van Gellner (1983). Ik wil in dit verband alleen ingaan op de kritiek die Peter 

van der Veer in zijn boek Religious Nationalism, Hindus and Muslims in India heeft geleverd 

op de in zijn ogen historisch onhoudbare positie rond het proces van het ontstaan van 

nationalisme (1994). Nationalisme ontstond volgens Gellner (1983) in eerste instantie alleen 

in Europa en werd door het Europese kolonialisme verspreid over de rest van de wereld. Het 

grootste punt van kritiek dat Van der Veer maakt, is dat Gellner (1983) uitgaat van een 

geschiedenis, waarbij geen rekening gehouden wordt met de menselijke agency (1994). Van 

der Veer vindt het onzin om uit te gaan van een sociale orde die gebaseerd is op een 

gemeenschappelijke cultuur en morele overeenstemming (1994: 14). Volgens hem creëren 

centralisatie en homogenisering juist hun eigen tegenkrachten. Want het proces rond het 

opbouwen van een natie zorgt op zichzelf voor dromen van nieuwe naties. Hierbij verwijs ik 

naar het citaat, dat ik aan het begin van deze paragraaf heb gebruikt, nationalisme creëert geen 

gemeenschappelijke cultuur, maar juist nieuwe nationalismen (Van der Veer 1994).  

 

 In de theorie van Gellner (1983) wordt de seculiere natie-staat als een teken van 

moderniteit gepresenteerd. Kapitalisme is wat de samenleving transformeert, waarbij 

traditionele samenlevingen niet langer onder invloed van religie voortbestaan (Van der Veer 

1994). Ook Benedict Anderson (1991) bediscussieert in zijn boek Imagined Communities 

nationalisme op een soortgelijke manier als Gellner (1983). Anderson vindt dat nationalisme 

ontstaat als twee traditionele culturele systemen, de religieuze gemeenschap en de 

overheersende staatsvorm, verdwijnen. Dit hangt samen met wat hij print-capitalism heeft 

genoemd, het toegankelijker worden van bepaalde talen, bijvoorbeeld Latijn, voor de massa 

en het ontstaan van gedrukte pers onder het systeem van kapitalisme (1991).  

 In tegenstelling tot Gellner (1983) die het ontstaan van nationalisme koppelt aan het 

ontstaan van de industrialisatie in West-Europa, plaatst Anderson (1991) de oorsprong van het 

ontstaan van de notie van de natie aan het einde van de achttiende eeuw. In zijn 

theorievorming verklaart hij hiermee het ontstaan van nationalisme in bijvoorbeeld Oost-
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Europa, wat door Gellner (1983) niet wordt behandeld. Gellner gaat uit van een 

homogeniserende werking voor het ontstaan van nationalisme (1983). Echter, in veel Oost-

Europese landen is wel een natie-staat geformeerd, maar zonder dat de homogenisering van 

de verschillende bevolkingsgroepen heeft plaatsgevonden. Wat er wel heeft plaatsgevonden 

en wat Anderson heeft beschreven als print-capitalism, is het ontstaan van een nationale taal 

die toegankelijk werd voor meer mensen in plaats van alleen voor de elite (1991). Hierdoor 

kregen meer mensen toegang tot narratieven en informatie van de staat en voelden men zich 

verbonden met de denkbeeldige gemeenschap, die dezelfde taal spreekt.  

 Anderson beschrijft het ontstaan van nationalisme als een instrument voor de formatie 

van het natie-staat model als Amerikaanse uitvinding, die is ontstaan als gevolg van de 

Europese diaspora in de beide Amerikaanse kolonies (1991). Andere wetenschappers (e.g. 

Kedourie 1960 in Smith 2001) beargumenteren dat de oorsprong van het natie-staat model te 

danken is aan de Franse Revolutie in de achttiende eeuw. Het ontstaan van populaire 

soevereiniteit en de moderne staat als gevolg van de Franse Revolutie worden gezien als de 

basis voor nationalisme als ideologie, sociale beweging en Europese uitvinding.  

 

 In de theorievorming rond nationalisme wordt vaak de Europese geschiedenis 

geïnterpreteerd als wereldgeschiedenis. Van der Veer (1994) heeft als commentaar hierop dat 

er nauwelijks aandacht aan de invloed van kolonialisme wordt besteed, terwijl er wel van een 

universele Europese modernisering wordt uitgegaan. Waarbij de kanttekening gemaakt moet 

worden, dat deze modernisering niet het resultaat is van een historische transformatie, maar 

dat de moderne tijd de traditionele tijd is binnengevallen. Met als gevolg dat de ontwikkeling 

van lokaal communalism kan leiden tot het ontstaan van een combinatie van teruggrijpen op 

religie en nationalisme binnen een gemeenschap (Van der Veer 1994). Het verschil tussen 

communalism en nationalisme is dat bij de eerste gebruik wordt gemaakt van een 

gezamenlijke religie in de verbeelding als gezamenlijke basis voor een groepsidentiteit, 

terwijl bij de laatste een gemeenschappelijke nationale cultuur wordt gebruikt in de 

verbeelding als basis voor een gezamenlijke groepsidentiteit (Van der Veer 1994: 22). 

Communalism wordt vaak gebruikt om religieus nationalisme ten onrechte te beschrijven als 

een term, gericht op het anders zijn van de politiek in ‘het oosten’. Seculiere nationalisten 

gebruiken deze term om de onwettigheid van religieus nationalisme uit te drukken.  

  

 De term religieus nationalisme is dan ook bijna een paradoxale uitdrukking, aangezien 

zowel nationalisme als de theorie rond nationalisme afstamt van een westers discours over 

moderniteit. Dit discours gaat uit van de afname van de hiërarchische samenleving en het 

loslaten van de idee, dat we in contact staan met een hogere bron, waarvoor het ontstaan van 

de idee van secularisme in de plaats komt (Taylor 1994). Opgemerkt moet worden dat de idee 
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van nationalisme niet in plaats van religie ontstaat, want de staat bepaalt in dit geval wat 

religie is en de idee van volkssoevereiniteit maakt het seculier. Secularisme bevat dus in een 

bepaalde mate religiositeit, maar staat los van de activiteiten en instituties van de moderne 

staat (Asad 2003: 182).   

 In zijn boek toont Van der Veer (1994) de zwakke punten van de theorie over 

nationalisme, door het ontstaan van religieus nationalisme in India te beschrijven. Hierbij ligt 

de nadruk op de invloed van al bestaande hiërarchische kaders, de kasten, buiten de lokale 

omgeving vóór de invloed van de koloniale tijd. Hij beschrijft de manier waarop religieus 

nationalisme teruggrijpt naar deze kaders en ze uiteindelijk transformeert (Van der Veer 

1994). Waardoor religieus nationalisten historische veranderingen proberen te ontkennen en 

terug grijpen op oriëntalisme. Het is niet juist om er van uit te gaan dat oriëntalisme een 

realiteit creëert waarin mensen leven. Zoals Said dit beschrijft in zijn beroemde boek 

Orientalism. Voornamelijk besteed Said (1978) aandacht aan de dominante westerse 

opvattingen over de Oriënt. Daarbij volledig de agency van mensen negerend en de interactie 

tussen westerse en oosterse discoursen vereenvoudigend (Van der Veer 1994).  

 De rol die transnationalisme speelt in de ontwikkeling van nationalisme is het doen 

ontstaan van een groep mensen die nationalistische gevoelens ontwikkelen en hierbij 

teruggrijpen op hun religieuze identiteit, want deze groep is niet langer gebonden aan een 

territorium. De dubbelzinnigheid van de relatie tussen nationalisme en transnationalisme trekt 

tegenwoordig vaak de aandacht in het politieke beleid.  

 

 Al bovenstaande discoursen van nationalisme, kolonialisme en oriëntalisme zijn 

uitvloeisels van het Europese Verlichtingsdenken in de achttiende eeuw. Een belangrijk 

argument in het legitimeren van de Europese koloniale overheersing was, dat men de lokale 

bevolking hielp zich te ontwikkelen vanuit het Verlichtingsdenken om zo hun ouderwetse 

vooroordelen af te schudden. Zo ook was het de taak van de Britten, die van 1856 tot 1947 

heel India hebben overheerst, om de inwoners van India te bevrijden uit hun achtergestelde 

positie. De hindoe samenleving werd in die tijd geregeerd door priesters en stond in het teken 

van “endless, absurd rituals” (Van der Veer 1994: 21). De aanwezige moslim samenleving in 

India werd, in die tijd, overheerst door ambitieus revolutionair activisme. Het is voor India 

kenmerkend dat alle vormen van nationalisme teruggrijpen op een transcendente staat, die 

bestond uit traditionele constructies van of een Hindoe koninkrijk of een Moslim sultanaat. 

Het discours van religieus nationalisme is niet gebaseerd op de religieuze boodschap an sich, 

die religieuze groepen willen uitdragen. Het zijn juist de hervormingen binnen een religie, die 

bepaalde religieuze tradities toegankelijk maken voor nationalistisch discours.  
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 Een andere interpretatie op het proces van hindoe nationalisme beschrijft de 

antropoloog Thomas Blom Hansen in zijn boek The Saffron Wafe, Democracy and Hindu 

Nationalism in Modern India (1999). Hansen’s (1999) argument is dat hindoe nationalisme 

niet in het politieke systeem, nog in het religieuze veld is ontstaan. Het is ontstaan in het 

brede veld dat hij de publieke cultuur noemt.  

 

“The public space in which a society and its constituent individuals and communities 

imagine, represent, and recognize themselves through political discourses, 

communicational and cultural expressions, and cultural expressions, and 

representations of state and civic organizations” (Hansen 1999: 4).  

 

De hindoe nationalisten hebben het doel de Indiase publieke cultuur te transformeren in een 

soevereine, gedisciplineerde nationale cultuur met als uitgangspunt de volgens hen superieure 

hindoe geschiedenis. Volgens deze beweging kan er alleen maar een sterk India ontstaan, 

wanneer zijn rechtmatige eigenaren, de hindoe meerderheid, hun krachten bundelen in een 

sterk gevoel van Hindutva49 (Hansen 1999). Op deze manier wordt een eenzijdige blik op de 

Indiase geschiedenis bevorderd, waardoor een hindoe identiteit overeenstemt met een 

algemene Indiase identiteit. Nobelprijs winnaar in de economie, professor Amarty Sen 

betreurt dit (2005). 

  

“To see India just as a Hindu Country is a fairly bizarre idea in the face of that fact 

alone, not to mention the intermingling of Hindus and Muslims in the social and 

cultural life of India (in literature, music, painting, and so on). Also, Indian religious 

plurality extends far beyond the Hindu-Muslim division. There is a large and prominent 

Sikh population, and a substantial number of Christians, whose settlements go back at 

least to the fourth century CE. . . [and]. . . to this we have to add the millions of Jains, 

and practitioners of Buddhism, which had been for a long period the official religion of 

many of the Indian emperors” (Sen 2005: 308).  

  

 Een van deze nationalistische bewegingen die tegenwoordig actief is in India is de 

Hindu Janajagruti Samiti (HJS). Deze beweging is ontstaan nadat een hindoe tijdens een 

bespreking met voornamelijk christelijke Indiase inwoners godslastering van hindoe heiligen 

bekritiseerde. Volgens de website van de HJS werd deze hindoe vanwege zijn commentaar in 

elkaar geslagen.50 Vanuit deze gewelddadige aanval zijn een aantal hindoe spirituele 

                                                        
49 Deze term wordt gebruikt om hindoe nationalisten te beschrijven, ofwel een sterke verbondenheid 
met het Hindoestaan zijn (hinduness).  
50 Website HJS, www.hindujagruti.org (17 juli 2009). 
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organisaties samengekomen en is op 13 oktober 2002 de HJS opgericht. Deze organisaties 

besloten dat iedere hindoe, onafhankelijk van de organisatie en sekte of geslacht, lid kan 

worden van de HJS. HJS staat voor een gemeenschappelijk platform dat hindoes oproept zich 

te verenigen.51 Wat voor gevolgen heeft het ontstaan van een organisatie, die al zijn religieuze 

volgelingen oproept zich te verenigen voor toeristen? En hoe uit het verzet van deze 

organisatie zich ten opzichte van zijn vele verschillende religieuze inwoners en bezoekers van 

India?  

 

 

4.2 Religieus nationalisme in Goa 

 

 Het is een warme zondagmorgen, half tien. Ik ben onderweg naar het strand van Baga, 

een zeer toeristisch dorpje naast Anjuna. Samen met de eigenaren van het guesthouse waarin 

ik verblijf en nog een aantal nichten, neven en een oom zitten we in de family jeep. Als we na 

vijf minuten rijden in Baga aankomen bekent de helft van het gezelschap, dat ze nog nooit op 

het strand van Baga zijn geweest, want dat is alleen voor toeristen. Het is nog rustig op het 

strand van Baga, vrijwel alle strandstoelen zijn nog leeg op het brede zandstrand. Als we na 

een half uurtje op zee varen terugkomen op het strand, is van de rust niets meer te bekennen. 

Alle strandstoelen zijn gevuld met een bonte mix van toeristen uit alle uithoeken van de 

wereld. Samen met Venita loop ik, op weg naar de jeep, langs een aantal Russische vrouwen, 

die topless liggen te zonnen op één van de vele strandstoelen. Vol ongenoegen vertelt ze me, 

dat ze niet snapt waarom vrouwen topless gaan liggen zonnen. “Dat is toch compleet 

respectloos,” klaagt ze tegen mij. 52  

 Toch blijft het voor veel van de inwoners van Goa alleen bij dit soort uitspraken en 

ondernemen ze geen actie om iets aan dit beeld, dat strijdig is met hun normen en waarden, te 

doen. Deze mensen grijpen wel terug op traditionele kaders, maar ondernemen geen actie om 

deze ook aan anderen op te leggen, zoals sommige religieus nationalistische organisaties, die 

actief zijn in Goa, doen.  

 De eigenaren van het guesthouse waarin ik verblijf zijn katholiek en hebben geen 

moeite met de hindoe goden die op kleding en vooral op zwemkleding worden geprint. Voor 

de aanwezige hindoe gemeenschap is niet alleen de naaktheid van de westerse vrouwen een 

issue, ook het gedrag van de toeristen rond het kopen van kleding met allerlei hindoe goden 

wekt ergernis. Toch is het ook niet deze groep die in opstand komt, want na bijna 35 jaar 

aanwezigheid van toerisme, is toerisme hun belangrijkste bron van inkomsten geworden.  

 

                                                        
51 Website HJS, www.hindujagruti.org (17 juli 2009). 
52 Venita is lid van de katholieke kerk in Anjuna, Baga, 29 maart 2009.  

http://www.hindujagruti.org/
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 Op vrijdag 3 april 2009 hoorde ik voor het eerst van het bestaan van de HJS, de Hindu 

Janajagruti Samiti, nadat leden van deze groep in de stad Mapusa53 een Russische vrouw 

lastig gevallen hadden, die een t-shirt droeg met een ‘Om’-teken54 erop. Zoals in het tweede 

krantenartikel op de eerste bladzijde van dit hoofdstuk te lezen valt, werd de vrouw 

gedwongen door een groep jongens haar t-shirt met ‘Om’-teken uit te trekken vanwege 

heiligschennis. De meeste van de groep jongens, die meewerkten aan deze operatie ‘hit 

shoes’, waren onder de invloed van alcohol. Tegen deze groep jongens is geen aanklacht 

ingediend door de Russische vrouw. Naast HJS zijn er nog twee andere rechtse organisaties 

actief in Goa en de deelstaten rondom Goa. HJS onderscheidt zich van deze organisaties door 

zich alleen te richten op allerlei vormen van het denigreren van hindoe goden.  

 

 De eerste rechtse organisatie waarover gesproken wordt in het artikel op de eerste 

bladzijde van dit hoofdstuk, de Sri Rama Sena (SRS), is officieel verboden in Goa. Het doel 

van deze organisatie is om te controleren of iedereen wel als een goede hindoe leeft. Volgens 

de minister van binnenlandse zaken van Goa, Ravi Naik, heeft Goa geen morele politie nodig 

en is deze rechtse militante organisatie daarom verboden in Goa. De aanleiding hiervoor was 

de aankondiging van Pramod Muthalik, leider van de SRS, dat hij de verwesterde pub-culture 

van Goa wilde bekijken.55 Belangrijkste oorzaak voor het verbod op de SRS in Goa is de 

aanval op vrouwen in een pub in Mangalore56 op 24 januari 2009. Op deze zaterdagavond viel 

de SRS met ongeveer dertig mannen een pub binnen in Mangalore, waar ze vrouwen lastig 

vielen aangezien die volgens hen niet in een pub thuishoren.  

 

“Women have to be protected as the law has failed. Parents are worried about their 

wards going astray in materialistic pursuits. We are the custodians of Indian culture” 

(Muthalik in The Times of India op 27 januari 2009). 

 

Muthalik heeft zelf de rechts georiënteerde politieke organisatie, Rashtriya Hindu Sena, eind 

2007 opgericht na een onenigheid met de organisatie Bajrang Dal. Bajrang Dal is de derde 

organisatie die actief is in Goa en de omgeving rondom Goa als radicale organisatie. Het 

belangrijkste doel van Bajrang Dal is het belemmeren van bekering van de inwoners van 

India.  

  

 

                                                        
53 Grootste stad van taluka  Bardez. 
54 Om (officieel geschreven als Aum), staat in veel hindoe teksten voor creatie, ofwel de schepping van 
dingen.  
55 Deze aankondiging deed hij in een artikel gepubliceerd in The Times of India op 21 maart 2009. 
56 Stad in de naburige deelstaat Karnataka. 
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 Opmerkelijk is dat in het voorbeeld van de HJS, die een Russische toerist lastig vielen 

vanwege een t-shirt met het ‘Om’-teken, toeristen de dupe worden van radicale rechtse 

organisaties. Veel van de acties van deze organisatie zijn vooral gericht op zijn eigen 

bewoners, de hindoe gemeenschap. Nu heeft Goa, als deelstaat van India, een aparte positie in 

India, aangezien deze samenleving bestaat uit zowel hindoes en een katholieke minderheid. 

Van deze unieke situatie lijkt de overheid van Goa ook zoveel mogelijk gebruik te willen 

maken in zijn promotie als bestemming voor het toerisme. Op 31 december 2008 plaatste de 

in Goa gevestigde touroperator Cox and Kings een advertentie in de dagelijkse krant de 

Gomantak Times waarop een aantal organisaties niet positief reageerde. Volgens Martins zijn 

naar aanleiding van de advertentie zelfs de ramen van het complex, waarin de touroperator  

zich huisvestte, ingegooid. Want zo zegt hij: “The tourism industry must survive on other 

mans cultures.” 57 Waarbij hij de vergelijking maakt met het beeld van Jezus op een berg in 

Brazilië, dat volgens hem alleen maar is geplaatst als toeristische attractie.  

  De rechtse organisatie HJS reageerde op de advertentie in de krant Gomantak Times 

met de vraag om een rectificatie op het artikel vanwege heiligschennis door het plaatsen van 

afbeeldingen van hindoe goden met toeristen (zie bijlage vier). In bepaalde plaatsen in Goa 

werd de krant zelfs publiekelijk verbrand. Zowel de krant Gomantak Times als de 

touroperator Cox and Kings boden in de editie van de krant van 1 januari 2009 hun excuses 

aan voor de mogelijke schade die ze hadden aangericht met het plaatsen van deze 

advertentie.58  

 

 De voorbeelden, die ik in dit hoofdstuk heb gegeven van reacties en acties van hindoe 

nationalisten, zijn gericht op de public culture zoals beschreven door Hansen (1999). Waarbij 

ik niet wil uitsluiten dat nationalisme als discours niet is ontstaan vanuit het Europese 

Verlichtingsdenken in de achttiende eeuw, zoals Peter van der Veer (1994) beschrijft. De 

public culture die Hansen (1999) beschrijft is gebaseerd op de public sphere die Habermas 

voor het eerst uitwerkte in zijn boek The Structural Transformation of the Public Sphere 

(1989). De public sphere van Habermas (1989) bestaat uit de ruimte waarin burgers zich 

kunnen beraden over gemeenschappelijke aangelegenheden en uit een institutioneel 

georganiseerde omgeving, los van de staat, die openstaat voor allerlei interactie. Het gaat 

erom dat er een sfeer ontstaat waarin personen kunnen samenkomen om te praten over zaken 

van publiek belang en gemeenschappelijke interesse (Fraser 1992). Dit idee van een publieke 

sfeer is ontstaan in het begin van de moderne tijd in Europa als tegenreactie op de absolute 

staten. Deze publics hadden als doel te bemiddelen tussen de staat en de samenleving, door de 

staat verantwoording af te laten leggen aan het volk door publicatie (Fraser 1992). Fraser 

                                                        
57 Roland Martins, Goa Desc Resource Centre in Mapusa, 19 maart 2009. 
58 Website HJS, www.hindujagruti.org  (17 juli 2009). 

http://www.hindujagruti.org/
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praat in dit verband over meerdere publieke sferen aangezien dit volgens haar interculturele 

communicatie mogelijk maakt (1992). Het ongebonden karakter en het richten op politiek 

commentaar maakt het bestaan van meerdere publieke sferen waarin mensen participeren 

mogelijk. Hiernaast staat het bestaan van meerdere publieke sferen toe dat het deelnemen aan 

deze verschillende publieke sferen elkaar deels overlapt  (Fraser 1992: 127). Belangrijk op te 

merken is, dat het hierbij altijd gaat om een burgersamenleving die los staat van de 

activiteiten van de staat, zoals in het voorbeeld van de radicale hindoe organisaties het geval 

is. Deze hindoe nationalistische claims, die zoals eerder in dit hoofdstuk besproken gebaseerd 

zijn op een hiërarchische stratificatie buiten de lokale omgeving en overblijfselen van de 

koloniale tijd, worden dus in deze arena ten gehore gebracht. Hoe kan het dat deze claims 

zoveel terrein hebben gewonnen in een steeds seculierer wordend India? 

  

 

4.3 Postmoderne mondiale terreuraanslagen 

  

 Het is al de derde keer in één week, dat er wordt geprobeerd in te breken in mijn 

guesthouse in Anjuna in maart 2009. De ene keer worden er de volgende dag slippers 

gevonden rond de omheining van de accommodatie, de volgende keer zijn de aanhoudende 

blaffende straathonden ‘s nachts een teken van de aanwezigheid van indringers en tenslotte 

betreft het een stel Russische toeristen die in dezelfde accommodatie verblijven, waarbij het 

de inbrekers lukt om in te breken. Het grote aantal inbraken dit jaar wordt volgens de 

eigenaren van het guesthouse in Anjuna veroorzaakt door het dalend aantal toeristen dat 

Anjuna dit jaar bezoekt. 

 “Toeristen zijn bang geworden om via Mumbai naar Goa te vliegen, want wie weet 

plegen terroristen nog een aanslag op Mumbai,” zegt Venita bezorgd.59 “En”, gaat ze verder, 

“doordat er minder toeristen naar Anjuna komen dalen ook de inkomsten van veel mensen, 

dat is de reden dat er dit jaar zoveel inbraken zijn.” Hieruit blijkt dat inwoners van Anjuna op 

lokaal niveau de gevolgen van de terreuraanslag op Mumbai van 26 november 2008 als 

oorzaak zien voor het stijgende criminaliteitsniveau in Anjuna. Het zijn niet alleen de 

aanslagen op Mumbai die gevolgen hebben voor veel inwoners van India, zelfs de aanslagen 

van 11 september 2001 in Amerika hebben gevolgen die veel verder rijken dan de grenzen 

van de Amerikaanse natie-staat.  

 

 De aanslagen van 11 september 2001 in Amerika hebben gevolgen gehad voor veel 

landen over de hele wereld. Zo ook voor India en Pakistan die het sinds 1947, toen Pakistan 

                                                        
59 Venita, Anjuna, 8 maart 2009. 
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een onafhankelijk land van India werd, niet eens kunnen worden over de Indiase deelstaat 

Kashmir. Pakistan diende na deze aanvallen op Amerika als Amerikaanse uitvalsbasis, nadat 

Amerika eerst Afghanistan en later Irak de oorlog verklaarde. Sinds deze aanslagen op 

Amerika wijst India met een beschuldigende vinger naar Pakistan, vanwege zijn militaire 

interventies in Kashmir en Pakistaanse deelname aan verschillende terroristische acties op 

Indiaas grondgebied. De terreur aanslagen van 26 november 2008 op verschillende plaatsen in 

Mumbai, zoals beschreven in het eerste krantenartikel op de eerste pagina van dit hoofdstuk, 

hebben de verhouding tussen Pakistan en India niet verbeterd.  

  

 In India hebben de aanslagen van 9/11 gezorgd voor een dominantie van rechtse hindoe 

organisaties in de nationale politiek. Volgens de antropoloog Appadurai waren de 9/11 

aanslagen de kans voor de regerende Bharatiya Janata Party (BJP)60 om zijn banden te 

versterken met rechtse hindoestaanse organisaties (2006). De taal die mondiaal gebruikt wordt 

om de zogenoemde oorlog tegen terrorisme te bestrijden, kwam de BJP goed uit en werd op 

dezelfde manier ingezet om de moslim minderheid in India te vernederen en te ghettoriseren. 

Toch is dit geen simpel voorbeeld van actie en reactie, dat toepasbaar is op veel steden waar 

angst voor terreur een rol speelt. Het reageren van verschillende plaatsen op de wereld op 

eenzelfde manier op terreur aanslagen heel ergens anders, is het gevolg van ruimtelijke, 

complexe interacties tussen gebeurtenissen ver weg en nabije angsten, tussen oude histories 

en nieuwe provocaties, tussen opnieuw gedefinieerde grenzen en ongeschreven orders 

(Appadurai 2006: 100). Deze nieuwe angst wordt gevoed door de rol die de massa media 

speelt in het benadrukken van het niet bestaan van een pure natie in de meeste natie-staten. 

Hier moeten we verder kijken dan het functionalistische discours van Gellner (1983) over het 

ontstaan van nationalisme in de moderne tijd om een homogene natie te creëren. Wimmer 

(2002) beschrijft nationalisme als gevolg van culturele transformatie als een cultural 

compromise in de moderne samenleving. Een natie-staat, waarbij de grenzen van een natie 

samenvallen met die van een staat verantwoordelijk voor het handhaven van de wettelijke 

macht, kan volgens hem alleen ontstaan door social closure als gevolg en in interactie met het 

samengaan en de algemene aanvaarding van het cultural compromise (Wimmer 2002: 52).   

 Het cultural compromise bestaat uit een imagined community (cf. Anderson 1991), een 

politieke gemeenschap gebaseerd op het concept van destiny, waarbij de gemeenschappelijke 

afkomst en historische ervaring een rol spelen. De imagined community als concept moet niet 

verward worden met het discours van nationalisme met eveneens als basis de 

gemeenschappelijke afkomst. Dit discours staat tegenover de idealen van politieke solidariteit 

van de imagined community (Wimmer 2002). De natie-staat, beschreven als cultural 

                                                        
60 Niet herkozen in de Lok Sabha verkiezingen van 2004. 
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compromise, ontwikkelt op twee manieren nieuwe grenzen. Ten eerste door zich op te stellen 

als een alles omvattende sociale totaliteit, waarbij geen onderscheid wordt gemaakt tussen het 

bezitten van een land en de politieke orde. Ten tweede wordt deze totaliteit ingebeeld als een 

territoriaal gebied met duidelijke grenzen, die deze homogene staat scheidt van de heterogene 

externe gebieden. Wimmer gaat in zijn boek Nationalist Exclusion and Ethnic Conflict in op 

het ontstaan van etnisch nationalisme als gevolg van het sluiten van sociale grenzen langs 

etnische lijnen binnen het territorium van de natie-staat (2002). Binnen nationalistische 

gedachtes ontstaat het sociale leven vanuit de natie als oorspronkelijke bron van de 

menselijke cultuur. Een territorium is hiervoor belangrijk, want hierbinnen wordt bepaald wat 

vreemd is en wat binnen de grenzen van de natie hoort. Zodoende scheidt een territorium 

iemands thuisland van dat van iemand anders. Belangrijk hierbij is, dat tijd een grote rol 

speelt in wat van invloed is op het bij elkaar houden van een natie. Zo lijkt het er 

tegenwoordig op dat een rechts nationalistisch discours, zoals het geval in India na de 

aanslagen van 9/11, gaat bepalen wie er wel tot de natie toebehoren en wie niet. Mondiale 

gebeurtenissen hebben steeds meer invloed op nationale discoursen, ook al vinden ze niet 

plaats in de lokale context. Nationalisme is niet langer een constructie van de realiteit, zoals 

beschreven door Anderson in zijn theorie over de imagined community (1991) of zoals 

Gellner (1983) het zag als een moderne noodzaak om een homogene samenleving te maken 

die kon voorzien in de groeiende productie van de industriële samenleving. Nationalisme is 

tegenwoordig het nationale idee geworden waarlangs moderne samenlevingen inclusie en 

exclusie structureren (Wimmer 2002). In navolging van Wimmer (2002) stel ik, dat in het 

huidige mondiale tijdperk veel etnische groepen teruggrijpen op nationale grenzen, waardoor 

heftige reacties van nationalisme het gevolg kunnen zijn van een gevoel van bedreiging van 

de nationale grenzen. Het lijkt of in het mondiale tijdperk natie-staat grenzen steeds poreuzer 

worden, waardoor de fragmentatie van etnische groepen, minderheden, steeds groter wordt. 

 Opgemerkt moet worden, dat zowel de term meerderheden als de term minderheden 

recente uitvindingen zijn en universeel toegepast worden als categorieën om etnische groepen 

te scheiden (Appadurai 2006). Toch kunnen deze twee tegenwoordig niet meer zonder elkaar, 

want het hele discours rondom etniciteit, identiteit en nationalisme is gebaseerd op een 

‘wij/zij’ constructie. Hierbij wordt de ‘ander’ gemarginaliseerd vanwege zijn anders zijn en 

de eigen ‘ik’ hier tegenover gezet. Waarom lijkt deze marginalisatie in dit mondiale tijdperk 

steeds groter te worden voor deze groepen minderheden? Dit vraagt ook Appadurai zich af in 

zijn meest recente boek  Fear of the Small Numbers, an Essay on the Geografie of Anger 

(2006). Het belangrijkste doel van zijn boek is een begin te maken in de zoektocht naar “ways 

to make globalization work for those who need it most, and enjoy it least, the poor, the 

dispossessed, the weak, and the marginal populations of our world (2006: xi).”  
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 Om te beginnen moeten we proberen te begrijpen hoe het kan dat mondialisering 

nieuwe vormen van haat, etnocide en ideocide creëert, voordat er ook maar enigszins sprake 

is van het creëren van hoop door het proces van mondialisering. Ideocide refereert naar een 

nieuw mondiaal fenomeen waarbij hele volkeren, landen en manier van leven schadelijk 

worden geacht en buiten de cirkel van menselijkheid worden geplaatst. Appadurai’s (2006) 

argument met betrekking tot het ontstaan van ideocide lijkt in eerste instantie op het argument 

dat Huntington (1993) probeert te maken met de clash of civilizations, maar is niet hetzelfde. 

Uitgaand van een verschuiving van botsing naar zuivering, verschuift ook de focus op 

regimes als doel naar hele volkeren. Deze verschuiving van strijd tussen volkeren naar een 

strijd tegen de ideeën van één volk, kunnen op een veel grotere mondiale schaal plaatsvinden.  

 Wat is de relatie tussen toeristen en hun groeiende mondiale mobiliteit en deze nieuwe 

opkomende vormen van strijd? Samengevat, hoe verhoudt toerisme zich ten opzichte van 

deze nieuwe invulling van nationalistische discoursen en de daaruit voortvloeiende nieuwe 

vormen van terreur en haat?  

 

 

4.4 Toeristen als wandelend doelwit 

 

“One of the odd things about the arrival of the era of the modern nation-state was that 

for a state to prove it was modern, it helped if it could also prove it was ancient. A 

nation that wanted to show it was up to date and deserved a place among the company 

of modern states needed, among other things, to produce a past” (Mitchell 2001: 212).  

 

 Bovenstaand citaat laat zien dat een natie-staat zijn verleden reïficeerd om deel te 

kunnen nemen aan de parade van natie-staten. Hier komt de toerist kijken, die geïnteresseerd 

is in authenticiteit (e.g. MacCannell 1976; Urry 1990) en de significante ander (e.g.Van den 

Berghe 1994; Wood 1998). Het creëren van allerlei soorten plaatsen met cultureel erfgoed is 

een belangrijk element in de constructie van een gezamenlijke identiteit. Nationalisme, zoals 

geïnterpreteerd door Gellner (1983) en Anderson (1991), speelt hierbinnen een rol als het 

proces waarin een gezamenlijke identiteitsvorming centraal staat. Een hegemonisch 

nationalistisch discours kan zich uiten in toeristische plaatsen door de toerist aan te moedigen 

plaatsen met nationale uitingen te omhelzen. Preters schrijft in zijn artikel Tourism and 

Nationalism, dat deze plaatsen net zo goed door de overheid gesponsord en ontwikkeld 

kunnen zijn, als door geprivatiseerde organisaties die inspelen op nationale gevoelens van de 

toerist (2003). In dit geval verspreidt iedere toeristische attractie een hegemonisch discours 

van nationale identiteit en imagined community (cf. Anderson 1991).  

 Volgens Anderson is het ontstaan van een imagined community gebaseerd op drie 
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belangrijke nationale instituties om een gevoel van gemeenschappelijke identiteit te 

verspreiden (1991). Deze drie nationale instituties zijn census, landkaarten en musea en zijn 

noodzakelijk voor nationalistische bewegingen om hun doelen te bereiken. Volkstellingen 

bepalen wie er wel en niet bij de natie horen. Landkaarten bepalen het territorium  waarbinnen 

de natie leeft. En ten slotte geven musea de natie een geschiedenis en gevoel van 

gezamenlijke afkomst. Deze plaatsen zijn scheidsrechter in het verspreiden van een gevoel 

van nationale identiteit. Zoals Lenoir en Ross opmerken, “tourism, in effect, makes a place 

into a museum” (1996: 374 in Preters 2003: 127).  

 Maar zoals Smith in haar boek Host and Guests opmerkt kan toerisme, als vorm van 

economische ontwikkeling, ook alleen de interesses van de nationale elite omvatten (1977). 

Deze groep stabiliseert zijn positie door een zogenoemd populaire verwantschap met een 

historisch ‘echte’ nationale identiteit te creëren en te verspreiden. Daarbij sporen ze sociaal, 

economisch afwijkende groepen aan om zich in te laten met hun levensstijl, die afgestemd is  

op de commodificering van het wereldsysteem (Smith 1977: 200). Het creëren van deze 

nationale identiteit is gebaseerd op het creëren van zogenoemde guiding fictions (Preters 

2003: 129). Dit zijn gedeelde overtuigingen die iemands band met de natie bevestigen. 

Ondanks dat er tegenwoordig niet meer wordt gesproken over nationalisme als verenigbare 

kracht binnen een natie, bestaan de beelden die de nationale ideologie weergeven nog steeds 

uit nationale guiding fictions van de stichters (Preters 2003).  

 

 Ook de studie van Bandyopadhyay et al. (2008) naar de verschillende afbeeldingen van 

Indiaas erfgoed geeft aan, dat toerisme is verbonden met sociale en politieke bewegingen in 

Indiaas huidige staat en samenleving. De manier waarop verschillende religies worden 

afgebeeld in India geeft de verschillende sociale en politieke ideologieën weer. Aangezien 

erfgoed cultureel gerelateerd is, kan het worden afgebeeld op verschillende manieren door 

verschillende organisaties die zich bezighouden met de promotie van toerisme. Volgens de 

studie van Bandyopadhyay et al. maakt de Indiase overheid zich schuldig aan het creëren van 

dominante nationale narratieven gebaseerd op de notie van het bestaan van een bovenklasse 

van hindoes. Deze worden geaccepteerd door de Indiase toerisme industrie en overgenomen 

in de vertellingen van de populaire media (2008). Het blijkt dat, hoewel de Indiase overheid 

probeert om etnisch pluralisme te promoten, de resultaten gevonden in bovenstaande studie 

erop wijzen dat alle toeristische representaties zijn gebaseerd op een centraal staande hindoe 

nationale identiteit, waarin andere religies worden gerepresenteerd als het kwaad 

(Bandyopadhyay et al. 2008). Hieruit kunnen we concluderen, dat “official nationalism has a 

performative as well as a pedagogical function, in which the performative mode displays the 

unity and singularity of the nation, whereas the pedagogical mode reckons with the fact that 

all citizens cannot be treated equally because all are not ‘proper’ citizens” (Chatterjee 2005: 
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279). Na ruim zestig jaar onafhankelijkheid in India, wordt de idee van secularisme 

vervangen door conflicten tussen verschillende religieuze groepen in het land. 

 

 Goa is niet een administratieve natie-staat, maar valt als deelstaat onder India. Maar het 

is relevant om over Goa’s ‘nationale identiteit’ en ‘nationalisme’ te spreken. Het 451 jaar 

durende Portugese kolonialisme heeft hierin een belangrijke rol gespeeld, omdat de Goankars 

zich eerder identificeren met Goa dan met India. De Portugezen brachten het katholicisme, de 

Portugese taal en mediterrane gebruiken naar Goa. Tot op de dag van vandaag zijn daar 

sporen van terug te vinden in kleding, eet gewoonten, liederen, festivals en educatie. Kijkend 

naar Goaanse fictie, plaatjes boeken, architectuur, tuinen en woonkamers is het niet moeilijk 

om gemeenschappelijke thema’s te herkennen die verwijzen naar een gevoel van Goaans 

katholieke vaderlandsliefde. Volgens Saldanha (2002) is dit gevoel gebaseerd op nostalgie, 

sentiment, vertrouwen, gemeenschap, folklore, verwantschap en moraliteit. Een gemeenschap 

die zo teruggrijpt op het behouden van deze sentimenten moet zich volgens Saldanha wel 

bedreigd voelen door de krachten van de mondialisering (2002).    

 Aangezien Goa al sinds meer dan dertig jaar een plaats is die bezocht wordt door 

toeristen, doelt de meeste kritiek van deze christelijke gemeenschap ook op dit verschijnsel. 

Toerisme dat als gevolg van de snel toenemende time-space compression (Harvey 1989) in de 

mondiale tijd steeds absurdere vormen aanneemt. Martins61 van het Goa Desc Research 

Centre kan zich in dit verband vreselijk opwinden over de plannen van de Goaanse overheid 

om het toerisme te ontwikkelen in Goa. Hij vertelt, dat er een aantal jaren geleden plannen 

waren om een compleet Japans bejaardendorp te creëren aan het strand van het dorpje 

Pernem. “Maar,” zegt hij, “dit is niet het enige plan wat het Goaanse toerisme departement 

van plan was, ze dromen ook nog over een pier met luxe casino in Arambol, een negentig 

kilometer lange snelweg dwars door Goa heen en ten slotte een vliegveld waarop jumbojets 

kunnen landen. Buitengewoon absurd” voegt Martins, zich nog boos makend, er aan toe.  

 Volgens Roland Martins roept het toerisme departement van Goa deze minachting 

over zichzelf af. Het is alleen maar gefocust op het maken van een zo groot mogelijke winst, 

waarbij ze kosten nog moeite spaart om de Goaanse cultuur te commodificeren. Door Goa in 

toeristische brochures neer te zetten als susegada,62 waarmee in deze brochures wordt bedoeld 

een relaxed, vermakelijk, tropisch en gastvrij mediterraan paradijs, creëren ze meer een 

ambiance waarin toerisme plaatsvindt dan een toeristische bestemming. “Het is toch idioot dat 

in officiële presentaties van het toerisme departement van Goa blanke vrouwen worden 

gebruikt die in bikini over het strand van Goa lopen,” zegt Martins. “Vind je het raar dat daar 

                                                        
61 Roland Martins, Mapusa, 11 maart 2009. 
62 Van oorsprong Portugese term om aan te geven dat het leven kalm en relaxed is. 
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hordes mannen van naburige deelstaten op afkomen, aangezien het beeld van een nudisten 

paradijs hiermee wordt neergezet.”            

 

“Goa does not want luxury tourism, which is now being advertised as 5 star or 4 star 

or 3 star havens of nudism where ‘Minimum clothes are required’ and epitomised by 

lying topless on the sands ‘like the Bahamas’ or ‘to relax jaded and tired nerves’, no 

doubt with prostitutes and homosexuals, which is what the Chief Secretary has gone 

to see in Thailand and Malaysia. Goans object to luxury tourism because it has 

brought in drugs, narcotics and AIDS” (JGF, 1987: 11 in Saldanha 2002: 8).  

 

Bovenstaand citaat is geschreven door Martins in de tijd dat het Goa Desc Resource 

Centre (GDRC) nog niet bestond en Martins actief was in de Jagrut Goenkaranchi Fauz 

(JGF, Goa’s Vigilant Army). In die tijd was dit de meest actieve pan-Goan actie groep, die 

uitgingen van een Marxist-Leninst kader. Het belangrijkste doel van deze organisatie was de 

mensen bewust maken van de gevolgen van het toerisme. JGF is uiteindelijk opgeheven en 

geleidelijk over gegaan in de activiteiten van het GDRC. Het voornaamste doel van de GDRC 

is om lokaal mensen bewust te maken van de invloed van voornamelijk toerisme op de 

leefomgeving. Het probleem rond de kritiek op toerisme en nationalistische gevoelens in Goa 

in het algemeen, is dat Goa deel uitmaakt van een nogal gecompliceerde historische geografie 

met betrekking tot overheersende discoursen. Het is in dit geval moeilijk te spreken over Goa 

als nationaal territorium, aangezien het zowel in het verleden als in het heden onderdeel 

uitmaakt van een groter geheel.  

Toerisme is een belangrijke kracht in het vermarkten en op de politieke agenda zetten 

van plaatsen en ruimtes in het mondiale kapitalistische tijdperk van tegenwoordig. Saldanha 

zegt in zijn artikel Power, Nation and Postcolonial Resistance: Geographies of the Tourism 

Critique in Goa (2002) dat de kritiek op toerisme niet alleen wil breken met de machtsrelaties 

binnen en buiten Goa, maar dat het ook niet direct is verbonden met de macht van de 

imagined community (cf. Anderson 1991) van de Goankars of met de Goaanse staat. Veel 

mensen in Goa zijn inmiddels afhankelijk geworden met hun inkomsten van het bezoek van 

toeristen aan Goa en zitten niet op acties van organisaties zoals JGF te wachten. Deze vorm 

van kritiek, zoals beschreven van de JGF, ligt verscholen in de lokaliteit en omvat maar een 

bepaalde groep mensen en is situatie gebonden.  

 

In dit laatste hoofdstuk heb ik gekeken naar het ontstaan en tot uiting komen van 

allerlei vormen van verzet in zowel India, als specifiek in de deelstaat Goa. Hierbij heb ik 

geprobeerd een link te leggen tussen de interpretaties van Van der Veer (1994) over het 

bestaan van religieus nationalisme, als reactie op het homogeniserende discours van 
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nationalisme dat wetenschappers zoals Gellner (1983) en Anderson (1991) beschrijven. 

Hoewel de term nationalisme is ontstaan in de moderne tijd, heeft het gezorgd dat 

postkoloniale gebieden juist teruggrijpen op historische kaders die al bestonden voor de 

koloniale overheersing.  

Alle drie de vormen van verzet, die ik heb beschreven in dit hoofdstuk, grijpen terug 

op historische kaders. De aanslagen op Mumbai van 26/11, de acties van de HJS in onder 

anderen Goa en het kritiek op toerisme van organisaties zoals JGF in Goa hebben gemeen dat 

ze allemaal bang zijn voor de zogenoemde ‘ander’. Hoe verschillend de vormen van protest of 

de uiteindelijke doeleinden ook mogen zijn, deze tijd wordt geregeerd door angst. Deze angst 

bestaat, omdat nationalistische sentimenten niet langer verbonden zijn met territoria, maar 

gericht tegen groepen mensen, tegen hele volkeren. Het gaat hier niet langer om het veroveren 

van een territorium, maar het uitschakelen van de ‘gehate’ ander.  
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5. CONCLUSIE 

 

  In mijn onderzoek heb ik mij gericht op de invloed van toerisme op interetnische 

relaties in Anjuna. Etniciteit is een identiteitsconstruct, gebaseerd op een sociale relatie tussen 

verschillende groepen mensen die elkaar als vreemdeling beschouwen. De aanwezigheid van 

toeristen doet nieuwe interetnische relaties ontstaan op de toeristische bestemming. Het 

binnentreden van toeristen op de toeristische locatie zorgt voor een herdefiniëring van de 

eigen etniciteit en de etnische relaties, die context en situatie gebonden ingezet worden.  

Uit mijn veldwerk is gebleken, dat etniciteit op verschillende manieren wordt 

benadrukt in deze mondiale wereldorde. Lokale gebeurtenissen op een willekeurige plek op 

de wereld, hebben tegenwoordig invloed op de rest van de wereld. Zo ook het fenomeen 

toerisme, dat geen gevolg is van mondialisering, maar wel in zijn omvang en intensiviteit is 

veroorzaakt door mondiale processen. De huidige, mondiale toeristen lijken steeds minder 

gebonden te zijn aan tijd en plaats en bezoeken de meest afgelegen plekken van de wereld, 

omdat dit voor hen tot de mogelijkheden behoort. De interetnische relaties die als gevolg van 

toerisme, tussen de toerist, de lokale bevolking en andere groepen ontstaan, staan op 

gespannen voet met verschillende mondiale processen. 

 

In Anjuna heeft bovenstaand proces ervoor gezorgd, dat de inwoners hun leven 

hebben ingericht naar de behoefte en aanwezigheid van de toerist. Dit heeft ook invloed op 

hoe zij zich positioneren ten opzichte van de andere aanwezige groepen. Door de groei in het 

aantal toeristen dat Anjuna bezoekt treden ook nieuwe groepen mensen de lokale toeristische 

arena binnen. Deze nieuwe buitenstaanders zijn de zogenoemde runaway kids en 

arbeidsmigranten. Deze, voornamelijk, jongens uit andere delen van India komen uit een hele 

andere etnische groep dan de lokale bevolking in Anjuna en de toeristen. Veel van deze 

jongens houden het zware werk in de toeristische industrie niet vol tot het einde van het 

toeristisch seizoen. Deze jongens zijn niet bestand tegen de onbekende verleidingen in Anjuna 

of zijn niet opgewassen tegen het harde werken in de slecht betalende toeristische industrie. 

De inwoners van Anjuna zien deze jongens als buitenstaanders, ofwel de ander, die het zware 

werk opknappen. De meeste jongens die uit Anjuna komen, zorgen dat ze in Goa de beter 

betaalde banen in het toerisme opvullen.  

 

Toeristen grijpen terug op etniciteit om de interesse in de ander te beschrijven, terwijl 

ze aan de andere kant teruggrijpen op hun eigen etnische groep op de plek van bestemming 

om mee om te gaan. De tourist bubble (cf. Smith 1977) in Anjuna wordt gekenmerkt door zijn 

relaxte sfeer, zijn vele markten en feesten en het vrije gebruik van alcohol en drugs. Als 

gevolg hiervan wordt topless zonnen toegestaan. Het gebruik van genotsmiddelen en het 
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topless zonnen staat tegenover de religieuze gebruiken van de lokale gemeenschap. Dit wordt 

door de lokale bevolking gebruikt als stereotypering om zich verder van de groep toeristen te 

verwijderen en zich in etnisch perspectief boven deze groep te plaatsen.  

Op de markten in Goa worden veel souvenirs verkocht met daarop heilige religieuze 

symbolen die voor het toerisme zijn gecommodificeerd. Dit roept aversie op bij verschillende 

conservatieve groepen, die ik in mijn thesis heb beschreven als religieus nationalisten (cf. Van 

der Veer 1994). In hun activisme staat het teruggrijpen op historische, religieuze kaders 

centraal, die buiten de lokale omgeving zijn ontstaan en die in feite nooit echt hebben bestaan, 

maar die door hervormingen zo zijn geconstrueerd, dat ze bruikbaar zijn voor een 

nationalistisch discours. Hierdoor verschuift de idee van nationalisme als homogeniserende 

werking (cf. Gellner 1983), gebonden aan een territorium, naar een idee van 

transnationalisme, dat gebaseerd is op een zelfde etnische identiteit van een groep. Hierin 

schuilt ook het gevaar voor de mondiale toerist. Hij is door zijn mobiliteit steeds vaker 

slachtoffer van geweld of terreur, omdat geweld de grenzen van de natie-staat overschrijdt en 

niet langer gericht is op naties, maar op hele volkeren. De positie van de mondiale toerist ten 

opzichte van de gemarginaliseerde lokale groep die hij bezoekt kan gepolariseerd lijken, maar 

doordat het discours betreffende terroristische aanslagen na de aanslagen van 9/11 op 

Amerika is veranderd, maakt dit terrorisme beide groepen gelijke slachtoffers van dit geweld.  

 Naast het feit dat terreur aanslagen het verschil tussen de toerist en de local doen 

verkleinen, hebben deze soort aanslagen voor de mensen die in de toeristische industrie 

werkzaam zijn grote nadelen. Zo hebben de terreuraanslagen van 11/26 in Mumbai directe 

gevolgen voor de mensen in Anjuna gehad, want het aantal toeristen is drastisch gedaald ten 

opzichte van voorgaande jaren. Dit had als gevolg dat er op lokaal niveau allerlei negatieve 

gebeurtenissen plaatsvonden om het verlies in inkomen te compenseren. Mumbai ligt in 

verhouding dicht bij Anjuna; het is maar één uur vliegen. De aanslagen in Amerika op 9/11 in 

2001 hadden daarnaast ook grote gevolgen voor India als natie-staat. Er kwam, net als op 

verschillende andere plaatsen in de wereld, een conservatieve partij aan de macht die zorgde 

voor het benadrukken van etniciteit, door bepaalde groepen van minderheden als vijand te 

beschouwen. Het reageren van verschillende plaatsen op de wereld op een zelfde manier is 

het gevolg van ruimtelijke, complexe interacties tussen gebeurtenissen ver weg en van nabije 

angsten (Appadurai 2006). De grenzen van de voorheen gedefinieerde natie-staten lijken 

hierdoor te vervagen en wat tot ‘de ander’ behoort, ofwel de ‘wij/zij’ constructie van etniciteit 

bepaald, is niet langer territorium gebonden. Hierdoor ontstaat het gevaar dat de strijd tussen 

volkeren zich verplaatst van een botsing naar een pure zuivering. Conflicten vormen zich niet 

langer tussen volkeren, maar zijn gericht op culturele en religieuze ideeën van volkeren en 

overschrijden de grenzen van natie-staten. 
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Goa heeft ten opzichte van India altijd een historisch unieke positie gehad. Dit heeft 

invloed gehad op de manier waarop toerisme zich heeft ontwikkeld in Anjuna. Anjuna kent 

een lange geschiedenis van aanwezigheid van westerlingen. Deze geschiedenis heeft de 

sociale relatie ten opzichte van de aanwezige groepen en de toeristen beïnvloed. Dit empirisch 

onderzoek is een bijdrage aan het wetenschappelijke debat over de invloed van toerisme op 

lokale gemeenschappen.  

Met deze thesis heb ik duidelijk willen maken, dat het niet alleen de culturele 

gebruiken van de toerist zijn, die van invloed zijn op de interetnische relaties tussen de lokale 

gemeenschap en de toerist. In het huidige mondiale tijdperk moeten we kijken naar de 

verschillende processen die niet alleen de mobiliteit van verschillende groepen mensen 

vergroten, maar ook naar die van stromen informatie en de mogelijkheden om te 

communiceren (cf. Appadurai 1996). Gebeurtenissen wereldwijd hebben invloed op lokale 

gemeenschappen ver weg, waardoor nieuwe discoursen ontstaan zoals hoe om te gaan met 

deze gebeurtenissen in lokale contexten. Deze verre lokaliteiten zijn de plaatsen die de toerist 

door zijn toegenomen mobiliteit bezoekt, aangezien hij geïnteresseerd is in de authenticiteit 

van deze ‘ander’. De toerist is niet voorbereid op de eventuele gevolgen die mondiale 

gebeurtenissen hebben op de lokale verhoudingen. Het proces van mondialisering verdient 

naar mijn mening meer aandacht, gezien de aanwezigheid van toeristen in de meest verre 

uithoeken van de wereld. Het ontstaan van religieus nationalisme en de gevolgen, die dit heeft 

voor de aanwezigheid van de toerist, dient in dit geval, in zowel historisch als in het huidige 

mondiale perspectief, te worden bekeken om de sociale relatie tussen de toerist en de lokale 

gemeenschap te kunnen begrijpen en verklaren.  
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Bijlage 1: Kaart India 
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Bijlage 2: Kaart Goa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaart Goa, John Hunt in Psychedelic whiteness van Arun Saldanha 2007 



 

 69

Bijlage 3: Kaart Old Conquest Goa 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Goa: Old Conquest and New Conquest Areas in Goa a daughters story van  

Marie Aurora Couto 200463 

                                                        
63 Kaart niet op schaal.  
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Bijlage 4: Advertentie touroperator Cox and Kings op 31 december 2008 

 

Op 31 december 2008 gebruikte de touroperator ‘Cox & Kings’ onderstaande beelden 

in een advertentie in de ‘Dainik Gomantak’ een Marathi dagblad en in de ‘The Gomantak 

Times’ een Engels dagblad, die beiden verspreid worden in Goa. Onderstaande afbeeldingen 

zijn afkomstig van de website van de Hindu Janajagruti Samiti (HJS, ‘Denigration of Hindu 

deities by Daily Gomantak’, www.hindujagruti.org).   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1: Denigreren van Lord Ganesh volgens 

website HJS. 

 

 

 

Van links naar rechts zijn zitten afgebeeld Lord Saraswati en Lord Laxmi. Op de 

meest linker plaats van de advertentie is de afbeelding van Lord Ganapati (één van de vele 

namen voor Lord Ganesh, de olifantachtige Hindoe God) vervangen door een jongen die 

wafels eet en in dezelfde houding zit als Lord Ganapati hoort te zitten op de afbeelding.  

 

 

 

 

 

 

Figuur 2: Denigreren van Lord Hanuman, Lord 

Ram en Godess Seeta volgens website HJS. 
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Deze afbeelding bevat een portret van Lord Rama en Sita en Lord Hanuman die een 

half beschilderd t-shirt draagt en geknield op de grond zit voor de voeten van Lord Rama. 

Vanuit deze positie maakt hij foto’s van Lord Rama en Lord Sita met een camera die hij 

vasthoudt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 3: In 

verschillende grote 

steden in Goa werd de 

krant openbaar 

verbrand volgens de 

website van HJS. 

 

 

 

Ook werd het kantoor van de touroperator ‘Cox and Kings’ in Goa vernield. Als 

gevolg publiceerde ‘Gomantak’ publicaties de volgende dag een verontschuldiging in de ‘The 

Gomantak Times’.  

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
Figuur 4: Excuses 

gepubliceerd door 

touroperator ‘Cox & 

Kings’ op 1 januari 

2009 in de ‘The 

Gomantak Times’. 
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