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Voorwoord 

 

Onderzoek doen is alsof er een aapje op  je schouder zit. Een aapje dat de onderzoeker 

vanaf  het  schrijven  van  zijn  voorstel met  zich meedraagt.  Een  aapje  dat  voortdurend 

nieuwe  informatie  influistert en voor nieuwe  inzichten zorgt. Dit alles  in veel gevallen 

midden  in  de  nacht.  Een  aapje  dat  voor  doorzettingsvermogen  zorgt,  voor  vechtlust, 

maar op zijn tijd de onderzoeker ook laat twijfelen en een enkele keer zelfs tot wanhoop 

weet  te  drijven.  Dit  aapje  heb  ik  ruim  een  jaar  lang  bij  me  gedragen  maar  met  het 

schrijven van deze woorden  is het van mijn schouder gesprongen. Het moment  is dan 

ook  daar  om  hier  een  aantal mensen  te  bedanken.  Te  beginnen  bij mijn  informanten. 

Zonder  jullie  openhartigheid  was  ik  nooit  in  staat  geweest  tot  het  uitvoeren  van  dit 

onderzoek.  Ik  bedank  Jollwyn  en  Venita  Fernandez  en  Tina  D’souza  voor  hun 

vriendschap en gastvrijheid tijdens mijn verblijf in Anjuna. Mede dankzij jullie heb ik me 

echt thuis kunnen voelen in India. Ik bedank Saraya van der Geer voor de onvergetelijke 

tijd die ik met haar in India beleefd heb en de keren dat ik bij haar terecht kon met mijn 

twijfels.  Mijn  begeleidster  Lotje  Brouwer  wil  ik  bedanken  voor  haar  kritische 

begeleiding en opbouwende kritieken die  ze me gegeven heeft  gedurende mijn  gehele 

afstudeertraject. Tot  slot een woord van dank aan Paul. Bedankt dat  je me de vrijheid 

hebt  gegeven om naar  India  te  gaan. Bedankt dat  je  altijd  en onvoorwaardelijk  achter 

mijn  plannen  hebt  gestaan.  Zonder  jouw  liefde  en  je  geloof  in mijn  kunnen  had  ik  dit 

nooit kunnen doen.   

 

Ankie Hendrix 

November 2009  



 



Inhoudsopgave 

 

1. Introductie                  11 

1.1. Een spirituele snoepwinkel            13 

1.2. Methoden                 20 

1.3. Opbouw thesis                22 

2. Bewegende werelden                23 

2.1. Spiritueel toerisme              23 

2.2. Een mondiale wereld              25 

2.3. Cultuur in een mondiale wereld          27 

3. Spiritualiteit te koop                32 

3.1. Decisions, decisions …                

over het maken van keuzes in een consumptiecultuur    33 

3.2. Commodificatie van spiritualiteit en religie in India      35 

3.3. De vraagtekens                39 

4. Beeldvorming over India              44 

4.1. Orientalisme en exotisering            44 

4.2. Colourful India                47 

4.3. India als ‘pleasure industry’ van het westen?        53 

5. Conclusie                   56 

 

Bibliografie                    61 

Bijlagen                    66 



 



1. Introductie 
 

Het  is  twintig over vijf  in de ochtend. Buiten wordt de bel geluid, het  teken dat een 

nieuwe dag  is aangebroken.  In Lakshmi Nivas  lijkt echter niemand op het signaal te 

reageren. Nog moe  van de dag  van  gister wil  iedereen het moment  van  opstaan  zo 

lang mogelijk uit stellen. Pas wanneer een staflid met ferme tred door de langwerpige 

zaal  loopt  en  iedereen  aanspoort  zich  klaar  te  maken  voor  satsang1  wrijven  de 

meiden een voor een de slaap uit hun ogen. Ook ik ontwaak. Ondanks het vroege uur 

is het warm in de slaapzaal. De zwakke ventilator die de hele nacht boven mijn bed 

heeft  lopen brommen heeft nauwelijks voor koelte kunnen zorgen. Snel zoek ik wat 

kleren bij elkaar. Uiterlijk vertoon lijkt hier niet echt van belang te zijn dus trek ik de 

eerste  de  beste  broek  en  T‐shirt  aan  die  ik  uit  mijn  backpack  vis.  Terwijl  ik  mijn 

tanden  poets  valt  mijn  oog  op  een  A4tje  dat  aan  de  muur  van  de  wasruimte  is 

bevestigd:  ‘Blessed ladies. Though we know the temperature in Southern India can get 

really hot we would kindly ask you to dress conservatively. […] Dress to conceal, not to 

reveal!’.  Ik  check mijn  outfit  en  constateer  dat  die  er mee  door  kan.  In  het  donker 

haast  ik  me  even  later  naar  de  Siva  hall  die  zich  in  rap  tempo  vult  met  slaperige 

gezichten.  Op  het  altaar  zit  de  Swami2  al  klaar,  zoals  altijd  gehuld  in  een  oranje 

gewaad. Op de een of andere manier had  ik verwacht hier een  Indiër aan  te  treffen 

maar  tot mijn  verbazing  bleek  de  swami  zelf,  maar  ook  het  overgrote  deel  van  de 

stafleden afkomstig te zijn uit het westen. Snel nestel  ik me in kleermakerszit op de 

grond. Naast me zit het Nederlandse meisje dat  ik gister heb  leren kennen. Ze heeft 

haar pyjamabroek nog aan. Wanneer  ik om me heen kijk zie  ik mensen die  in diepe 

meditatie zijn verzonken, anderen doen krampachtig hun best om het zelfde resultaat 

te  bereiken,  en  weer  anderen  doen  alsof  ze  mediteren  terwijl  ze  stiekem  van  het 

moment gebruik maken om nog even bij te tukken. Aan de vele gezichten valt precies 

af te lezen wie er al gewend is aan het ashramleven3 en wie nog niet. Een enkeling zal 

er waarschijnlijk nooit aan wennen. Op aanwijzing van de swami doe ik mijn best om 

mee te mediteren door het stappenplan te volgen dat op de voorzijde van het altaar 

                                                 
1 Satsang is een verplicht onderdeel van de dagelijkse routine in de desbetreffende ashram en bestaat uit 
een half uur durende groepsmeditatie, een half uur chanten, een preek van de Swami en Aarati. Satsang 
vindt twee maal per dag plaats en vormt het begin en het einde van de dag in deze ashram.  
2 Hinduistische beleefdheidstitel die zoveel betekend als ‘meester’.  
3 Een ashram is een leefgemeenschap welke meestal onder leiding van een guru gerund wordt. Deze 
ashram wordt gerund door de Swami. De guru die centraal staat in deze ashram is overleden.  



staat geschilderd. Een half uur verstrijkt in stilte. Dan klinken plotseling uit het niets 

de  eerste  klanken  van  de  daily  chant:  Jaya  Ganesha,  Jaya  Ganesha,  Jaya  Ganesha 

Paahimaam,  Shree  Ganesha,  Shree  Ganesha,  Shree  Ganesha  Rakshamaam  zingt  de 

Swami waarna de groep hem volgt. Eerst klinkt het geheel nog wat twijfelachtig maar 

na  een  paar  coupletten wordt  het  een  harmonieus  geheel.  Terwijl  tamboerijnen  en 

trommels  de  boel  opzwepen wordt  er  uit  volle  borst meegezongen:  Jaya Guru, Siva 

Guru, Hari Guru Raam, Jagad Guru, Param Guru, Sat Guru Shyaam. De woorden klinken 

als  geheimtaal.  Bijna  niemand  in  de  zaal  weet  immers  waar  ze  precies  voor  staan 

maar dat lijkt niet te deren. Het gaat om het gevoel dat je er bij krijgt zegt de Swami 

even  later  in zijn preek. Zijn verhaal  schiet een beetje  langs me heen deze ochtend. 

Mijn rug doet zeer van het lange zitten en mijn benen beginnen inmiddels al voor de 

derde keer deze ochtend te slapen. Enigszins geïrriteerd vraag ik mezelf af waarom ik 

ook  alweer  zo  nodig  onderzoek wilde  gaan  doen  naar  spiritueel  toerisme  in  India. 

Gelukkig houdt hij zijn verhaal kort vandaag en wordt er snel overgegaan tot Aarati. 

Het afsluitende onderdeel van de satsang. Wederom wordt er gezongen en gebeden. 

Staand  dit  maal,  tot  groot  genoegen  van  mijn  lichaam.  Wanneer  de  satsang 

uiteindelijk  ten  einde  is  loop  ik  naar  buiten.  Bij  de  uitgang  neem  ik  dankbaar mijn 

prasaad4 in ontvangst. Een kleverige brei van cocos, nootjes en rozijnen die overgoten 

is met een mierzoete suikersiroop. Met een lepel wordt er een bergje van het spul in 

mijn handpalm gelegd. Het smaakt niet echt lekker maar ik eet het toch op. Het is mijn 

eerste  beetje  voedsel  deze  ochtend.  Buiten  zoek  ik mijn  slippers  die  ik  heb  achter 

gelaten op een enorme baal schoeisel voor de ingang van de Siva hall. Onder de grote 

boom op het centrale pleintje staan zoals iedere dag de grote potten Chai al klaar. Ik 

schenk mezelf  in en samen met mijn  Indiase bakkie  leut voeg  ik me bij een groepje 

backbackers. Allemaal zijn ze deze week begonnen aan een twee weken durende yoga 

vacation  in deze  ashram.  Sam5  steekt  op dat moment net  een  relaas  af  over wat  er 

allemaal  mis  is  met  deze  plek.  De  bedden  zijn  te  hard,  het  eten  is  niet  lekker  en 

waarom moet ik  in vredesnaam naar die vervelende satsang. Een enkeling valt haar 

bij. Mei geeft aan dat dit nou niet bepaald de leukste plek is die ze gezien heeft tijdens 

haar  reis  door  India. Verbaasd  vraag  ik  Sam waarom ze  er  dan  voor  gekozen heeft 

                                                 
4 Prasaad is de benaming voor een eetbaar offer, meestal fruit of zoetigheid 
5 Van bijna alle informanten heb ik toestemming gekregen om in deze thesis gebruik te maken van hun 
echte naam. Waar dit niet het geval is zal ik gebruik maken van een pseudoniem.  



naar een ashram te gaan. ‘Well, that’s just something I wanted to do while I’m in India’ 

luidt haar antwoord6.  

 

Al deze mensen kozen ervoor om een reis naar India te maken. Maar dat niet alleen, ze 

kozen er bovendien ook voor om hun reis een spiritueel tintje te geven door het verblijf 

in  deze  ashram  tot  onderdeel  van  hun  reis  te  maken.  Voor  Sam  was  dit  iets  dat  ze 

gewoon wilde doen tijdens haar verblijf in India, anderen kwamen juist speciaal om die 

reden  naar  dit  land.  Maar  waarom  eigenlijk?  Waarom  reizen  er  ieder  jaar  zoveel 

westerse  toeristen  af  naar  India  om  vervolgens  hun  reis  geheel  of  gedeeltelijk  in  het 

teken  van  spiritualiteit  en  religie  te  laten  verlopen?  Die  vraag  kwam  ruim  een  jaar 

geleden in me op toen ik met een studiegenoot een gesprek voerde over het spiritueel 

toerisme  in het Noord‐Indiase Dharamsala. De plek waar de Dalai Lama sinds 1959  in 

ballingschap  verblijft  trekt  jaarlijks  vele  bezoekers. Maar  niet  alleen Dharamsala,  heel 

India lijkt populair te zijn bij westerse toeristen daar waar het gaat om spiritualiteit en 

religie. Al enige tijd was ik gefascineerd door dit fenomeen en op dat moment bedacht ik 

dat  het  spiritueel  toerisme  in  India  een  interessant  onderwerp  zou  kunnen  zijn  voor 

mijn afstudeeronderzoek dat ik in het kader van mijn studie culturele antropologie zou 

gaan  uitvoeren.  Deze  gedachte  werd  werkelijkheid  en  de  thesis  die  nu  voor  u  ligt  is 

hiervan het eindresultaat.  

 

§1.1.  Een spirituele snoepwinkel  

 

‘India has been, still is, a favourite destination for spiritual tourists. The mystique of India’s 

religions, and  the enigmatic beauty of  its  sacred  sites, hold exotic appeal  for westerners 

disenchanted  with  their  own  materially  rich  but  spiritually  impoverished  cultures’ 

(Huggan, 2001:181) 

 

Al zolang de mens in staat is om te reizen heeft India een bijzondere aantrekkingskracht 

op de westerse reiziger daar waar het gaat om spiritualiteit en religie. Dat beaamt ook  

Graham  Huggan  in  bovenstaand  citaat.  De  vraag  is  echter  in  hoeverre  deze 

aantrekkingskracht  voortkomt  vanuit  het  feit  dat  onze  westerse  culturen  weinig  te 

bieden hebben op het gebied van spiritualiteit. Een  factor die hier tegenwoordig zeker 
                                                 
6 Verhaal op basis van veldwerknoties 20‐04‐‘09 



ook een rol  in heeft  is beeldvorming. Steeds meer mensen hebben  immers toegang tot 

nieuwe media  zoals  televisie  en  internet welke  zorgen  voor  een  continue  stroom  aan 

beelden  van  de wereld  en  daaraan  gerelateerd,  de  Ander. Wat  belangrijk  is  aan  deze 

nieuwe media  is  dat  ze  kijkers  over de hele wereld  voorzien  in  een  groot  en  complex 

repertoire  aan  beelden  en  verhalen  waarin  de  wereld  van  goederen  enerzijds,  en  de 

wereld van nieuws en politiek anderzijds, diep met elkaar verstrengeld zijn geraakt. Dit 

betekent dat het publiek de media  zelf  als  een  consumptiegoed  is  gaan  zien. De grens 

tussen realiteit en fictie is hierdoor vervaagd en dit is precies de reden dat men op basis 

van deze nieuwe media een imaginair, deels gefantaseerd, beeld van de wereld weet te 

creëeren. Mensen zien deze beelden en interpreteren ze op eigen wijze waardoor er een 

imaginair  beeld  van  de  Ander  ontstaat  (Appadurai,  2002).  Benedict  Anderson  (2006) 

spreekt in dit verband over zogenaamde  imagined communities. Appadurai (2002) gaat 

nog een stap verder door over imagined worlds te spreken. In het licht van bovenstaand 

citaat betekent dit dat de interesse in India van spiritueel geïnteresseerde westerlingen 

ook voort kan komen vanuit het beeld dat zij  van dit  land hebben. Volgens Appadurai 

(2002)  heeft  beeldvorming  tegenwoordig  bovendien  een  nieuwe  functie  welke  hij 

imagination as a social practice noemt:  ‘The  image, the  imagined, the  imaginary – these 

are all terms that direct us to something critical and new in global cultural processes: the 

imagination  as  a  social  practice.  […]  the  imagination  has  become  an  organized  field  of 

social  practices,  a  form  of work  […]  and  a  form  of  negotiation  between  sites  of  agency 

(individuals) and globally defined fields of possibility. […] The  imagination  is now central 

to all  forms of agency,  is  itself a  social  fact, and  is  the key component of  the new global 

order’  (Appadurai, 2002:49). Beeldvorming heeft volgens Appadurai  tegenwoordig dus 

een centrale rol in ons handelen. Dit betekent dat mensen nu bijvoorbeeld op basis van 

de beelden die hen bereiken ook bepaalde keuzes kunnen maken. Bijvoorbeeld de keuze 

om een spirituele reis naar  India  te maken. Deze ontwikkeling maakt dat veel mensen 

tegenwoordig niet alleen de afweging maken om een spirituele reis naar India te maken 

maar  ook  daadwerkelijk  gebruik maken  van  deze mogelijkheid.  Tegenwoordig  valt  er 

dan  ook  een  breed  publiek  te  typeren  onder  de  naam  spiritueel  toerist.  Dit  in 

tegenstelling  tot  de  jaren  zestig  toen  het  spiritueel  toerisme  naar  India  in  opkomst 

raakte. In die tijd waren spiritueel toeristen vrijwel altijd zich tegen de gevestigde orde 

afzettende  ‘zoekers’. Nu,  in 2009,  is de  Indiase spiritualiteit zowel  in het westen als  in 

India zelf voor een veel breder publiek toegankelijk. De commodificatie van spiritualiteit 



en religie heeft hierin een belangrijke rol. De term commodificatie refereert letterlijk aan 

het tot handelswaar maken van goederen of diensten die hier oorspronkelijk niet voor 

bedoelt  zijn  (Jackson,  1999:96).  Het  proces  van  commodificatie  was  met  name 

karakteristiek  voor  industrieel  Engeland  in  de  tweede  helft  van  de  negentiende  eeuw 

toen  ‘the commodity became and has since remained the one subject of mass culture, the 

centrepiece of  everyday  life,  the  focal point of all  representation,  the dead  centre of  the 

modern world’  (Richards,  1991:1  In:  Jackson,  1999:96).  Meer  recent,  in  het  mondiale 

tijdperk,  heeft  onder  andere  de  vrije  markt  geleid  tot  een  uitbereiding  van 

commodificatie  tot  gebieden  die  voorheen  gezien werden  als  niet  te  commodificeren. 

Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan zaken als onderwijs, gezondheidszorg, kunst en 

cultuur, maar  ook  spiritualiteit  en  religie  (Jackson,  1999:96‐97). Dit  laatste  is  in  India 

het geval binnen de context van het spiritueel toerisme waar de mogelijkheden alsmaar 

uitgebreider worden. Het aanbod aan spirituele reizen dat door diverse reisorganisatie 

wordt aangeboden is immers eindeloos. De spiritueel toerist waant zich in India dan ook 

als  een  kind  in  een  snoepwinkel.  Al  watertandend  zou  hij  het  liefst  alles  willen 

consumeren  wat  er  in  deze  winkel  te  koop  is  maar  het  aanbod  is  zo  groot  dat  de 

spirituele  consument  noodgedwongen  keuzes  zal  moeten  maken.  Volgens  Bauman 

(2000)  is  dit  probleem,  het  niet  kunnen  kiezen  tussen  al  deze  mogelijke  opties,  een 

typisch  kenmerk  van  het  postmoderne  tijdperk  met  daaraan  gekoppeld  de 

consumptiecultuur waarin we nu leven. 

Zowel  beeldvorming  als  commodificatie  vormen  binnen  de  culturele  antropologie 

actuele  wetenschappelijke  thema’s.  Beide  thema’s  kunnen  afzonderlijk  van  elkaar 

bestudeerd worden maar des te  interessanter is het om te kijken binnen welke kaders 

deze samen komen. Spiritueel  toerisme  is een  fenomeen waarin dat gebeurt. De vraag 

die  ik  in  deze  thesis  zal  trachten  te  beantwoorden  is  dan  ook:  Hoe  beïnvloed  de 

commodificatie  van  spiritualiteit  en  religie  in  India  de  beeldvorming  van  westerse 

spiritueel  toeristen  over  India?    In  dit  onderzoek  heb  ik me  laten  leiden  door  diverse 

wetenschappelijke  theorieën  waarvan  er  in  deze  introductie  al  enkele  genoemd  zijn. 

Daarnaast  heb  ik  me  laten  inspireren  door  de  theorie  van  het  oriëntalisme  en  het 

gelijknamige boek van Edward Said (2005/1978). 

 



Spiritualiteit en religie 

In deze introductie zijn tot nu toe al meerdere malen de termen spiritualiteit en religie 

gebruikt. Deze begrippen hebben immers een belangrijke rol in mijn onderzoek. Religie 

en  spiritualiteit  zijn  geen  antropologisch  vakjargon,  het  zijn  woorden  die  in  ieders 

vocabulaire voorkomen. Toch worden de  termen zowel door wetenschappers als door 

religieus  en  spiritueel  gelovigen  op  zeer  uiteenlopende  wijzen  gedefinieerd  en 

omschreven  (Carrette  en King,  2006; Hill,  2000;  Strohl,  2001;  Zinnbauer,  2001).  Voor 

beide termen geldt dat er geen standaard definitie bestaat. Dit maakt de definiëring van 

deze  begrippen  in  het  kader  van  dit  onderzoek  tot  een  ingewikkelde  opgave. Wat  in 

ieder  geval wel  duidelijk  is,  is  dat  de manier waarop  de  term  spiritualiteit,  en  in  iets 

mindere mate ook religie, gedefinieerd worden  in grote mate persoonsgebonden  is.  In 

het  kader  van  dit  onderzoek  hecht  ik  daarom  aan  de  mening  van  mijn 

onderzoekspopulatie.  In  het  veld  heb  ik  spiritueel  toeristen  dan  ook  gevraagd  zelf  de 

term  spiritualiteit  te  definiëren  zodat  een  definitie  voor  deze  thesis  vanuit  een  emic 

perspectief tot stand komt.  

Het belangrijkste verschil tussen religie en spiritualiteit is dat religie historisch gezien 

zowel  individuele als  institutionele elementen bevat,  en dat  spiritualiteit gezien wordt 

als  een  individueel  fenomeen.  Tegenwoordig  wordt  religie  vooral  geassocieerd  met 

religieuze instituties en voorgeschreven regels terwijl bij spiritualiteit het belang van het 

individu, het ‘zelf’ voorop staat. Dit verklaart naar alle waarschijnlijkheid ook de huidige 

populariteit van spiritualiteit. Mensen hebben na de opkomst van het secularisme in de 

vorige eeuw nog steeds behoefte aan een bepaalde vorm van religie in hun leven maar 

voelen er niets voor om zich te binden aan een religieuze institutie zoals bijvoorbeeld de 

kerk  (Carrette  en  King,  2006;  Zinnbauer,  2001).  Dit  verschil  wordt  ook  door  mijn 

onderzoekspopulatie  erkend.  Velen  van  hen  benadrukten  het  persoonlijke  en  vrije 

karakter  dat  spiritualiteit  heeft  in  tegenstelling  tot  religie.  Zo werd  spiritualiteit  door 

Alla omschreven als  ‘a nonrestrictive way of being religious or a nonrestrictive believe 

system’,  refererend  aan  het  feit  dat  spiritualiteit  een minder  gebonden  karakter  heeft 

dan religie  (Alla, 08‐04‐2009).   De Britse Robert gaf aan dat  religie  in de praktijk veel 

meer  te  maken  heeft  met  ethiek  en  moraal,  en  dat  van  ethiek  bij  spiritualiteit  geen 

sprake is (Robert, 24‐03‐2009). Volgens vele wetenschappers, maar ook in de ogen van 

mijn  onderzoekspopulatie,  bestaat  er  dus  een  duidelijk  verschil  tussen  religie  en 

spiritualiteit. Toch worden beide begrippen pas zeer recent  in  de geschiedenis  los van 



elkaar gezien (Hill, 2000). Voor wat betreft de definiëring van het begrip religie zal ik in 

deze  thesis  als  basis  vasthouden  aan  de  brede  en  door  antropologen  veel  gebruikte 

algemene definitie van Clifford Geertz7. Daar Geertz  zelf  in deze definitie niet verwijst 

naar het vaststaande en institutionele karakter van religie heb ik zijn definitie lichtelijk 

aangepast  zodat  deze  passend  is  bij  hetgeen  mijn  onderzoekspopulatie  onder  religie 

verstaat. De definitie van religie ziet er dan als volgt uit: ‘A religion is a system of symbols 

(, often rooted in established institutions,) which acts to establish powerful pervasive, and 

longlasting moods and motivations in men by formulating concepts of a general order of 

existence and clothing  these conceptions with  such an aura of  factuality  that  the moods 

and motivations seem uniquely realistic’. Spiritualiteit zal ik in deze thesis naar idee van 

de spiritueel toerist definiëren als zijnde ‘een niet restrictief geloofsysteem waarbij het 

individu  centraal  staat’.  Belangrijker  is  het  echter  stil  te  staan  bij  de  vraag  hoe 

spiritualiteit  praktisch  wordt  toegepast.  Tijdens  mijn  onderzoek  in  India  ben  ik 

hieromtrent  verschillende  voorbeelden  tegengekomen  zoals  meditatie,  verschillende 

vormen van yoga, en chackracleanings. Ondanks deze variatie draait de spirituele sector 

in Goa voor het overgrote deel op yoga en ook in de ashrams die ik bezocht vormde yoga 

het uitgangspunt voor de dagelijkse routine. Om deze reden zullen de voorbeelden die in 

deze  thesis  aan  bod  komen  voor  een  groot  deel  betrekking  hebben  op  yoga  en  in 

mindere  mate  op  andere  vormen  van  spiritualiteit.  Ik  ben  me  ervan  bewust  dat  ik 

hiermee de indruk wek dat spiritualiteit in India alleen bestaat uit yoga.  Dit is uiteraard 

niet het geval maar op mijn onderzoekslocaties had yoga een dusdanig dominante plek 

in het spiritueel toerisme dat het onvermijdelijk  is deze vorm van spiritualiteit  in deze 

thesis niet de boventoon te laten voeren.   

     

Westerse spiritueel toeristen 

Westerse  spiritueel  toeristen  vormen  de  onderzoekspopulatie  in  het  onderzoek  dat 

centraal  staat  in  deze  thesis.  Onder  een  spiritueel  toerist  versta  ik  eenieder  die  als 

toerist  in  India  gebruik  maakt  van  een  aan  spiritualiteit  gerelateerde  faciliteit  zoals 

bijvoorbeeld een yogaschool of ashram. Onder westers versta ik iedereen die afkomstig 

is uit Europa, de Verenigde Staten, Canada, Australië en Nieuw‐Zeeland. Een minimale 

afbakening omdat het  er  in dit  onderzoek niet  om gaat wie men  is maar om wat men 

                                                 
7 Deze definitie is door Prof. P. Eisenlohr op 10 november 2008 geïntroduceerd in het eerste college van 
de cursus religion, fundamentalism and conflict.  



doet. Dit neemt echter niet weg dat er onder de groep spiritueel toeristen geen sprake is 

van een grote mate van interne diversiteit. Want evenals bij zoveel groepen mensen het 

geval  is kan ook hier niet gesproken worden over dé spiritueel  toerist. Om deze reden 

heb  ik  in het  veld mijn onderzoekspopulatie  gevraagd  zichzelf  te  definiëren  als  zijnde 

spiritueel  toerist  om  zo  ook  hier  tot  een  categorisering  te  komen die  vanuit  een  emic 

perspectief  tot  stand  is  gekomen.  Hier  zijn  uiteindelijk  drie  categorieën  spiritueel 

toeristen uit naar voren gekomen.  

  Ten eerste zijn er de yogaliefhebbers. Deze groep mensen varieert in leeftijd van 

jong  tot  oud  en  bestaat  uit mensen  die  het  beoefenen  van  yoga  tot  hun  belangrijkste 

reisdoel  hebben  of  van  wie  het  beoefenen  van  yoga  uiteindelijk  tot  een  van  de 

belangrijkste  reisdoelen  is  geworden.  Vooral  in  Goa  is  deze  groep  sterk 

vertegenwoordigd.  Zo  ontmoette  ik  daar  Andrew. Andrew  is  afkomstig  uit  London  en 

een fanatiek beoefenaar van diverse vormen van yoga. Thuis heeft hij een drukke baan 

bij de national health service maar tussendoor vind hij toch nog de ruimte om vier keer 

per  week  naar  de  sportschool  te  gaan  voor  zijn  yogatrainingen.  Toen  ik  Andrew 

ontmoette  in  Goa  was  hij  daar  voor  een  twee  maanden  durende  yoga  vakantie. 

Gedurende die periode was hij vrijwel iedere dag in de yogaschool te vinden waarbij hij 

zijn vakantie had geboekt. Zelf zegt hij door deze reis alleen nog maar fanatieker te zijn 

geworden, daar waar het gaat om yoga. Ten tweede is er de groep waar in het begin van 

dit hoofdstuk al kennis mee is gemaakt, te weten de backpackers. Deze groep bestaat uit 

veelal jonge mensen die op rondreis zijn door of alleen India, of India in combinatie met 

één  of  meerdere  landen.  Het  belangrijkste  reisdoel  van  deze  mensen  is  om  zo  veel 

mogelijk te zien en zo veel mogelijk te doen wat ‘typisch India’ is. Om deze reden nemen 

deze groep mensen vaak een aantal yogalessen of verblijven ze voor een korte periode 

in een ashram. Omdat backpackers vaak op een krap budget reizen speelt geld voor hen 

een belangrijke rol. De lonely planet blijkt voor deze mensen een belangrijk hulpmiddel 

te  zijn  en  de  backpackers  zijn  dan  ook  vaak  te  vinden  in  gelegenheden  die  in  deze 

populaire  reisgids  vermeld  staan.  Een  van  die  backpackers  is  Mei.  Afkomstig  uit 

Nederland  en  pas  negentien  jaar  oud.  Nadat  ze  gestopt  was met  haar  studie  rechten 

besloot  ze  om  te  gaan  reizen.  Via  Cambodja,  Thailand  en  Nepal  kwam  ze  uiteindelijk 

naar  India  waar  ik  haar  in  een  ashram  tegen  het  lijf  liep.  Mei  zegt  zelf  alles  behalve 

spiritueel  te  zijn  maar  wilde  tijdens  haar  verblijf  in  India  toch  graag  een  ashram 



bezoeken.  Door  het  boek  Eat  Pray  Love8  is  ze  nieuwsgierig  geworden  naar  het 

ashramleven. Bovendien verblijft een goede vriendin van haar voor drie maanden in een 

ashram  in  New  York  en  wil  ze  graag  ervaren  wat  haar  vriendin  de  komende  drie 

maanden  iedere  dag  gaat  mee  maken.  Mei  is  ook  in  Goa  geweest  waar  ze  heeft 

meegedaan  aan  diverse  aan  spiritualiteit  gerelateerde  activiteiten  zoals  het  bijwonen 

van chakracleanings en yogalessen. Allemaal puur uit nieuwsgierigheid, aldus Mei. Tot 

slot  zijn  er  de  spiritual  seekers.  Deze  mensen  zijn  bezig  met  een  serieuze  spirituele 

zoektocht door India. Waar deze mensen naar op zoek zijn verschilt echter per persoon. 

De een is op zoek naar een Guru, de ander wil  juist  ‘zichzelf’  vinden in India.  Indien er 

sprake  is  van  een  rondreis  door  India  waarbij  meerdere  plekken  worden  aangedaan 

geven spiritual seekers er de voorkeur aan juist die plekken in India te bezoeken die een 

bepaalde  spirituele  aantrekkingskracht  uitoefenen.  Hierbij  valt  te  denken  aan  het 

bezoeken  van  de  ashrams  van  diverse  guru’s  of  plekken  die  vanuit  religieus  oogpunt 

bijzonder heilig zijn. Renee noemt zichzelf een spiritual seeker. Ze is afkomstig uit New 

York waar  ze werkt  als  art director.  In  New  York  ontmoette  ze  een  tijd  geleden  haar 

Guru  die  haar  bekend  heeft  gemaakt met  Ashtanga9  yoga.  Ik  ontmoette  Renee  in  Goa 

waar  ze  op  een  geheime  locatie  yogalessen  volgde  bij  een  leerling  van  haar  Guru. 

Daarvoor  verbleef  ze  tien maanden  in Mysore10  om  zich  te  verdiepen  in  de  Ashtanga 

yoga. Het  feit dat Renee zo  fanatiek bezig  is met yoga heeft er mee te maken dat yoga 

voor haar de belangrijkste  leidraad vormt  in haar spirituele zoektocht. Om deze reden 

onderscheidt  Renee  zich  dan  ook  van  de  yogaliefhebbers  omdat  die  op  een  andere 

manier met yoga omgaan. Wat echter belangrijk is te vermelden bij deze indeling, is dat 

de  bovengenoemde  categorieën  niet  statisch  maar  fluïde  zijn.  Een  backpacker  kan 

tegelijkertijd  een  yogaliefhebber  zijn  en  een  spiritual  seeker  kan  ook  al  backpackend 

door India bezig zijn met zijn of haar zoektocht. In sommige gevallen geven mensen zelf 

al  aan  in  twee  categorieën  thuis  te  horen.  In  andere  gevallen  is  deze  fluïditeit minder 

duidelijk  aanwezig.  Een backpacker die honderden kilometers  aflegt  om een bepaalde 

                                                 
8 Eat Pray Love is de bestseller van de Amerikaanse Schrijfster Elizaberh Gilbert. Het boek bestaat uit drie 
delen die achtereenvolgens Gilberts reis door Italië, India en Indonesië beschrijven. In het India gedeelte 
beschrijft Gilbert haar maandenlange verblijf  in een Indiase ashram. Dit boek heeft er onder andere aan 
bijgedragen dat een breed publiek nu bekend  is met het  fenomeen van een ashram. Zo kwam ik  tijdens 
mijn veldwerk ook veel mensen tegen die voor het lezen van dit boek nog nooit van een ashram gehoord 
hadden.  
9 Een zeer dynamische vorm van yoga welke bovendien populair is onder veel van mijn informanten 
10 De Zuid‐Indiase stad Mysore staat ook wel bekend als de Ashtanga hoofdstad van de wereld. Mensen die 
naar Mysore gaan om zich te verdiepen in Ashtanga yoga zijn over het algemeen erg fanatiek en anders 
met yoga bezig dan bijvoorbeeld de yogaliefhebbers.  



ashram te bezoeken is wellicht meer spiritueel geïnteresseerd dan hij of zij zelf denkt en 

is daarom onbewust misschien ook wel een spiritual seeker.  

Tot slot is het zo dat iedere spiritueel toerist op geheel eigen wijze omspringt met het 

begrip  spiritualiteit  en de persoonlijke  interpretatie  en  betekenis daarvan  tijdens  hun 

reis.  Grofweg  kunnen  er  naast  de  hierboven  genoemde  indeling  op  basis  van  de 

betekenis  die men  hecht  aan  spiritualiteit  nog  eens  twee  groepen  spiritueel  toeristen 

onderscheiden  worden.  Ten  eerste  is  er  een  groep  die  er  een  serieuze  interesse  in 

spiritualiteit op na houdt en ten tweede is er een groep die als het ware op een casual 

wijze geïnteresseerd is in spiritualiteit. Wanneer deze twee groepen gekoppeld worden 

aan de hierboven genoemde indeling dan kan gezegd worden dat de spiritual er vrijwel 

altijd een serieuze interesse in spiritualiteit op nahouden. Onder de backpackers en de 

yogaliefhebbers  behoren  zowel  mensen  met  een  serieuze  als  een  casual  interesse  in 

spiritualiteit.  Op  die  manier  valt  een  yogaliefhebber  die  yoga  beoefend  om  meer 

spirituele  diepgang  te  bereiken  in  de  eerste  categorie  en  een  yogaliefhebber  die  yoga 

puur en alleen beoefent als sport of vrijetijdsbesteding in de tweede categorie. 

 

§1.2  Methoden 

Het onderzoek dat  ten grondslag  ligt aan deze thesis vond plaats van 2  februari  tot en 

met 24 mei 2009. Wat betreft de onderzoekslocatie heb ik voor een multisited aanpak 

gekozen wat inhoud dat ik op meerdere locaties in India mijn data heb verzameld. Het 

voordeel  hiervan was  dat  ik  op meerdere  plekken  kon  participeren  en  op  die manier 

spiritueel  toerisme op een brede manier kon onderzoeken. Zodoende heb  ik de eerste 

tien weken van mijn onderzoek in Anjuna gewoond. Een klein dorpje in de toeristische 

deelstaat  Goa11.  Anjuna  is  erg  geliefd  onder  spiritueel  toeristen  daar  er  een 

internationaal  hoog  aangeschreven  yogaschool  gevestigd  is,  te  weten  Brahmani  yoga. 

Het  eco‐resort  yoga  magic  en  Healing  Here  and  Now  zijn  bedrijven  die  eveneens 

gevestigd zijn  in Anjuna en die  zich net als Brahmani yoga hoofdzakelijk op  spiritueel 

toeristen richten. De aanwezigheid van deze bedrijven en dan met name Brahmani yoga 

hebben Anjuna  door  de  jaren  heen  op  de  kaart weten  te  zetten  als  zijnde  een  van  de 

beste ‘spirituele’ bestemmingen in Goa. Hoewel ik veel van mijn data in Anjuna zelf heb 

verzameld heeft het dorp ook gediend als uitvalsbasis om op andere locaties in Goa data 

te  verzamelen. De  resterende onderzoeksperiode heb  ik doorgebracht  in de  zuidelijke 
                                                 
11 Zie kaart bijlage 2 



deelstaat  Kerala  waar  ik  twee  ashrams12  bezocht  heb  die  beiden  populair  zijn  onder 

westerse spiritueel toeristen. De reden dat ik hiervoor naar Kerala ben afgereisd ligt in 

het feit dat in Goa geen ashrams zijn. Bovendien is de reisafstand tussen Goa en Kerala 

naar Indiase maatstaven te overzien13. 

Door  middel  van  antropologisch  veldwerk  waarin  participerende  observatie  als 

onderzoeksmethode  centraal  stond  heb  ik  de  benodigde  onderzoeksdata  verzameld. 

Participerende observatie houdt in dat je als onderzoeker daadwerkelijk mee gaat doen 

met  je  onderzoekspopulatie.  Op  die manier  kan  er  op  informele wijze  contact  gelegd 

worden  met  informanten  en  krijgt  de  onderzoeker  bovendien  de  gelegenheid  om  de 

onderzoekscontext van binnenuit te  leren kennen (DeWalt en DeWalt, 2002). Om deze 

reden heb  ik me  tijdens mijn  onderzoeksperiode  in  India  dan  ook  zoveel mogelijk  als 

spiritueel  toerist  gedragen.  Zo  heb  ik  veelvuldig  meegedaan  aan  yogalessen, 

meditatiesessies  en  heb  ik  bovendien  twee  keer  voor  korte  duur  in  een  ashram 

verbleven. Met  name  dit  laatste  bleek  een  bijzonder  gunstige  setting  te  zijn  voor  het 

participerend observeren daar  ik  in deze ashrams vierentwintig  uur per dag en zeven 

dagen  per  week  in  contact  was  met  mijn  onderzoekspopulatie.  Tijdens  al  deze 

activiteiten  heb  ik  gaandeweg  door  middel  van  intensief  contact  rapport  opgebouwd 

met  mijn  onderzoekspopulatie.  Naast  participerende  observatie  heb  ik  ook  data 

verzameld door middel van het afnemen van half open en open interviews. In totaal heb 

ik een zestiental interviews afgenomen. De gelegenheid tot het interviewen van mensen 

deed  zich  veelal  voor  na  langdurig  informeel  contact  door middel  van  participerende 

observatie.  Participerende  observatie  is  een  veelgebruikte  onderzoeksmethode  onder 

antropologen en heeft door de jaren heen zijn effectiviteit bewezen. Toch kleven er ook 

nadelen aan deze methode. Participerende observatie houdt namelijk ook  in dat  je als 

onderzoeker  je  eigen  onderzoeksinstrument  vormt.  Dit  vraagt  om  een  neutrale  en 

objectieve houding ten aanzien van het veld en om een kritische en reflectieve houding 

ten  aanzien  van  jezelf  als  onderzoeker.  Om  deze  reden  heb  ik  tijdens  mijn 

onderzoeksperiode  dan  ook  voortdurend  gereflecteerd  op  mijn  eigen  handelen. 

Daarnaast  is  het  zo  dat  de  rol  die  je  hebt  als  onderzoeker  tijdens  participerende 

observatie een verwarrend effect kan hebben op een onderzoekspopulatie. Zelf ben  ik 

ten  alle  tijden  duidelijk  en  eerlijk  geweest  over  mijn  rol  als  onderzoeker.  Mijn 

                                                 
12 Uit respect en om privacyredenen zal ik de namen van de ashrams in deze thesis niet bekend maken. 
13 Zie kaart bijlage 3 



informanten wisten wie  ik was, waarom  ik meedeed aan de yogalessen en waarom  ik 

verbleef  in een ashram. Toch leken zij dit vaak te vergeten en werd ik vaak behandeld 

alsof ik een van hun was. Dit was voor mij echter wel het teken dat ik er als onderzoeker 

in  geslaagd  was  daadwerkelijk  deel  uit  te  maken  van  mijn  onderzoekspopulatie. 

Desalniettemin  heb  ik  in  dergelijke  situatie  toch  in  het  kader  van  informed  consent 

telkens opnieuw benadrukt dat ik zelf geen toerist maar een onderzoeker was.   

 

§1.3  Opbouw thesis 

 

Het  tweede  hoofdstuk  van  deze  thesis  zal  eerst  ingaan  op  het  fenomeen  spiritueel 

toerisme.  Vervolgens  zal  dit  hoofdstuk  ingaan  op  het  proces  van  mondialisering  als 

zijnde  de  bredere  context  waarin  dit  fenomeen  geplaatst  kan  worden.  Het  derde 

hoofdstuk  zal  vervolgens worden  ingegaan  op  de  commodificatie  van  spiritualiteit  en 

religie in India. Dit hoofdstuk zal met name een antwoord trachten te verschaffen op de 

vragen hoe, waarom en door wie spiritualiteit en religie gecommodificeerd worden. Dan 

zal  in  het  vierde  hoofdstuk  worden  stilgestaan  bij  de  beeldvorming  van  westerse 

spiritueel  toeristen  over  India  en  hoe  deze  beeldvorming  door  de  in  het  voorgaande 

hoofdstuk  beschreven  commodificatie  beïnvloed  wordt.  Tot  slot  wordt  deze  thesis 

afgesloten  met  een  conclusie  waarin  een  antwoord  wordt  gegeven  op  de  centrale 

onderzoeksvraag. 



2. Bewegende werelden 
 

Het  is  mei  in  India.  De  heetste  maand  van  het  jaar  en  samen  met  een  groepje 

backpackers  zoek  ik verkoeling  in het verfrissende water van de Arabische  zee. Het 

toeristenseizoen  in Kovalam  loopt  op  zijn  einde  en  terwijl  de  lokale  bevolking  zich 

opmaakt voor de moesson die zeer binnenkort zal arriveren rust  het  internationale 

gezelschap waarin ik me bevind uit van hun verblijf in de ashram. Sommigen van hen 

hebben  zich  wekenlang  overgeleverd  aan  het  strenge  ashramleven.  Dag  in  dag  uit 

deden ze mee aan  satsangs,  yogalessen en aten ze  twee maal per dag het  spiritueel 

verantwoorde voedsel dat in de ashram geserveerd werd. In de meeste gevallen ging 

het  om  rijst  met  curry  zonder  vlees,  vis,  eieren,  knoflook  en  uien  omdat  die 

ingrediënten  niet  passen  in  het  dieet  dat  de  ashram  voorschrijft.  Dit  alles  werd 

vervolgens naar  Indiaas gebruik met de handen gegeten. Daar de meeste bezoekers 

deze maaltijden nou niet bepaald als een smaaksensatie hebben ervaren wordt er op 

het  strand  flink  gefantaseerd  over  het  eten  van  vanavond.  Na  al  die  dagen  Indiaas 

ashram eten zijn de meeste wel weer toe aan een lekkere westerse hap. Iets wat geen 

probleem is gezien het groot aantal eetgelegenheden in de zuid‐Indiase badplaats die 

westers  eten  serveren.  Uiteindelijk  valt  de  keuze  op  restaurant  ‘Fusion’.  Een  hippe 

tent die in niets herinnert aan het feit dat we in India zijn. Het restaurant krijgt van 

een aantal mensen uit het gezelschap dan ook meteen het commentaar niet  Indiaas 

genoeg te zijn. ‘Ik heb hier meer het gevoel dat ik thuis ben dan in India’ zegt Johanna 

(Johanna, 05‐05‐2009). Het concept van Fusion is simpel: east meets west, wat zoveel 

inhoud  dat  er  drie  categorieën  gerechten  geserveerd worden.  Oosters,  westers,  en 

fusion waarin oost en west samenkomen. En zodoende wanen de westerse  toeristen 

die in India kennis hebben gemaakt met oosterse spiritualiteit  zich die avond via de 

menukaart van restaurant Fusion weer even helemaal vanuit het verre oosten thuis in 

het westen14.       

 

§ 2.1 Spiritueel toerisme 

De backpackers uit bovenstaand vignet nemen door hun bezoek aan een Indiase ashram 

allen  op  een  bepaalde wijze  deel  aan wat  ik  in  deze  thesis  spiritueel  toerisme  noem. 

Spiritueel  toerisme  kan  geïdentificeerd  worden  als  een  specifieke  vorm  van  toerisme 
                                                 
14 Verhaal op basis van veldwerknotities 05‐05‐‘09 



waarbij de toerist geheel of gedeeltelijk de motivatie voor zijn of haar reis uit spirituele 

beweegredenen haalt  (Sharpley & Sundaram, 2005:161). Daar waar  een reis geheel  in 

het  teken  staat  van  spiritualiteit  en/of  religie  vormen  pelgrimstochten  een  klassiek 

voorbeeld. Hierbij  valt  bijvoorbeeld  te  denken  aan Moslims die  de pelgrimstocht  naar 

Mekka  maken  of  Katholieke  Christenen  die  een  bezoek  brengen  aan  het  in  Zuid‐

Frankrijk gelegen bedevaartsoord Lourdes. Tegenwoordig komt het echter steeds vaker 

voor  dat  mensen  hun  reis  slechts  gedeeltelijk  in  het  teken  van  spiritualiteit  laten 

verlopen  door  recreatie  en  spiritualiteit  met  elkaar  te  combineren  (Huggan,  2001; 

Sharpley  &  Sundaram,  2005;  Timothy  &  Olsen,  2006).  De  meeste  van  de  spiritueel 

toeristen die ik sprak in het kader van mijn onderzoek bleken ook gebruik te maken van 

een dergelijke combinatie. Zo verbleven de backpackers uit bovenstaand vignet allemaal 

voor  enige  tijd  in  een  ashram waardoor  ze  hun  reis  een  spiritueel  tintje  gaven. Maar 

daarnaast kozen ze er ook voor om lekker op het strand van Kovalam te gaan luieren en 

te gaan eten in een hip restaurant. Op deze manier maakte dit groepje backpackers een 

combinatie  tussen  spiritueel  en  recreatief  toerisme.  Over  het  algemeen  kan  gesteld 

worden  dat  naast  de  backpackers  als  categorie  spiritueel  toeristen  ook  de 

yogaliefhebbers en zelfs de meeste spiritual seekers ergens een combinatie maken tussen 

recreatief  en  spiritueel  toerisme.  Een  combinatie  die  gezien  de  onderzoekslocatie 

bovendien  ook voor de hand ligt. Goa en Kerala behoren immers tot de meest populaire 

deelstaten van India daar waar het gaat om recreatief toerisme.  

In  alle  gevallen  bepalen  spiritueel  toeristen  zelf  waar  ze  de  balans  tussen  beide 

vormen  van  toerisme  leggen.  Backpacker  Mei  kiest  er  voor  om  haar  reis  door  India 

slechts  voor  een  klein  gedeelte  in  het  teken  van  spiritualiteit  te  laten  verlopen.  Ze 

verblijft een weekje in een ashram, volgt een paar yogalesjes en daar blijft het dan wel 

bij.  Johanna  uit  IJsland  is  daarentegen  ook  een  backpacker  maar  tevens  is  ze  ook 

spiritueel zoekende. In haar eentje reist ze in tien weken door het zuiden van India. In 

tegenstelling  tot Mei  kiest  ze  er  juist wel  voor  om  spiritualiteit  een  belangrijke  rol  te 

laten spelen in haar reis: ‘Ik kwam naar India vanuit spirituele beweegredenen maar ik 

wilde  ook  graag  reizen  en  het  land  zien’  (Johanna,  25‐04‐2009).  Waar  toeristen  de 

balans tussen spiritualiteit en recreatie leggen heeft volgens Smith (1992, In: Sharpley & 

Sundaram, 2006) te maken met de zogenaamde ‘quest in guest’, oftewel de vraag van de 

toerist.  Deze  is  te  conceptualiseren  aan  de  hand  van  een  continuüm met  als  extreme 

uitersten de pelgrims  en heilige bedevaartstochten  aan de  ene  kant  en  aan de  andere 



kant de  seculiere  toerist  en het  recreatief  toerisme. Tussen deze  twee punten kunnen 

vervolgens verschillende vormen van spiritueel toerisme geplaatst worden die variëren 

van  meer  spiritueel  dan  recreatief  en  meer  recreatief  dan  spiritueel  (Sharpley  & 

Sundaram,  2005:162).  Hoewel  traditionele  vormen  van  spiritueel  toerisme  zoals  de 

pelgrimstocht tegenwoordig nog veel voorkomend zijn, zijn het vooral de reizen welke 

een  combinatie  vormen  tussen  recreatief  en  spiritueel  toerisme  die  tegenwoordig  erg 

populair  zijn. Verwacht wordt dat deze  trend zich  in de  toekomst alleen nog maar  zal 

uitbereiden  (Olsen  &  Timothy,  2006).  De  vraag  is  echter  waarom  deze  reizen 

tegenwoordig  zo  populair  zijn. We  leven  immers  in  een  tijd waarin  religie  een  steeds 

minder belangrijke rol speelt in het maatschappelijk leven. Het antwoord op deze vraag 

zal in de resterende paragrafen van dit hoofdstuk behandeld worden.    

 

§ 2.2 Een mondiale wereld 

Het  fenomeen van spiritueel  toerisme staat  in het  in huidige  tijdperk waarin we  leven 

niet  op  zichzelf.  De  wereld  is  namelijk  in  beweging  en  processen  van mondialisering 

liggen  hieraan  ten  grondslag.  Mondialisering  kan  omschreven  worden  als  de 

toenemende  mondiale  vervlechting  waardoor  er  een  wereld  ontstaat  waar  alles  en 

iedereen in toenemende mate met elkaar in verbinding staat en aan elkaar verbonden is 

(Inda  en  Rosaldo,  2002).  Deze  onderlinge  verbondenheid  heeft  voornamelijk  kunnen 

ontstaan doordat nieuwe transport en communicatiemiddelen die in de twintigste eeuw 

hun  intrede  hebben  gedaan  afstanden  steeds  kleiner  hebben  doen  worden  en  tijden 

korter. Het vliegtuig brengt ons nu in slechts enkele uren naar iedere plek op aarde waar 

we maar willen zijn en wanneer er zich ergens op de wereld een ramp voordoet ziet de 

rest van de wereld vaak al binnen enkele minuten de eerste beelden hiervan op televisie. 

Zowel David Harvey als Anthony Giddens hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan 

de bestudering van mondialisering. Harvey noemt bij mondialisering het fenomeen van 

timespace  compression  wat  refereert  aan  de  manier  waarop  de  versnelling  van 

economische en sociale processen de wereld heeft doen krimpen zodat tijd en afstanden 

niet  meer  de  belangrijkste  beperking  vormen  in  het  menselijk  handenlen.  Giddens 

daarentegen  noemt  timespace  distanciation  als  belangrijk  gevolg  van  mondialisering. 

Hiermee  bedoelt  hij  dat  sociale  relaties  steeds  meer  uit  hun  locale  context  worden 

gehaald (Inda & Rosaldo, 2002: 5‐8).  



Door  deze  ontwikkelingen  is  de  mobiliteit  van  veel  mensen  bovendien  ook 

toegenomen. Waar de mens vroeger nog in ieder opzicht was gebonden aan een bepaald 

territorium is deze vandaag de dag  in staat om te reizen en kan daardoor ook gaan en 

staan waar hij  of  zij maar wil. Mits men over voldoende  financiele middelen beschikt, 

want  niet  iedereen  is  immers  in  staat  de  vruchten  te  plukken  van  de mondialisering 

(Bauman, 1999). Een van de manieren waarop deze  toename van mobiliteit  tot uiting 

komt is in het toerisme en dus ook in het spiritueel toerisme. Veel mensen stappen ieder 

jaar maar al te graag in het vliegtuig om hun vakantie door te brengen op een exotische 

bestemming.  Het  gaat  dan  vaak  om  landen  in  wat  veel  mensen  de  ‘derde  wereld’ 

noemen.  Op  die  manier  is  het  internationaal  toerisme  wereldwijd  een  van  de 

belangrijkste profiteurs van de mondialisering (Robertson, 1995:29; Salazar, 2005:628). 

De  toename  van  mobiliteit  zorgt  er  dus  onder  andere  voor  dat  een  fenomeen  als 

spiritueel  toerisme  praktisch  mogelijk  wordt  gemaakt.  Dat  men  in  het  Westen 

tegenwoordig  überhaupt  bekend  is  met  Oosterse  spiritualiteit  is  echter  ook  naar  het 

proces van mondialisering  te herleiden  (York, 2001). Tot het eind van de negentiende 

eeuw was religie  iets waarin men werd geboren. Zo kreeg een kind dat uit Christelijke 

ouders werd  geboren  ook  automatisch  een  Christelijke  opvoeding  waarna  het  de  rest 

van zijn of haar  leven als Christen door het  leven ging. Religie was op die manier een 

automatisch  en  geaccepteerd  feit.  Tegenwoordig  wordt  men  in  het  westen  echter 

geconfronteerd met een eindeloos scala aan religieuze opties die verder  rijken dan de 

traditionele  religies  waarin  men  is  geboren.  Deze  nieuwe  religies  of  spiritualiteiten 

worden  daardoor  steeds  vaker  mogelijke  opties.  De  religieuze  consument  kan  zich 

daardoor makkelijker dan ooit losmaken van de door acculturatie aangenomen religies 

en zich aanpassen aan nieuwe religieuze en spirituele gebruiken van zijn of haar keuze. 

Het zijn voornamelijk de nieuwe media als televisie en het internet die er voor gezorgd 

hebben dat de kennis over verschillende religies en spiritualiteiten is toegenomen (York, 

2001). Daarnaast  hebben deze media  er  ook  voor  gezorgd dat men  tegenwoordig  een 

beeld  kan  creëren  van  de  plekken  waar  deze  nieuwe  spiritualiteiten  oorspronkelijk 

vandaan komen. In veel gevallen gaat het om India. Bij deze beeldvorming zal ik in het 

laatste hoofdstuk van deze thesis nog uitgebreid stilstaan. Tot dusver kan geconcludeerd 

worden dat de nieuwe transport en communicatiemiddelen die van invloed zijn geweest 

op het ontstaan van mondialiseringprocessen in zowel praktisch als moreel opzicht ook 

van invloed zijn geweest op het kunnen ontstaan en bestaan van spiritueel toerisme. In 



de tweede helft van dit hoofstuk zal  ik stilstaan bij hetgeen waar antropologen zich  in 

het  kader  van  mondialisering  met  name  mee  bezig  houden.  Te  weten  de  culturele 

gevolgen van dit proces. 

 

§ 2.3 Cultuur in een mondiale wereld 

Cultuur  wordt  van  oudsher  gezien  als  iets  wat  geworteld  zit  in  een  bepaald  fysiek 

territorium waardoor het  een  vaststaand  en onveranderbaar  gegeven  zou  zijn. Op die 

manier hoort de Nederlandse cultuur bij Nederland en de Indiase cultuur bij  India. Dit 

creëert  een  beeld  waarin  culturele  verschillen  tussen  mensen  wereldwijd  als  een 

mozaïek  waarin  verschillende  scheidingslijnen  duidelijk  aanwezig  zijn  visueel  kan 

worden  weergegeven.  Tegenwoordig  is  het  echter  ondenkbaar  om  cultuur  te 

beschouwen als een vaststaand gegeven. Processen van mondialisering hebben cultuur 

namelijk in veel gevallen radicaal uit zijn oorspronkelijke verband getrokken. Zodoende 

is  het  tegenwoordig  theoretisch  mogelijk  om  Nederlandse  cultuurelementen  aan  te 

treffen  in  India en Indiase cultuurelementen  in Nederland. De wereld waarin we  leven 

kan daardoor niet  langer gezien worden als een cultureel mozaïek. Cultuur  is namelijk 

losgeraakt van zijn oorspronkelijke  territorium en verspreid zich  in  razendsnel  tempo 

over de wereld. In antropologische termen wordt dit ook wel de deteritorialisering van 

cultuur genoemd. Dit betekent echter niet dat cultuur nu vrij over de wereld rondwaart. 

Culturele  elementen die  zijn  losgeraakt  van hun  territorium krijgen vaak elders op de 

wereld een nieuwe plek. Cultuur blijft daardoor een territoriaal bestaan hebben al is dit 

bestaan  in  veel  gevallen  niet  altijd  even  stabiel  (Inda  en  Rosaldo,  2002;  Schuerkens, 

2002) . Voorbeelden hiervan zijn overal om ons heen te vinden.   In het kader van mijn 

onderzoek valt  te denken aan het  feit dat we tegenwoordig  in het westen gewend zijn 

geraakt aan oosterse spiritualiteiten. Maar ook het feit dat onze buren tegenwoordig net 

zo goed afkomstig kunnen zijn uit Turkije of Marokko is een voorbeeld waaruit blijkt dat 

cultuur  de‐  en  reterritorialiseert.  Voor  antropologen  bestaat  er  echter  geen 

deterritorialisering  van  cultuur  zonder  dat  er  ook  direct  sprake  is  van 

reterritorialisering.  Daarom  wordt  in  dit  verband  ook  wel  gesproken  over 

de/territorialisering. Een term die in een keer het losraken van culturele elementen van 

hun oorspronkelijke territorium en de inbedding hiervan in een nieuwe context omvat 

(Inda en Rosaldo, 2002). 



  Een vraag waar veel wetenschappers waaronder ook antropologen zich in het kader 

van mondialisering mee bezig houden is of mondialisering uiteindelijk zal leiden tot een 

culturele  homogenisering  van  de  wereld  (Hannerz,  2002;  Inda  &  Rosaldo,  2002; 

Schuerkens,  2003).  Deze  vraagt  komt  voort  uit  het  discours  van  het  cultureel 

imperialisme  dat  suggereert  dat  mondialisering  onder  andere  de  dominantie  van 

bepaalde culturen over anderen inhoudt. Het cultureel  imperialisme gaat er vanuit dat 

culturele stromingen in een mondiale wereld vooral eenrichtingsverkeer zijn: From the 

west  to  the  rest. Hierbij  wordt  er  bovendien  vanuit  gegaan  dat  de  periferie  westerse 

culturele  elementen  klakkeloos  zal  aannemen:  ‘When  the  center  speaks,  the  periphery 

listens, and on the whole does not talk back’ (Hannerz, 2002:38). Met het westen, oftewel 

het centrum, wordt in de meeste gevallen met name naar de Verenigde Staten gewezen 

(Inda en Rosaldo, 2002; Ritzer, 2003). Termen als McDonaldization, Cocacolonization en 

Amerikanisering worden vaak gebruikt om dit gedachtegoed te illustreren. Vanuit deze 

gedachte  ontstaat  vervolgens  de  angst  dat  de  hele  wereld  uiteindelijk  zal  worden 

meegezogen  in de consumptiecultuur van het westen waardoor deze verandert  in een 

culturele  eenheidsworst.  Het  laatwesterse  kapitalisme,  massamedia,  producten  van 

massamedia en consumptiegoederen worden gezien als de drijvende krachten achter dit 

proces  (Hannerz,  2002;  Schuerkens,  2003).  Cultureel  imperialisten  waarschuwen  er 

bovendien  voor  dat  mondialisering  met  name  een  bedreiging  vormt  voor  lokale 

culturen. Deze  zouden  ten  onder  kunnen gaan  als  gevolg  van mondiale  invloeden  van 

buitenaf.  

Hoewel bovenstaand scenario tot bepaalde hoogte een kern van waarheid herbergt is 

mijn argument hier dat de werkelijkheid niet  zo zwart‐wit  is als hoe deze door menig 

aanhanger  van  het  cultureel  imperialistische  gedachtegoed  geschetst  wordt.  Veel 

mensen  hebben  de  neiging  om  bij  mondialisering  enkel  te  kijken  naar  de  grote 

processen. Wie  echter oog heeft  voor de kleine  verhalen  zal  zien dat de  realiteit  vaak 

complexer in elkaar steekt dan het in eerste instantie lijkt, zo laat ook het fenomeen van 

spiritueel  toerisme  zien.  Ten  eerste  gaat  het  cultureel  imperialisme  er  vanuit  dat 

mondialisering  enkel  bestaat  uit  de  invloed die  het  centrum uitoefent  op de periferie. 

Hierbij  valt  niet  te  ontkennen  dat  het  in  de  meeste  gevallen  inderdaad  zo  is  dat  het 

centrum spreekt en de periferie  luistert. Maar dit wil niet  zeggen dat de periferie niet 

terugpraat. Vaak wordt vergeten dat cultuur zich ook in omgekeerde richting beweegt: 

From  the rest  to  the West  (Inda & Rosaldo, 2002; Schuerkens, 2003). Tekenen hiervan 



zijn overal om ons heen  te vinden.  Ik noemde net al het  feit dat oosterse spiritualiteit 

tegenwoordig  ook  een  plek  heeft  verworven  in  veel westerse  samenlevingen.  Yoga  is 

ooit  in India ontstaan maar is tegenwoordig in iedere westerse  samenleving te vinden. 

Sterker nog, yoga is op dit moment razend populair in het westen. De spiritueel toeristen 

die ik sprak in India bleken dan ook vrijwel allemaal in hun thuisland voor het eerst in 

aanraking te zijn gekomen met yoga en niet in India. Yoga is dus niet alleen als oosters 

cultuur element overgewaaid naar het westen, het heeft ook een plek verworven in de 

meeste samenlevingen. Met andere woorden zouden we dus kunnen stellen dat yoga een 

Indiaas  cultuurelement  is  dat  in  India  is  gedeterritorialiseerd  en  in  het  westen  is 

gereterritorialiseerd. Daarnaast zijn er tal van andere voorbeelden te bedenken waaruit 

blijkt dat de periferie ook  invloed uitoefent op het westen.  Inda en Rosaldo (2002:18) 

spreken  in  dit  verband  over  de  periferialisering  van  het  centrum  daar  de  periferie 

tegenwoordig  op  verschillende  plekken  terrein  heeft  gewonnen  in  het  westen.  Het 

westen wordt daardoor in toenemende mate gekenmerkt door culturele heterogeniteit 

en de grenzen tussen het centrum en periferie vervagen daardoor.  

Ten  tweede negeren aanhangers van het  cultureel  imperialisme vaak de actieve  rol 

van lokale populaties en hoe deze omgaan met culturele elementen van buitenaf. Lokale 

culturen bestaan niet uit onverschillige consumenten die alles dat uit het westen komt 

maar klakkeloos aannemen en consumeren. Vaak wordt er eerst kritisch naar externe 

culturele  elementen  gekeken  voordat  deze  een  plek  verwerven  in  een  lokale  context 

(Schuerkens,  2003).  Wanneer  culturele  elementen  vervolgens  worden  overgenomen 

worden deze  in  veel  gevallen eerst  aan de  lokale  context  aangepast. Vaak gebeurd dit 

door  de  toevoeging  van  culturele  waarden  die  afkomstig  zijn  uit  de  ontvangende 

samenleving. Dit gebeurt  in de periferie, maar ook  in het westen neemt men culturele 

elementen die van buitenaf afkomstig zijn niet zomaar over (Inda & Rosaldo, 2002). Het 

feit dat yoga tegenwoordig in veel westerse samenlevingen te vinden is wil echter niet 

zeggen dat de yoga die men in het westen beoefend automatisch hetzelfde is als in India. 

In  India  is yoga een  levensfilosofie. Het  is een manier van  leven maar ook een manier 

van denken. In het westen waar yoga vaak gebruikt wordt ten behoeve van commerciële 

doeleinden  is dit geheel anders. Zo  focust de  transnationale commerciële  interpretatie 

van yoga zich veelal op de gymnastische processen die gepaard gaan met de beoefening 

van yoga en de fysieke effecten zoals gewichtsverlies, stress afname, spierversterking en 

lenigheid  (Fish, 2006:191). Ook  in mijn onderzoek  is  gebleken dat  yoga  in het westen 



vaak in eerste instantie beoefend wordt vanwege de fysieke effecten die ermee bereikt 

kunnen  worden.  In  veel  gevallen  wordt  yoga  dan  gezien  als  een  vorm  van  sport. 

Daarmee  is  het  voor  veel  mensen  vooral  een  leuke  vrijetijdsbesteding.  Zo  ook  in  het 

geval van yogaliefhebber Andrew. Hij is groot, donker en enorm gespierd waardoor hij 

met zijn uiterlijk meteen afrekent met alle stereotypen die er bestaan rondom mensen 

die  aan  yoga  doen.  Sinds  hij  gestopt  is  met  gewichtheffen  is  Andrew  een  fanatieke 

beoefenaar  van  diverse  vormen  van  yoga.  Hij  oefent  zo’n  vier  keer  per  week  wat 

betekent dat hij vaak ’s ochtends voor dat zijn werk begint al in de sportschool te vinden 

is. Toch is yoga voor Andrew geen levensfilosofie. Het is voor hem vooral een manier om 

te ontspannen van zijn drukke en stressvolle leven in een van Europa’s drukste steden. 

Het verhaal van Andrew laat zien dat yoga weliswaar vanuit India is overgewaaid naar 

London maar dat er in London, in ieder geval door Andrew, toch op geheel eigen wijze 

mee  omgesprongen wordt.  Namelijk  niet  als  levensfilosofie maar  ten  behoeve  van  de 

ontspanning van de gestreste workaholic. Ook Mei ziet yoga niet als  levensfilosofie. Zij 

kwam er voor het eerst mee  in aanraking  toen ze haar  rijexamen moest doen. Ze was 

daarvoor erg zenuwachtig en  op aanraden van een vriendin nam ze een paar yogalessen 

om  beter  te  kunnen  ontspannen.  Dat  heeft  haar  toen  geholpen  en  bovendien  ook 

enthousiast  gemaakt  voor  yoga.  ‘Je  wordt  er  zo  relaxed  van’  aldus  Mei  (Mei,  18‐04‐

2009). Op die manier ontstaat er een mix tussen het mondiale en het  lokale. Deze mix 

wordt  ook  wel  glocalisering  genoemd  (Roberson,  1995).  Glocalisering,  oftewel 

glocalization, is als woord ontstaan door de woorden globalization en localization samen 

te voegen tot een nieuwe term. De betekenis van de term stamt af van het Japanse woord 

dochakuka dat ‘mondiale lokalisering’ betekend, of in marketing termen, het aanpassen 

van mondiale producten en diensten  ten behoeve van  specifieke  culturele  voorkeuren 

(Giulianotti  &  Robertsen,  2007;  Robertson,  1995;  Salazar:  2005).  In  de  jaren  tachtig 

werd  de  term  daarom  alleen  nog  maar  gebruikt  in  economische  contexten  maar 

tegenwoordig  is  het  een  prominent  sleutelwoord  geworden  in  de  sociaaleconomische 

bestudering  van  mondialisering:  ‘Sociological  usage  of  glocalization  highlights  the 

simultaneity  or  copresence  of  both  universalizing  and  particularizing  tendencies  in 

globalization;  that  is,  the  commonly  interconnected  processes  of  homogenization  and 

heterogenization’  (Giulianotti  &  Robertsen,  2007:134).  Glocalisering  kan  dan 

gedefinieert  worden  als:  ‘the  interpenetration  of  the  global  and  the  local,  resulting  in 

unique outcomes in different geographic areas. This view emphasizes global heterogeneity 



and tends to reject the idea that forces emanating from the West in General and the United 

State in particular are leading to economic, political, institutional, and – most importantly 

– cultural homogeneity’ (Ritzer, 2003:193‐194).  

Samenvattend  kan  geconcludeerd  worden  dat  mondialisering  naar  alle 

waarschijnlijkheid niet zal leiden tot een cultureel homogene wereld. In het westen zijn 

de  invloeden  van  de  periferie  overal  aanwezig  en  culturele  invloeden  van  buitenaf 

worden  overal  ter  wereld  aangepast  aan  lokale  contexten.  Zo  ook  in  het  geval  van 

oosterse  spiritualiteiten  die  tegenwoordig  zijn  overgewaaid  naar  het  westen.  Een 

belangrijke  vraag  die  gesteld  kan  worden  naar  aanleiding  van  de  manier  waarop  er 

tegenwoordig  in  het  westen  wordt  omgesprongen  met  yoga  en  andere  vormen  van 

oosterse  spiritualiteit  is  de  vraag waarom  spiritueel  toeristen  er  toch  voor  kiezen  om 

naar  India  af  te  reizen  om  daar  aan  yoga  te  doen. Met  andere woorden, waarom  zou 

iemand afreizen naar India om daar yoga te beoefen terwijl de mogelijkheden in eigen 

land hiertoe ook voldoende gelegenheid bieden? Het antwoord op die vraag zal gegeven 

worden in het volgende hoofdstuk waar de comodificatie van spiritualiteit en religie in 

India centraal staat.  



 

3. ‘Spiritualiteit’ te koop 
 

Het is 2 februari en vlucht LX 154 van Swiss Airlines koerst richting Mumbai. Onder 

me  zie  ik  het  Europese  vasteland  steeds  kleiner worden.  Nog  even  en  dan  zal  het 

Zwitserse alpenlandschap volledig uit mijn zicht verdwijnen. Het zal nog zeker acht 

uur  duren  voordat  het  toestel  zal  landen  op  Indiaas  grondgebied  maar  ik  ben  te 

opgewonden  over  alles  wat  komen  gaat  om  te  kunnen  slapen.  Enigszins  verveeld 

blader  ik wat door het onboard magazine  van de  luchtvaartmaatschappij wanneer 

mijn oog valt op een paginagrote advertentie van  Incredible  India15. De advertentie 

laat een foto zien waarop een blonde vrouw tegen de achtergrond van een prachtige 

ondergaande zon op het strand een ingewikkelde asana uitvoerd. Het is Julie Martin, 

directrice  van Brahmani  yoga  in Anjuna.  Links  onderaan de pagina  staat  een  klein 

stukje  tekst:  ‘Julie Martin was  born  near Hollywood  in  L.A. A  keen  interest  in  yoga 

brought her  to  India, and almost at once  she  felt a kinship, a overwhelming  sense of 

belonging.  She  studied  and  mastered  yoga  and  is  now  a  leading  exponent  of  this 

ancient Indian tradition. She lives in India and continues to be enthralled and amazed 

every day. If you are looking for a spiritual and magical journey unlike any other, visit 

India. Like Julie, you will find that your search ends here’. Enigszins verbaast over het 

feit dat  incredible  India een westerse vrouw als  Julie Martin  inzet om het  toerisme 

naar hun land te bevorderen scheur ik de advertentie uit het tijdschrift. Het zal zich 

de komende tijd wel gaan uitwijzen hoe dit zit denk ik bij mezelf.       

 

De advertentie van Incredible India laat er geen twijfel over bestaan dat spiritualiteit en 

religie in India gecommodificeerd worden. Spiritualiteit wordt hier namelijk ingezet als 

middel  om  toeristen  over  te  halen  naar  het  land  te  doen  afreizen.  Ook  tijdens  mijn 

onderzoek  in  India  bleek  telkens  weer  dat  spiritualiteit  en  religie  gecommodificeerd 

worden. De vraag óf er sprake is van commodificatie is hier dan ook niet meer relevant. 

In  dit  hoofdstuk  zal  ik  daarom  stilstaan  bij  de  vraag  waarom,  hoe  en  door  wie 

spiritualiteit en religie gecommodificeerd worden.  

 

                                                 
15 Incredible India is de nationale toeristencampagne van de Indiase overheid. Deze advertentie komt uit 
de serie ‘Motherland India’. 



§ 3.1 Decisions, decisions … over het maken van keuzes in een consumptiecultuur 

Het  antwoord  op  de  waaromvraag  schuilt  in  het  feit  dat  consumptie  in  het  westen 

tegenwoordig  een  belangrijke  maatschappelijke  factor  is.  Zo  belangrijk  dat  we  in  dit 

verband  kunnen  spreken  over  een  consumptiecultuur.  De  huidige  consumptiecultuur 

vormt daarmee de belangrijkste context waarin de commodificatie van spiritualiteit en 

religie  geplaatst  dient  te  worden.  In  de  allereerste  fase  van  de  modernisering,  de 

industriële fase, was er nog sprake van een productiemaatschappij. In het postmoderne 

tijdperk is echter niet langer behoefte aan massaproductie zoals dit in het verleden het 

geval was, maar is consumptie centraal komen te staan. Er heeft met name in het westen 

dus  een  shift  plaats  gevonden  van  een  productiemaatschappij  naar  een 

consumptiemaatschappij  (Bauman,  1999:79‐80).  Dit  betekent  onder  andere  dat  de 

productie van goederen zich nu in eerste instantie op de vraag van de consument en zijn 

niet  te  stillen  drang  tot  consumeren  richt.  Deze  drang  naar  consumptie  maakt 

vervolgens  dat  steeds  meer  zaken  waaronder  ook  spiritualiteit  en  religie 

gecommodificeerd  worden.  Slater  (1997)  geeft  een  algemene  definitie:  ‘Consumer 

culture  denotes  a  social  arrangement  in which  the  relation  between  lived  culture  and 

social resources, between meaningful ways of life and the symbolic and material resources 

on which they depend, is mediated through markets. Consumer culture marks out a system 

in which  consumption  is  dominated  by  the  consumption  of  commodities,  and  in which 

cultural reproduction  is  largely understood to be carried out through the exercise of  free 

personal choice in the private sphere of everyday life’ (Slater, 1997:8). Mensen zijn in een 

consumptiecultuur dus vrij tot het maken van persoonlijke keuzes. Dit wordt ook wel de 

soevereiniteit van de consument genoemd. Deze vrijheid van de consument is een privé 

recht en kan daarom vergeleken worden met de individuele vrijheid die kenmerkend is 

voor moderniteit. Het recht om zelf te bepalen tot welke religie we willen behoren hoort 

hier  ook  bij  (Slater,  1997:27‐8).  In  principe  komt  het  er  op  neer  dat  alles  in  een 

consumptie  maatschappij  een  keuze  is.  Alles  behalve  de  verplichting  om  die  keuzes 

uiteindelijk te maken (Bauman, 2000:73). Dit lijkt een eenvoudig opgave, ware het niet 

dat consumptie tegenwoordig hét medium is om te onderhandelen tussen identiteit en 

status.  In Europa kende men vroeger een sociaal regime waarin  iedereen een vaste en 

stabiele status had. Aan deze status waren bepaalde rechten en plichten gebonden. Zo 

bepaalde  iemand  zijn  status  ook wat  hij  of  zij  mocht  of moest  consumeren. Moderne 

opvattingen rondom individualisme maken echter dat mensen niet meer gebonden zijn 



aan een bepaalde status. Sociale identiteit dient daardoor door individuen zelf gecreëerd 

te  worden.  Consumptie  speelt  hierin  een  belangrijke  rol  omdat  we  de  buitenwereld 

willen  laten  zien  we  wie  zijn  door  hetgeen  we  consumeren.  Er  bestaat  met  andere 

woorden  dus  een  verband  tussen  zelfidentificatie  en  consumptie  (Bauman,  2000; 

Friedman, 2002; Slater, 1997). Het maken van keuzes is dus belangrijk en achtervolgt de 

consument  daarom overal.  Ook  in Goa, waar  de  argeloze  toerist  voor  de  keuze wordt 

gesteld mee te gaan in een van de twee scenes die het toerisme, in ieder geval in Anjuna, 

voor een groot deel domineren. Het gaat dan om de trancescene en de spirituele scene. 

Goa  is  in  de  rest  van  de wereld  vooral  bekend  geworden  nadat  in  de  jaren  zestig  en 

zeventig  de  hippies  er  neerstreken.  Door  de  jaren  heen  zijn  veel  hippies  uit  Goa 

weggetrokken, enkelen zijn gebleven. In de jaren negentig ontwikkelde zich vervolgens 

de  trancescene. Westerse  toeristen maar  ook  lokale  Indiase  jongeren  gingen  zich met 

veel drugs en harde muziek compleet te buiten op tal van illegale dansfeesten die overal 

in  de  deelstaat  georganiseerd werden.  Dit  duurde  een  aantal  jaren  totdat  een  nieuwe 

wet die het draaien van harde muziek na tien uur ’s avonds aan banden legde een einde 

maakte aan het feestplezier. Tot op vandaag is deze wet nog altijd van kracht. Het imago 

van Goa als zijnde the place to be voor tranceliefhebbers leed daardoor schade en men 

zocht naarstig naar een oplossing om het toerisme in Goa nieuw leven in te blazen. Die 

oplossing kwam uiteindelijk vanuit de Britse Annie Gurton.  In  januari 2001 arriveerde 

zij  samen met  haar  yogamat  in Goa,  volledig  in  de  veronderstelling  dat  er  yogalessen 

zouden worden aangeboden in dit toeristische stukje India: ‘This was, after all, India, the 

birthplace of yoga’ (Gurton, 200816). Toen dit niet het geval bleek te zijn bedacht Gurton 

dat het marketing technisch een geweldig idee zou zijn wanneer iemand een yogacentre 

zou openen dat naar westers model zou werken volgen drop‐in  lessen. Gurton maakte 

uiteindelijk  werk  van  deze  gedachte  en  opende  in  oktober  datzelfde  jaar  het  Purple 

Valley  Drop‐In  centre  dat  tegenwoordig  door  het  leven  gaat  als  Brahmani  Yoga.  De 

komst van dit centrum was tevens de geboorte van een spirituele scene in Anjuna welke 

zich in razend snel tempo uitbreidde naar andere delen van Goa. Beide scenes bestaan 

nu naast elkaar en er is geen sprake van onderlinge competitie hoewel het wel verdomd 

lastig om je als toerist in beide scenes tegelijk te begeven aldus Mel, Emile en Adriana, 

alle  drie  docent  bij  Brahmani  yoga.  Onder  het  genot  van  een  smakelijke  lunch  bij  de 

German Bakery bespreek  ik met hen het  spiritueel  toerisme  in Goa. Emile  legt uit dat 
                                                 
16 http://livingmysorejournal.blogspot.com/2008/05/june‐08‐india.html 



wanneer iemand ’s avonds tot in de late uurtjes gaat feesten met veel drank en drugs het 

gewoonweg onmogelijk is om ’s ochtends weer om zes uur uit de veren te zijn voor de 

dagelijkse portie yoga. Een serieuze beoefening van yoga dient gepaard te gaan met een 

gezonde levensstijl en daar passen geen alcohol en drugs bij, aldus Emile (Emile, 26‐02‐

2009). Het is duidelijk, ook in Goa ontkomt de toerist die tevens consument is niet aan 

het maken van keuzes. Gaat hij of zij mee in de trancescene dan betekent dit feesten tot 

in de late uurtjes. Maar wordt er gekozen voor de spirituele scene dan zorgt de toerist 

dat hij iedere dag zijn dosis vitaminen en gezonde voeding binnen krijgt bij de German 

Bakery. Dit immer populaire restaurant in Anjuna bestaat al sinds 1979 en heeft door de 

jaren  heen  heel  wat  transformaties  ondergaan.  Tegenwoordig  promoot  de  German 

Bakery  zichzelf  als health  food  restaurant  en  is  daarmee  een  populaire  hang‐out  voor 

iedereen die zichzelf in de spirituele scene plaatst. Bovendien gaat een spiritueel toerist 

in Goa zoveel mogelijk om met mensen die tot dezelfde club behoren. Hij doet dagelijks 

yogaoefeningen bij Brahmani of een van de andere yogascholen in de omgeving en met 

‘spirituele’  vrienden  gaat  hij  of  zij  vervolgens  naar  ‘spirituele’  feestjes  bij  Yoga Magic 

waar  iedereen  in het wit gekleed  is en waar geen alcohol wordt  geschonken. De echte 

liefhebbers  kunnen  hun  reis  tot  slot  afsluiten  door  bij  Healing  Here  and  Now  deel  te 

nemen  aan  een  zevendaags  durend  detox  programma waarin  enkel  geleefd wordt  op 

voedingssupplementen en vruchtensapjes. Dit  alles om de gezonde  levensstijl die past 

bij het imago van de spiritueel toerist te ondersteunen.    

 

§ 3.2 Commodificatie van spiritualiteit en religie in India 

Er  is  nu  ruimschoots  aandacht  besteed  aan  de  bredere  context  waarin  de 

commodificatie van spiritualiteit en religie geplaatst dient te worden. Zodoende kom ik 

nu aan bij de vraag hoe spiritualiteit en religie  in  India gecommodificeerd worden. Dit 

gebeurt op twee verschillende manieren welke ik de materiële wijze en de immateriële 

wijze noem. Niet geheel onverwacht blijken spiritualiteit en religie in India ruimschoots 

gecommodificeerd  te  worden  door  de  verkoop  van  tal  van  ‘spirituele’  producten. 

Boeddhabeelden,  gebedsvlaggetjes,  stickers  van  hindoegoden,  wierrook,  klankschalen, 

meditatieshawls, men kan het zo gek niet bedenken of het is te koop. Vaak worden deze 

producten  verkocht  in  de  directe  omgeving  van  plaatsen  die  op  enigerlei  wijze  een 

spirituele  aantrekkingskracht  uitoefenen  op  westerse  toeristen  (Geary,  2008),  of  op 



markten  in  gebieden waar  veel  toeristen  komen  zoals  de Wednesday  fleamarket17  in 

Anjuna.  Opvallend  hierbij  is  hoeveel  van  deze  producten  buiten  hun  oorspronkelijke 

context worden aangeboden.  In Goa kun  je  als  toerist bij wijze  van  spreken op  iedere 

hoek van de straat wel een Boeddhabeeld kopen. Dit terwijl de Boeddha in Goa voor de 

lokale  bevolking  nauwelijks  tot  geen  betekenis  heeft.  Goanen  zijn  namelijk  geen 

boeddhisten  maar  overwegend  Hindoeïstisch  en  Christelijk.  Daarnaast  worden  er  in 

India  ontelbaar  veel  producten  verkocht  aan  toeristen  met  daarop  afbeeldingen  van 

hindoegoden.  Deze  afbeeldingen  blijken  op  westerse  toeristen  een  grote  visuele 

aantrekkingskracht  te  hebben  waardoor  deze  worden  afgebeeld  op  tassen,  T‐shirts, 

notieboekjes,  dekbedovertrekken  enzovoorts.  Ook  hier  geldt  dat  er  sprake  is  van 

decontextualisering welke  in  dit  geval  leidt  tot  woede  en  frustratie  van  veel  gelovige 

Hindoes. Zo liep ik tijdens mijn veldwerk in Goa op een vrijdagavond samen met Deepak, 

een Indiase  jongen uit  Jaipur die  in Goa op vakantie was, over een markt. Het was een 

markt  waar  veel  toeristen  kwamen  en  dus  ook  veel  van  de  hierboven  genoemde 

producten  werden  verkocht.  Hoofdschuddend  wees  hij  naar  een  felgekleurd  T‐shirt 

waarop de olifantengod Ganesh stond afgebeeld. Ik vroeg hem wat er aan de hand was 

en hij  legde mij uit dat volgens het hindoeïstische geloof er nooit een god mag worden 

afgebeeld op een voorwerp dat op enigerlei wijze vies kan worden. Dat is een belediging. 

Een T‐shirt kan vies worden, je zweet er in of er kunnen vlekken op ontstaan waarna je 

het uittrekt en misschien wel in een hoek op de grond gooit (Deepak, 20‐03‐2009). Zijn 

reactie op het Ganesh‐shirt is begrijpelijk maar laat bovendien ook zien dat als het gaat 

om de  verkoop  van  ‘spirituele’  producten de  belangen  van  lokale  Indiërs  enerzijds  en 

westerse  toeristen  anderzijds  in  sommige  gevallen  ver  uit  elkaar  kunnen  liggen. 

Daarnaast zijn het niet alleen de  lokale kooplui die zich bezig houden met de verkoop 

van  ‘spirituele’  producten.  Ook  yogascholen  en  ashrams  bieden  veel  te  koop  aan.  Bij 

yogascholen  gaat  het  vaak  om  yogamatjes,  tassen  voor  yogamatjes  of  T‐shirts  met 

daarop de naam en het logo van de yogaschool. Met name dit laatste bleek in Anjuna een 

erg populair souvenir te zijn onder de bezoekers van Brahmani Yoga. Brahmani docente 

Mel  legde me  uit  dat  het  in  de  internationale  yogawereld  een  trend  is  om  kleding  te 

dragen van bekende yogascholen. Leerlingen willen daarmee aan de buitenwereld laten 

zien dat ze bij een bepaalde yogaschool  lessen hebben gevolgd (Mel, 26‐02‐2009). Het 

dragen  van  deze  shirts  is  dan  ook  een  voorbeeld  waaruit  blijkt  dat  er  een  verband 
                                                 
17 Anjuna staat bekend om de vlooienmarkt die iedere woensdag wordt gehouden.   



bestaat  tussen  consumptie  en  zelfidentificatie.  Ashrams  daarentegen  verkopen  weer 

veel producten die betrekking hebben op de desbetreffende guru. Ook hier geldt weer 

dat er sprake is van een eindeloos assortiment. Van een door de guru geschreven uitleg 

van de Bhagavad Gita tot ansichtkaarten met daarop een afbeelding van de tenen van de 

guru, het maakt niet uit. Zo lang het maar betrekking heeft op die ene persoon die in de 

desbetreffende ashram centraal staat. Zo leek in een van de ashrams die ik bezocht voor 

mijn onderzoek deze verkoop nog het meest op de merchandise van een popster daar de 

ashram  bezoekers  keer  op  keer  in  de  rij  stonden  om  een  souvenir  van  hun  guru  te 

bemachtigen.  Strikt  genomen  kunnen  we  hier  in  feite  dus  ook  spreken  van  de 

commodificatie  van  een  guru  an  sich  als  onderdeel  van  de  commodificatie  van 

spiritualiteit  en  religie. Wat  al  deze  voorbeelden met  elkaar  gemeen  hebben  is  dat  er 

sprake  is  van  een  materiële  wijze  waarop  spiritualiteit  en  religie  gecommodificeerd 

worden. Het gaat immers om de verkoop van spullen, tastbare producten die veelal aan 

spiritueel toeristen als souvenirs van hun reis naar India worden aangeboden.  

Een andere manier waarop spiritualiteit en religie in India gecommodificeerd worden 

is  zoals  gezegd  op  immateriële  wijze.  Het  gaat  hier  niet  om  de  verkoop  van  tastbare 

producten  maar  om  het  gebruik  van  yoga  en  andere  aan  spiritualiteit  gerelateerde 

activiteiten ten behoeve van commerciële doeleinden. In veel gevallen gaat het dan om 

spiritueel  toerisme.  In  het  vorige  hoofdstuk was  te  lezen  dat  oosterse  spiritualiteiten 

door  de  jaren  heen  vanuit  India  zijn  overgewaaid  naar  het  westen.  Dat  men  in  het 

westen als gevolg hiervan een steeds grotere  interesse  is gaan ontwikkelen  in yoga en 

dergelijke is in India, en dus ook in Goa, niet onopgemerkt gebleven. Spiritualiteit wordt 

hier  dan  ook  steeds  vaker  ingezet  als  toeristische  attractie  en  dit  reikt  verder  dan  de 

standaard yogales. Chantavonden, chakracleanings, meditatiesessies,  reikicursussen en 

spirituele theekransjes voor vrouwen zijn slechts enkele voorbeelden uit het onmetelijk 

aanbod  aan  activiteiten  die  in  Goa  aan  spiritueel  toeristen  worden  aangeboden.  Dit 

terwijl Goa in verleden nooit bekend heeft gestaan als the place to be daar waar het gaat 

om spiritualiteit en religie. Tegenwoordig is dat wel anders. De populaire reisgids Lonely 

Planet  wijdt  in  zijn  editie  over  Goa  zelfs  een  apart  deel  aan  spirituele  en  holistische 

activiteiten: ‘Yoga courses are as common as cows in Goa, and many Worldclass teachers 

flock  here  over  season’,  aldus  de  auteur  van  het  boek  (Lonely  Planet  Goa:  214).  De 

combinatie  van een breed aanbod aan  spirituele  activiteiten enerzijds  en de prachtige 

stranden,  uitstekende  restaurants  en  sfeervolle  uitgaansgelegenheden    anderzijds 



maken  van  Goa  een  laagdrempelig  stukje  India  waardoor  het  een  gewilde 

vakantiebestemming voor westerse spiritueel toeristen is die even tot rust willen komen 

van hun hectische leven thuis.  

Opvallend  is  dat  in  Goa  met  name  westerlingen  verantwoordelijk  zijn  voor  deze 

immateriële vorm van commodificatie van spiritualiteit en religie. In de inleiding op dit 

hoofdstuk bleek dat Julie Martin die oorspronkelijk afkomstig is uit de Verenigde Staten 

de  directrice  is  van  Brahmani  yoga.  Ze  is  echter  niet  de  enige  westerling  die  bij 

Brahmani rondloopt. Ook het voltallige personeel is, evenals de meeste van hun klanten, 

afkomstig uit Europa of de Verenigde Staten. Zeer sporadisch komt er een rijke Indiër uit 

Mumbai of Bangalore om lessen te volgen maar dat aantal is weg te cijferen ten opzichte 

van  het  aantal  westerse  klanten.  Daarnaast  is  Brahmani  niet  de  enige  plek  in  Anjuna 

waar  westerlingen  de  dienst  uit  maken.  Ook  Healing  Here  and  Now  en  Yoga  Magic 

worden  in  zijn  geheel  gerund door westerlingen. De  spirituele  scene  in Anjuna wordt 

dus gedomineerd door westerlingen. Een  logische vraag die vervolgens voortvloeit uit 

dit  gegeven  is  waarom  er  zoveel  westerse  toeristen  helemaal  naar  India  afreizen  om 

daar vervolgens yogalessen  te volgen die gegeven worden door mensen die misschien 

wel uit hun eigen land afkomstig zijn. Deze vraag heb ik in de  loop van mijn onderzoek 

dan  ook  meerdere  malen  voorgelegd  aan  mijn  respondenten.  Hun  antwoord  was  in 

vrijwel  alle  gevallen  eenduidig:  Omdat  hier  les  wordt  gegeven  door  de  beste 

yogadocenten  van  de  wereld.  De  meeste  spiritueel  toeristen  doelden  daarbij  op 

Brahmani  yoga.  Deze  yogaschool  staat  internationaal  zo  hoog  aangeschreven  dat  veel 

spiritueel  toeristen een  reis naar  India  over hebben om hier  lessen  te  kunnen volgen. 

Deze  toeristen  kiezen  in  eerste  instantie  dus  niet  voor  India  maar  voor  het  merk 

Brahmani. Dat deze yogaschool bovendien gelegen is in Goa maakt voor veel spiritueel 

toeristen  dat  een  bezoek  aan  deze  yogaschool  uitstekend  te  combineren  is  met  een 

recreatieve  vakantie.  Daarnaast  zijn  de  meeste  spiritueel  toeristen  van  mening  dat 

westerlingen ook veel beter zijn in het geven van yogales dan Indiërs. Hoewel dit op zijn 

minst opvallend  is  te noemen daar yoga  in  India  is ontstaan,  is   het  toch eenvoudig  te 

verklaren. Zo werd er in het voorgaande hoofdstuk al gesproken over glocalisering. Een 

term die staat voor het  lokaal herinterpreteren van externe culturele elementen welke 

in een mondiale wereld veelvuldig  lokale contexten binnendringen. Ook gaf  ik aan dat 

yoga  als  extern  cultureel  element  in  het  westen  wordt  aangepast  aan  de  westerse 

manier van leven. Hierdoor is yoga in het westen meestal geen levensfilosofie maar een 



vrijetijdsbesteding, een sport en daarmee een goede manier om te ontspannen van een 

drukke baan. Spiritueel toeristen die vanuit het westen naar India komen hebben in hun 

thuisland dan ook vaak alleen kennis gemaakt met deze geherinterpreteerde variant van 

yoga. Hun idee over wat yoga inhoudt en wat het voor hun betekent laten ze meestal niet 

varen  op  het  moment  dat  ze  naar  India  gaan  om  daar  lessen  te  volgen.  Westerse 

yogascholen voldoen daarom in veel gevallen beter aan de vraag van westerse spiritueel 

toeristen  daar  ze  begrijpen  wat  westerlingen  willen.  Alla  legt  uit:  In  India  heb  ik 

yogalessen gevolgd bij zowel Indiërs als westerlingen. Mijn ervaring is dat Indiers als het 

gaat om yoga veel meer bezig  zijn met het mentale aspect  ervan. Westerlingen  leggen 

daarentegen meer  de nadruk  op  het  fysieke  aspect  van  yoga  en dat  spreekt mij meer 

aan. Bovendien hebben Indiers volgens Alla ook een hele andere manier van  lesgeven. 

‘Indiërs  leggen  niets  uit  en  demonstreren  ook  niks.  Wanneer  je  iets  verkeerd  doet 

trekken ze soms zo hard aan  je  ledematen om  je  in de goede positie  te duwen dat het 

pijn  doet.  Ik  ken  zelfs  verhalen  van mensen  die  geblesseerd  zijn  geraakt  tijdens  zo’n 

yogales (Alla, 08‐04‐2009). Alla was, net zoals veel andere spiritueel toeristen dan ook 

veel meer te spreken over de werkwijze van westerse yogadocenten en daarom geeft ze 

in India de voorkeur aan een westerse yogaschool. In haar geval Brahmani yoga.  

 

§ 3.3 de vraagtekens 

Binnen de context van de huidige consumptiecultuur en de modernisering vindt er op 

dit  moment  in  het  westen  een  heropleving  van  spiritualiteit  en  religie  plaats.  Vooral 

spiritualiteit is hot op het moment. Deze populariteit is in India terug te zien in de grote 

belangstelling van westerse spiritueel toeristen in alles wat in India op spiritueel gebied 

te  bieden  heeft.  In  Goa  gaat  het  vooral  om de  activiteiten  die  al  eerder  in  deze  thesis 

genoemd zijn. De vraag is echter hoe deze heropleving geïnterpreteerd dient te worden. 

Hierover zijn de meningen namelijk verdeeld. Aan de ene kant wordt de heropleving van 

spiritualiteit en religie gezien als onderdeel van de huidige westerse consumptiecultuur 

en  modernisering  (Carette  &  King,  2006).  Hierbij  wordt  benadrukt  dat  religie  en 

spiritualiteit gecommodificeerd zouden worden om de waarden van de moderniteit en 

de liberale samenleving te voeden en te koesteren. Voorbeelden hiervan zijn overal om 

ons heen te vinden. Zo  liet het actualiteitenprogramma één vandaag enige tijd geleden 



een  item18  zien  over  de  toenemende  populariteit  van  spiritualiteit  in  Nederland. 

Yogascholen  en  meditatiecentra  schieten  als  paddenstoelen  uit  de  grond  en  in  veel 

gevallen gaat het dan om commerciële op winst beluste bedrijven. Daarnaast vliegen in 

de  boekhandel  de  spirituele  boeken  als  warme  broodjes  over  de  toonbank  en  de 

Happinez19 profiteert op dit moment van ongekend hoge verkoopcijfers. Het blad heeft 

zelfs een eigen homeshopping website waarop tal van ‘spirituele’ producten te koop zijn 

die  variëren  van  yogamatjes  tot  ‘gelukssieraden’.  Spiritueel  toerisme  kan  ook  gezien 

worden  als  een  vorm  van  commodificatie  van  religie  en  spiritualiteit.  Zo  komen  er 

bijvoorbeeld  steeds  meer  reisbureaus  die  hun  geld  verdienen  aan  deze  business  en 

toeristen zijn vaak bereid om veel geld neer te tellen voor een spirituele ervaring in het 

buitenland.  Dat  de  spirituele  handel  verkoopt  en  het  ook  goed  doet  valt  dus  niet  te 

ontkennen. Toch wordt de heropleving van religie en spiritualiteit vaak ook gezien als 

een  tendens  waarbij  men  zich  juist  afzet  tegen  de  moderniteit  en  terug  grijpt  op  de 

religieuze houvast die men sinds de secularisering in de vorige eeuw voor een groot deel 

uit het oog is verloren. Mensen hebben opnieuw behoefte aan een bepaalde manier van 

houvast. Alleen zoeken ze deze niet meer in vaststaande instituties zoals de kerk maar 

meer  in het  ‘zelf’  (Orye, 2006). Vasu, een  jonge  jongen afkomstig uit Duitsland,  is  zo’n 

persoon. Hij verblijft enkele maanden als staflid in een ashram waar hij onder andere de 

dagelijkse asana lessen voor beginners verzorgt. In zijn les treft hij veel backpackers aan 

die  de  twee  weken  durende  yoga  vacation  volgen  die  door  de  ashram  wordt 

aangeboden.  Voor  Vasu  is  yoga  in  tegenstelling  tot  veel  andere  westerlingen wel  een 

levensstijl. Hij maakt zich dan ook kwaad om de manier waarop er tegenwoordig in het 

westen met yoga wordt omgesprongen. Een of twee yogalesjes per week is niet genoeg 

volgens  hem. Asanas  hoor  je  iedere  dag  uit  te  voeren.  Daarbij  dien  je  gezond  te  eten, 

gezond te leven en positief te denken. Die filosofie probeert hij twee weken lang iedere 

dag uit te leggen aan de deelnemers van de yoga vacation. Op de laatste dag spreekt hij 

de groep nog eens extra streng toe. Ik weet dat het moeilijk is alles wat jullie hier geleerd 

hebben ook echt vol te houden. Straks gaan jullie weer terug naar de stad en dan zijn er 

weer  tal  van  verleidingen  waaraan  jullie  worden  blootgesteld.  Maar  probeer  ze  te 

weerstaan en blijf denken aan wat je hier geleerd hebt. Degenen die dit volhouden zullen 

                                                 
18 De opkomst van de nieuwe spiritualiteit, uitgezonden op Nederland 1 op 3 januari 2009 
19 De Happinez is een Nederlands tijdschrift dat zich richt op mensen die geïnteresseerd zijn in zingeving 
en verdieping in combinatie met een pure, stijlvolle manier van leven, aldus de website www.happinez.nl  



merken dat yoga voor hen een lifechanging experience zal zijn, aldus Vasu (Vasu, 28‐04‐

2009). 

In het debat omtrent de huidige heropleving van spiritualiteit  en religie wordt deze 

heropleving dus  aan de  ene  kant  gezien  als  onderdeel  van,  en  aan de  andere kant  als 

tegenreactie  op  de  modernisering  en  consumptiecultuur.  Binnen  de  context  van  het 

spiritueel  toerisme  zijn  voor  beide  standpunten  argumenten  te  vinden.  Spiritueel 

toerisme  kan  echter  ook  als  mediator  fungeren  in  deze  discussie.  Veel  spiritueel 

toeristen  zoeken  in  India de  rust  die  ze  thuis niet  kunnen vinden en proberen  tijdens 

hun reis bijvoorbeeld meer tot zichzelf te komen. Ze zetten zich als het ware af tegen de 

moderniteit  en  het  leven  dat  ze  thuis  hebben  als  gevolg  daarvan. Aan  de  andere  kant 

gaan  ze  doordat  ze  een  spirituele  reis  naar  India  maken  juist  mee  in  de  moderne 

consumptiecultuur  want  spiritueel  toerisme  an  sich  kan  gezien  worden  als 

commodificatie  van  spiritualiteit  en  religie.  Veel  toeristen  willen  tijdens  hun  reis 

bijvoorbeeld  tot  zichzelf  komen,  maar  wel  omringt  met  alle  luxe  die  ze  van  huis  uit 

gewend  zijn,  ook  als  dit  betekent  dat  ze  daar  veel  geld  voor  moeten  betalen 

(Bandyopadhyay  & Morais,  2005).  Vandaar  dat  er  in  de  ashrams  vaak  steen  en  been 

geklaagd werd over het gebrek aan luxe. Zo raakte ik tijdens de ochtendchai in gesprek 

met twee Duitse meisjes. Ze waren op rondreis door India en al voor aanvang van hun 

reis  stond  het  verblijf  in  een  ashram  hoog  op  hun  prioriteitenlijstje.  Eenmaal 

aangekomen  bleek  een  en  ander  toch  tegen  te  vallen  en  bleken  de  meiden  het 

ashramleven danig te hebben geromantiseerd. Sonia, die dag gekleed in een strak fitness 

pakje dat absoluut niet voldeed aan de kledingvoorschriften van de ashram, vertelde me 

behoorlijk  last van haar rug te hebben door de harde bedden. Ze had daardoor moeite 

deel te nemen aan de asana lessen. Bovendien bleken de discipline en de strenge regels 

voor haar een onderdeel van het ashramleven te zijn waar ze maar moeilijk aan kon en 

wilde wennen (Sonia, 28‐04‐2009). Ook het verhaal van Dariya, mede‐eigenaresse van 

Healing  Here  and  Now,  geeft  aan  dat  er  soms  noodgedwongen moet  worden  gezocht 

naar een middenweg. Dariya kwam twaalf jaar geleden als spiritueel toerist naar India. 

Ze woonde destijds in Duitsland waar ze niet gelukkig was, continue had ze het gevoel 

dat  er  iets miste  in  haar  leven.  In  die  periode  ontmoette  ze  in Duitsland  een man  uit 



Pune, India. Hij was lid van de Osho20 gemeenschap. Daar was ze zo van onder de indruk 

dat ze besloot haar koffers te pakken en zelf naar India af te reizen. Daar leefde ze eerst 

zes maanden  in de Osho community. Tijdens een vakantie  in Goa  leerde ze vervolgens 

haar  huidige  echtgenoot  Jean‐Pierre  kennen  waarmee  ze  Healing  Here  and  Now 

oprichtte. Dariya  is  een vrouw met  een missie. Ze  zet  zich  af  tegen bepaalde aspecten 

van de moderniteit die volgens haar de mens vergiftigen. Ze doelt dan met name op de 

coca‐cola  cultuur  waarin  de  mens  verzeild  is  geraakt.  In  Goa  verzorgt  ze  nu  vanuit 

Healing Here and Now tal van spirituele workshops om mensen bewust  te maken van 

het leven dat ze leiden. Haar missie is ontstaan vanuit haar spirituele achtergrond maar 

zelf geeft ze aan dat ze daar niet van kan leven. Daarom is ze begonnen met de verkoop 

van grote gekleurde doeken met daarop de afbeeldingen van verschillende mantras die 

kunnen  dienen  als  woondecoratie.  Deze  decoration  for  awakening  was  voor  haar  en 

Jean‐Pierre de  ideale manier om  spiritualiteit met verkoop te combineren (Dariya, 08‐

04‐2009). Een combinatie van beide standpunten is dus mogelijk, zo laat het verhaal van 

Dariya zien, maar uit mijn onderzoek is vooral gebleken dat het spiritueel toerisme,  in 

ieder geval in Goa, voornamelijk bijdraagt aan de waarden van de consumptiecultuur en 

dat  veel  spiritueel  toeristen  in  Goa  zich  hier  niet  tegen  willen  verzetten.  De  meeste 

spiritueel toeristen vinden het dan ook niet erg dat veel westerse yogascholen hun eigen 

draai aan dit fenomeen geven. Een belangrijke vraag hierbij is echter wel in hoeverre de 

term  spiritualiteit  in  dit  verband  nog wel  op  zijn  plaats  is  daar  in  een  dergelijk  geval 

tekort wordt  gedaan  aan de  oorspronkelijke  lading  van het woord,  namelijk  een niet‐

restrictief geloofsysteem waarbij het individu centraal staat. Ronald Martins van het Goa 

Desk  Research  Centre21 wist  uit  te  leggen  dat  in  India  daarom  tegenwoordig  ook wel 

vaker wordt  gesproken  over  health  tourism  in  plaats  van  spiritueel  toerisme  (Ronald 

Martins, 03‐03‐2009). Health  tourism  is daarmee  in  feite een verbastering van  Indiase 

spiritualiteit  naar  westerse  maatstaven.  Het  spanningsveld  tussen  deze  twee  vormen 

van  toerisme sluit  aan bij de  tweedeling  tussen mensen die  zich  serieus bezig houden 

met  spiritualiteit  en  mensen  die  enkel  geïnteresseerd  zijn  in  een  casual  vorm  van 

spiritualiteit. Bij dit onderzoek gaat het echter om de commodificatie van spiritualiteit 

en bij health tourism  is dat evenals bij spiritueel toerisme het geval. Beide vormen van 
                                                 
20 Bhagwan Sri Rajneesh oftewel Osho is een van de bekendste Guru’s in India. Hoewel de populariteit van 
Osho al enige tijd geleden zijn hoogtepunt bereikt heeft, blijft de ashram van de Osho community in Pune 
nog altijd een belangrijke trekpleister voor spiritueel toeristen. 
21 Het Goa Desk Research Centre is een instelling die een kritisch maatschappelijk debat voert over het 
toerisme in Goa. 



toerisme verschillen dan ook weinig van elkaar vandaar dat ik er in deze thesis bewust 

voor kies om te blijven spreken van spiritueel toerisme.  

  De  vraag  die  centraal  staat  in  dit  onderzoek  is  hoe  de  commodificatie  zoals 

beschreven in dit hoofdstuk het beeld dat westerse spiritueel toeristen van India hebben 

beïnvloedt. Het laatste hoofdstuk zal daarom tot slot ingaan op die beeldvorming.  

    

 

 



4. Beeldvorming over India 

 

Reizen kan ook wel gezien worden als een rites de passage, een overgangsritueel (Kraft, 

2007). In de internationale bestseller getiteld Ben je ervaren? (Sutcliffe, 2009) wordt dit 

op humoristische wijze duidelijk gemaakt aan de lezer. In het boek gaat de jonge Dave 

met zijn vriendin Lisa mee op reis naar India. Eenmaal in India kiest Lisa vrijwel meteen 

voor het spirituele pad. Dave niet. Hij haat India en hij haat het reizen waardoor hij zich 

vrijwel continue ellendig voelt. Eenmaal terug in Engeland bleek de reis voor Dave toch 

een  levensveranderende  ervaring  te  zijn  geweest:  ‘In het  verloop  van mijn  reis was  ik 

zodanig gerijpt dat ik in wezen een nieuw mens was geworden’ (Sutcliffe, 2009:236). Voor 

de  spiritueel  toeristen uit dit  onderzoek  is dit  vaak niet  anders. Het beeld dat  iemand 

van een bepaald land heeft zegt dan ook niet altijd evenveel. We dienen deze beelden te 

interpreteren.  Pas  dan  komen we  erachter  wat  het  beeld  dat  iemand  van  India  heeft 

daadwerkelijk  betekent.  Voortbordurend  op  het  voorgaande  hoofdstuk  zal  ik  in  dit 

laatste  hoofdstuk  dan  ook  op  interpretatieve  wijze  stilstaan  bij  de  beeldvorming  van 

spiritueel  toeristen  over  India  om  zo  inzicht  te  verschaffen  in  de  wijze  waarop  de 

commodificatie van spiritualiteit en religie deze beeldvorming heeft beïnvloed. Hiertoe 

zal  ik  eerst  stilstaan  bij  een  aantal  theoretische  concepten  die  van  belang  zijn  op  het 

gebied van beeldvorming en beeldvorming over India in het bijzonder. Vervolgens zal er 

worden  ingegaan op de beeldvorming van westerse spiritueel  toeristen over  India om 

tot  slot  in  de  laatste  paragraaf  deze  beelden  te  duiden  in  het  licht  van  de  eerder 

besproken theoretische concepten. 

 

§ 4.1. Oriëntalisme en exotisering 

In de introductie op deze thesis werd al stilgestaan bij het werk van Arjun Appadurai en 

zijn  theorie  over  de  zogenaamde  imagined  worlds.  Hiermee  bedoelt  Appadurai  dat 

mensen in een mondiale wereld in staat zijn om op tal van terreinen tot een imaginaire 

beeldvorming te komen. In de toeristische sector heeft de media daarin een belangrijke 

rol. Toeristische campagnes als Incredible India laten beelden van India via de televisie 

onze  huiskamers  binnendringen.  Ook  reisgidsen,  boeken,  films  en  internetpagina’s 

voorzien ons van de nodige informatie. Deze beelden zijn vervolgens bepalend voor ons 

handelen. Met andere woorden: ‘The imagination is now central to all forms of agency, is 

itself  a  social  fact,  and  is  the  key  component  of  the  new  global  order’  (Appadurai, 



2002:49).  Binnen  de  context  van  het  spiritueel  toerisme  betekent  dit  dat  spiritueel 

toeristen  al  voor  aanvang  van  hun  reis  een  imaginair  beeld  van  India  hebben. 

Bandyopadhyay en Morais noemen dit ook wel het zogenaamde ‘destination image’. Dit 

is  de  expressie  van  alle  objectieve  kennis,  indrukken,  vooroordelen,  beelden  en 

emotionele  gedachten  die  een  individu  of  groep  op  voorhand  van  een  bepaalde 

bestemming kan hebben (Bandyopadhyay en Morais, 2005:1006‐1007). Op basis van dit 

beeld  zijn  spiritueel  toeristen  vervolgens niet  alleen  in  staat  te  bepalen of ze  een  reis 

naar India willen maken, ze zijn daarnaast ook in staat te bepalen waarom ze dit willen. 

Met name dit laatste aspect is interessant daar het waarom ook ingaat op de vraag hoe 

we  de  beelden  die  spiritueel  toeristen  van  India  hebben  dienen  te  interpreteren. 

Alvorens daar in de tweede paragraaf dieper op ingegaan wordt zal hier eerst stilgestaan 

worden bij  twee andere theoretische concepten die binnen een toeristische context,  in 

veel  gevallen  verweven  zijn  met  beeldvormingsprocessen  over  India,  te  weten 

oriëntalisme en exotisering.  

Het oriëntalisme is een term die in het verleden gebruikt werd om vaag naar Azië als 

geheel  te  wijzen.  Ook  werd  het  oriëntalisme  vaak  gebruikt  om  twee  verschillende 

beelden te creëren. Één beeld van de Oriënt, de oudste van de twee, maakte een strikt 

onderscheid  tussen Christelijk Europa en het  islamitische Azië. Het betreft  in dit geval 

het deel van Azië dat vroeger bekend stond als het nabije oosten (le proche Oriënt) maar 

tegenwoordig beter bekend staat als het Midden‐Oosten. Later, toen de West‐Europese 

dominantie in Azië toenam en men verder keek dan het Midden‐Oosten ontstond er een 

nieuw  beeld  van  de  Oriënt.  Deze  Oriënt,  waarvan  ook  India  deel  uit  maakt,  staat 

tegenwoordig bekend als het Verre‐Oosten (l’extrême Oriënt) (Inden, 1986:404‐6). Met 

zijn  beroemde  boek  Oriëntalism  (2005/1978)  heeft  Edward  Said  echter  een  meer 

kritische twist aan het begrip gegeven. Volgens Said is westerse kennis over het Oosten 

niet  ontstaan  vanuit  feiten  maar  vanuit  imaginaire  constructies  dat  alle  oosterse 

samenlevingen dezelfde cruciale karakteristieken delen en dat deze karakteristieken bij 

voorbaat tegenovergesteld zijn aan het westen. Op deze manier creëert het oriëntalisme 

een denkbeeldige geografie die het oosten, ofwel de Oriënt, scheidt van het westen, ook 

wel de Occident genoemd (Said, 2005). De Oriënt vormt hierin de negatieve tegenpool 

van  de  Occident.  Hierdoor  ontstaat  er  een wij‐zij  onderscheid waarbij  het  oosten  ten 

opzichte van het westen een inferieure positie wordt toebedeeld. In zijn boek legt Said 

het  oriëntalisme  vooral  uit  aan  de  hand  van  beelden  die  westerlingen,  met  name 



Engelsen  en  Fransen,  hadden  over  hun  koloniën  in  het  oosten.  Hij  zegt  hierover  dat: 

‘Eenvoudigweg  beweren  dat  oriëntalisme  een  rationalisatie  van  koloniale  overheersing 

was, betekent dat men negeert  in hoeverre die koloniale overheersing op  voorhand was 

gerechtvaardigd  door  het  oriëntalisme  in  plaats  van  achteraf’  (Said,  2005:69).  In  het 

verleden  schroomden  koloniale  overheersers  dan  ook  niet  om  te  spreken  over  ‘de 

Oriënt’ en ook wetenschappers spraken trots over zichzelf als zijnde oriëntalisten. Sinds 

de  tweede wereldoorlog  lijkt de  term  ‘Oriënt’ echter met name onder wetenschappers 

en overheden  een negatieve uitdrukking  te  zijn  geworden  (Inden, 1986). Opvallend  is 

het daarom dat de  term  tegenwoordig nog wel vaak wordt gebruikt  in de  toeristische 

sector. Dit om landen zoals India aantrekkelijk te presenteren aan potentiële toeristen. 

(Inden, 1986; Bandyopadhyay & Morais, 2005). Goa wordt op die manier bijvoorbeeld 

vaak  gepresenteerd  als  de  ‘parel  van  de  Oriënt’.  Binnen  diezelfde  toeristische  sector 

wordt  in  veel  gevallen  ook  gebruik  gemaakt  van  een  oriëntalistisch  discours.  Inden 

(1986)  definieert  dit  orientalistische  discours  op  drie  verschillende punten:  ‘First  it  is 

about the ‘civilized’ rather than the ‘primitive’. […] Second it speaks of Asian Others in ways 

that contrast rather sharply with the way in which it speaks of itself. Third, it continually 

distinguishes  the parts of Asia by  reference  to  the  same differentiating  features’  (Inden, 

1986: 407). Met name dit  tweede punt  is  in veel gevallen kenmerkend voor de manier 

waarop  reisgidsen  India  presenteren  aan  de  argeloze  toerist.  De  ‘Lonely  Planet’,  door 

reizigers  ook  wel  vaker  ‘de  Bijbel’  genoemd,  is  onder  spiritueel  toeristen  veruit  de 

populairste  reisgids  gebleken.  Het  overgrote  deel  van  hen  sleurde  dan  ook  het  1236 

pagina’s  tellende  exemplaar  met  zich  mee  tijdens  hun  reis  door  India.  Volgens 

Bhattacharyya (1997) kenmerkt de schrijfstijl van lonely planet zich door een continue 

oriëntalistische  ondertoon.  ‘Fitting  the  Oriëntalism  analysed  by  Edward  Said  (1979), 

Lonely Planet depicts Indians as fascinating and colorful, but at the same time primitive or 

childish  –  locked  up  in  their  religions  and  unable  to  think  for  themselves.  By  contrast, 

travelers are assumed  to be  creative and  independent  (Kraft,  2007:241). Lonely  Planet 

benadrukt dan ook voortdurend, al dan niet indirect,  het feit dat het westen superieur is 

aan India. Beeldvorming in een toeristische context maakt dan ook vaak verschil tussen 

het grijze westen enerzijds en het ‘exotische’ oosten anderzijds.  

De  term  exotisch  wordt  tegenwoordig  op  veel  verschillende manieren  gebruikt  en 

daardoor ook vaak verkeerd begrepen. ‘Exotisch’ is in tegenstelling tot wat vaak gedacht 

wordt  geen  diepgewortelde  kwaliteit  die  ‘in’  bepaalde  mensen,  objecten  of  plaatsen 



gevonden kan worden. Exotisch en het daaraan verbonden exotisering beschrijft eerder 

een  specifieke  manier  van  esthetische  perceptie,  of  zoals  Huggan  (2001)  het  zegt: 

‘Exoticism describes, rather, a particular mode of aesthetic perception – one which renders 

people,  objects  and  places  strange  even  as  it  domesticates  them,  and which  effectively 

manufactures otherness even as it claims to surrender to its immanent mystery’ (Huggan, 

2001:13).  Net  zoals  het  oriëntalisme  is  exotisering  dus  eveneens  een manier  om  een 

imaginaire Ander te creëren. Voor exotisering geldt net als bij het oriëntalisme dat deze 

perceptie in het verleden een manier was om het kolonialisme te legitimeren: ‘exoticism 

has  proved  over  time  to  be  a  highly  effective  instrument  of  imperial  power’  (Huggan, 

2001:14).  Tegenwoordig  echter  heeft  exotisering  een  shift  gemaakt  naar  de  massa 

consumptie die  kenmerkend  is  voor het  huidige  tijdsbeeld  en  zoals  beschreven  in het 

voorgaande hoofdstuk. Met andere woorden, het exotische wordt nu gecommodificeerd 

en geconsumeerd (Huggan, 2001:15).  In de toeristische sector is deze trend veelvuldig 

terug  te  zien:  ‘The new ventures occur  in  the  tourist circuits where explorers  in  the  late 

twentieth century are willing to buy not only the products but also the experience of life in 

all its exotic splendour’ (Nash, 2000:129). In India gebeurd dit binnen de context van dit 

onderzoek onder andere door de commodificatie van spiritualiteit en religie zoals we in 

het  voorgaande hoofdstuk  zagen. De  toeristische  sector weet  dus  in  veel  gevallen  een 

oriëntalistisch dan wel exotisch beeld van India neer te zetten. De vraag is  in hoeverre 

spiritueel  toeristen zich ook daadwerkelijk  laten beïnvloeden door deze beelden en  in 

hoeverre  zij  zich  ook  daadwerkelijk  superieur  voelen  ten  opzichte  van  India  en  haar 

bevolking.  

 

§ 4.2. Colourful India 

In  de  toeristische  sector  wordt  tegenwoordig  vaak  gebruik  gemaakt  van  culturele 

stereotypen om een bepaald land aantrekkelijk in de markt te zetten. Een fenomeen dat 

ook  wel  ‘branding’  wordt  genoemd  (van  Ham,  2004).  De  media  heeft  hierin  een 

belangrijke  rol.  Incredible  India,  maar  ook  soortgelijke  campagnes  van  andere  landen 

zorgen ervoor dat potentiële toeristen naar idee van de imagined worlds van Appadurai 

(2002)  een  imaginair  beeld  van  het  land  creëren.  Landen  zijn  hierdoor  niet  langer 

slechts een stip op de kaart maar een plek die zich door middel van een aantal ‘unieke’ 

kenmerken weet  te  onderscheiden  van  andere  landen  op  de wereld.  Op  deze manier 

ontpopt  India  zich  aan  de  buitenwereld  als  een  sprookjesachtige  plek  op  aarde waar 



men  zich  waant  in  de  tijd  van  de  Maharadja’s.  Waar  lachende  vrouwen  in  kleurrijke 

sari’s het straatbeeld sieren, waar men adembenemend mooi natuurschoon kan vinden 

en waar, jawel, spiritualiteit en religie het leven van alledag bepalen (Bandyopadhyay & 

Morais, 2005; Kant, 2009). De keuze voor deze iconen is eenvoudig te verklaren vanuit 

het  feit  dat  ze  exotisch,  romantisch  en  ‘vreemd’  zijn.  Hiermee  komen  deze  beelden 

tegemoet  aan  de  esthetische  percepties  die  (spiritueel)  toeristen  normaliter weten  te 

prikkelen. De kracht van India als toeristische bestemming schuilt dan ook onder andere 

in  het  feit  dat  het  land  zich  uitermate  goed  leent  om  zich  visueel  aantrekkelijk  te 

presenteren. De vraag is daarentegen wel in hoeverre een campagne als Incredible India 

een objectief beeld kan en wil neerzetten van dit  immense  land dat misschien nog wel 

het meest gekenmerkt wordt door diversiteit. Zo had ik tijdens mijn verblijf in een van 

de  ashrams  die  ik  bezocht  een  gesprek met Mei.  Ze  was  op  dat moment  net  aan  het 

‘spijbelen’  van  haar  Karma  yoga22  omdat  ze  naar  eigen  zeggen  niet  naar  India  was 

afgereisd  om  toiletten  te  schrobben.  Ik  vroeg  haar  waar  haar  interesse  voor  India 

vandaan  kwam  waarop  ze  me  vertelde  dat  ze  voor  haar  vijftiende  verjaardag  een 

fotoboek van India had gekregen.  ‘Ik was altijd al geïnteresseerd in India. Mijn opa was 

piloot en heeft vroeger veel op India gevlogen. Hij vertelde me altijd veel over het land 

en die verhalen maakte me nieuwsgierig [… ]. Toen ik dat fotoboek kreeg wist ik zeker 

dat ik naar India wilde. […] Ik was vooral erg gefascineerd door de kleuren en hoe mooi 

alles  eruit  zag’.    Toen  ik  haar  vroeg  of  ze  tijdens  haar  reis  zelf  ook  veel  foto’s  had 

gemaakt  haalde  ze  meteen  enthousiast  haar  camera  tevoorschijn  zodat  ik  haar 

vakantiekiekjes kon bewonderen. Op het toestel bleken wel een paar honderd foto’s te 

staan. Heel India van noord tot zuid was aan de lens van haar camera voorbijgetrokken. 

Dat  leverde  foto’s  op  van  straatkinderen  in  New  Delhi,  van  badende  Hindoes  in  de 

heilige  ganges,  van  oude  palijzen  maar  ook  van  Mei  zelf  die  participeert  in  het  Holi 

festival en met haar moeder op het strand van Goa luiert. Mei moest echter toegeven dat 

ze er zelf niet in was geslaagd om India op dezelfde manier vast te leggen zoals in haar 

fotoboek.  ‘Ik denk dat  ik gewoon niet zo’n goede  fotograaf ben’  luidde haar verklaring 

(Mei, 21‐04‐2009). Mei zal  inderdaad niet zo’n goede  fotograaf  zijn als de persoon die 

verantwoordelijk is voor het fotoboek dat ze kreeg voor haar verjaardag. Desalniettemin 

zal  dit  niet  de  enige  reden  zijn  waarom  haar  foto’s  niet  zo  mooi  zijn  als  die  uit  het 
                                                 
22 Karma yoga behoort tot de dagelijkse routine in deze ashram en wordt ook wel selfless service genoemd. 
In de praktijk komt het er op neer dat alle gasten een taak krijgen. De taak van Mei was om de dormitories 
schoon te houden. 



fotoboek.  Een veel  belangrijkere  reden  schuilt  natuurlijk  in het  feit  dat  India naast  de 

exotische en kleurrijke kant ook een schaduwzijde kent. Deze laat India zien als een land 

waar het vies, chaotisch en druk is, waar je als reiziger constant door bedelaars belaagd 

wordt en waar je overal en continue geconfronteerd wordt met de schrijnende armoede 

die  er  heerst.  Deze  keerzijde  van  de  medaille  behoort  eveneens  tot  de  Indiase 

werkelijkheid  maar  zal  niet  snel  worden  opgenomen  in  een  toeristencampagne  of 

fotoboek.    India  is  daarmee  volgens  de  meeste  spiritueel  toeristen  een  land  van 

contrasten.  Het  beeld  dat  de  meeste  spiritueel  toeristen  van  India  hebben  is  er 

bovendien een van stereotypen. Zowel in positieve, als in negatieve zin. Stereotypen die 

verspreid worden  door media  als  films,  boeken  en  toeristische  campagnes. Maar  ook 

door  reizigers  onderling.  Wanneer  we  kijken  naar  de  verschillende  categorieën 

spiritueel toeristen zoals in de introductie van deze thesis geformuleerd dan zien we dat 

er maar weinig onderling verschil bestaat  tussen deze  categorieën daar waar het gaat 

om  de  beeldvorming  over  India.  Het  verschil  schuilt  in  het  feit  hoe  deze  beelden 

geïnterpreteerd worden  door  deze  verschillende  categorieën  en welke  betekenis  daar 

vervolgens  aan  toegevoegd  wordt.  Daarom  zullen  hieronder  de  verschillende 

categorieën spiritueel toeristen en het beeld dat zij van India hebben achtereenvolgens 

worden besproken.  

 

Backpackers: goedkoop vertier 

India  is een heftig  land. Een  land waar  je altijd het onverwachte moet verwachten. Als 

reiziger moet je dan ook heel wat in je mars hebben om hier doorheen te durven reizen. 

Het  is  chaotisch,  druk,  en  op  sommige  plekken  zelfs  te  smerig  voor  woorden.  Overal 

wordt  je  geconfronteerd met  de  schrijnende  armoede  die  er  heerst,  en  de  sociale  en 

economische  ongelijkheid  is  nergens  ter wereld  zó  groot  dan  hier.  Deze  omschrijving 

komt in grote lijnen overeen met het beeld dat de meeste backpackers over India in hun 

hoofd hadden voordat ze aan hun reis begonnen. Niet bepaald een beeld dat oproept tot 

verdere exploratie van een land. Niets is echter minder waar. Want als je India weet te 

trotseren,  dan  hoor  je  er  pas  echt  bij  in  de  backpackerswereld,  aldus  Ali.  Ze  is  een 

ervaren reizigster en heeft al veel van de wereld gezien. Toch was ze, tot onbegrip van 

haar vrienden, nog nooit in India geweest. Nu ze hier is begrijpt ze dat wel. ‘India is een 

intense ervaring die met geen enkel ander land te vergelijken is. Toen ik voor het eerst 

aankwam  in  Delhi  was  ik  dan  ook  geschokt.  Ik  was  geschokt  door  de  armoede,  de 



vuiligheid en de drukte. Maar het meest was ik geschokt door het feit dat je hier overal 

en  constant  wordt  lastiggevallen’  (Ali,  14‐02‐2009).  Inmiddels  is  Ali  alweer  lang 

teruggekeerd  naar  huis  waar  ze  nu  waarschijnlijk  ook,  ondanks  haar  heftige  eerste 

indruk van het  land, de mensen om haar heen enthousiasmeert voor een reis naar dit 

‘heftige  land’. De meeste backpackers bleken er  immers de voorkeur aan te geven zich 

door de verhalen van vrienden te  laten informeren over India. Ali zet daarmee in haar 

vriendenkring ook direct een beeld over zichzelf neer. Zij is immers in staat geweest om 

de  heksenketel  die  India  heet  te  trotseren  en  dat  dwingt  respect  af  in  de 

backpackerswereld.  Vanuit  deze wetenschap  is  het  dan  ook  niet  onwaarschijnlijk  dat 

backpackers India bewust exotiseren dan wel primitieveren daar dit indirect hun eigen 

image als backpacker ten goede komt.  

Toch  geven  veel  backpackers  toe  dat  India  ook mooie  kanten  heeft.  Zo  is  het  land 

heel kleurrijk en de Indiërs worden door de meeste backpackers beschouwd als een zeer 

vredelievend volk. Dat laatste is volgens Mei in zijn geheel te wijten aan het feit dat de 

Indiërs ‘zo spiritueel en gelovig zijn’. Ali ziet de link tussen India en spiritualiteit echter 

vooral op clichématige wijze. ‘Bij India denk ik vaak aan het cliché van westerlingen die 

zichzelf hebben gevonden  in  India.  Ik ben bang dat mensen mij door mijn  interesse  in 

yoga  ook met  dat  cliché  gaan  associëren.  Ik  heb  daarom  echt  getwijfeld  of  ik  dit  (het 

volgen  van  een  yoga  en massagecursus  bij  brahmani  yoga  in  Anjuna) wel wilde  doen 

maar  heb  uiteindelijk  toch  besloten  om  me  er  niets  van  aan  te  trekken’  (Ali,  14‐02‐

2009). Ali  is niet de enige die de  link  tussen  India en spiritualiteit als clichématig ziet. 

Veel backpackers dreven dan ook de spot met zichzelf daar waar ze met spiritualiteit in 

aanraking  kwamen.  Fatih  bijvoorbeeld  verkondigde  in  de  ashram  voortdurend  op 

sarcastische  toon  dat  hij  o  zo  spiritueel  aan  het  worden  was.  Het  feit  dat  veel 

backpackers niet heel serieus met spiritualiteit zijn roept  terecht de vraag op waarom 

deze groep reizigers toch in grote getale participeert in de spirituele toeristenscene. Het 

antwoord op die vraag ligt in het feit dat backpackers reizigers zijn die tijdens hun reis 

graag zoveel mogelijk dingen ondernemen die typisch India zijn. Daar hoort een bezoek 

aan de Taj Mahal bij, maar ook het verblijf in een ashram of deelname aan een yogales. 

Bij het verblijf  in een ashram gaat het backpackers dan ook niet om spiritualiteit maar 

enkel  om  de  ervaring.  Daarnaast  is  India  naar  westerse  maatstaven,  en  tot  groot 

genoegen van veel reizigers, extreem goedkoop. Backpackers behoren tot een categorie 

reizigers die op een krap budget reizen en daardoor tijdens hun reis weinig geld willen 



uitgeven  aan  onnodige  luxe.  Doordat  spiritualiteit  in  India  op  grote  schaal 

gecommodificeerd wordt  en  daardoor  goedkoop  aan  toeristen wordt  aangeboden  zijn 

activiteiten als yogalessen en het verblijf  in een ashram ook voor zuinige backpackers 

toegankelijk.  En  wanneer  iets  goedkoop  kan  zelfs  de  meest  gierige  backpacker  zich 

allicht eens aan een yogalesje wagen.   

 

Yogaliefhebbers: als er maar yoga is… 

De naam  zegt  het  al.  Yogaliefhebbers  komen hoofdzakelijk  naar  India  om  aan  yoga  te 

doen. Net zoals veel backpackers bleken ook zij voorafgaand aan hun reis een algemeen 

beeld van India te hebben als zijnde een kleurrijk land waar het bovendien erg vies, arm 

en  chaotisch  is.  Een beeld  dat  ook  in  dit  geval  grotendeels  tot  stand  is  gekomen door 

verhalen  van  vrienden,  familie  en het  lezen  van  reisboeken.  Toch  kozen  deze mensen 

ondanks  dit  grotendeels  negatieve  beeld  eveneens  voor  een  reis  naar  India. 

Logischerwijs  zou  deze  keuze  verklaard  kunnen  worden  vanuit  het  feit  dat 

yogaliefhebbers  zich  interesseren voor  yoga.  India  is  immers het  geboorteland van de 

yoga.  In  zekere mate  bleek  de  keuze  voor  India  inderdaad  samen  te  vallen met  deze 

interesse.  India  werd  door  de meeste  yogaliefhebbers  namelijk  vooral  gezien  als  een 

land waar  je  aan  yoga  kan  doen.  Andrew  legt  uit:  ‘Het  is  niet  dat  ik  perse  naar  India 

wilde  komen.  Ik  wilde  gewoon  ergens  naartoe  waar  ik  het  doen  van  yoga  met  een 

vakantie kon combineren. Twee jaar geleden raadde een vriend mij Brahmani yoga aan. 

Ik  ben  daar  toen  naartoe  gegaan  en  het  beviel me  zo  goed  dat  ik  nu  alweer  voor  de 

tweede  keer  hier  ben’.  Andrew  koos  dus  in  eerste  instantie  voor  Brahmani  yoga  en 

daarna pas voor India. Op de vraag of het voor hem extra speciaal is om in India yoga te 

doen antwoordt hij ontkennend. ‘Brahmani is gewoon een ontzettend goede yogaschool 

en daar gaat het mij in eerste instantie om. Als deze niet in India lag maar in een ander 

land was ik waarschijnlijk niet naar India gekomen. […] Wat ik wel vind hier in India is 

dat het hele land geschikt lijkt te zijn voor hetgeen ik hier komt doen en dat spreekt me 

heel erg aan. Alles gaat hier langzamer dan thuis en in die zin dwingt India me dan ook 

om rustig aan te doen’ (Andrew, 28‐05‐2009). Aldus Andrew die zichtbaar ontspannen 

van een welverdiend ontbijtje  geniet na  een  intensieve yogales.   Andrew’s keuze voor 

India  is  dus  in  eerste  instantie  gebaseerd  op  het  feit  dat  hij  hier  kwalitatief  goede 

yogalessen kan volgen. Het feit dat Goa daarnaast een mooie vakantieplek is, is voor hem 

een leuke bijkomstigheid. Hetzelfde geldt voor Astrid. Ook zij  is om deze reden in India. 



‘Ik wilde  helemaal  niet  naar  India  op  vakantie.  Ik wilde  er  gewoon  even uit,  het  liefst 

naar een plek waar  ik aan yoga kon doen. Waar precies maakte me verder niet zoveel 

uit. Mijn yogadocent in Stockholm komt uit Goa en hij heeft me  toen geholpen met het 

regelen van deze reis. Ik ben dus eigenlijk meer bij toeval hier in India terecht gekomen 

dan  dat  het  echt  een  bewuste  keuze  was’.  Op  de  vraag  of  het  voor  haar  nog  een 

toegevoegde  waarde  heeft  om  juist  hier  in  India  aan  yoga  te  doen  volgt  een 

twijfelachtige  wedervraag:  ‘Yoga  komt  toch  uit  India,  of  niet  soms?’  (Astrid,  23‐03‐

2009).    Andrew,  Astrid  en  vele  andere  yogaliefhebbers  bleken  vooral  kritische 

consumenten  die  van  mening  zijn  dat  er  tegenwoordig  overal  ter  wereld  goede 

yogascholen en docenten te vinden zijn. Het feit dat de ontstaansgeschiedenis van deze 

filosofie in India te vinden is bleek voor veel yogaliefhebbers niet van primair belang te 

zijn. Waar het deze mensen vooral om gaat is dat ze  voor weinig geld kwalitatief goede 

yogalessen willen volgen.  India biedt hen, mede door het  feit dat  spiritualiteit  hier op 

grote  schaal  gecommodificeerd  wordt,  die  mogelijkheid.  Het  beeld  dat  veel 

yogaliefhebbers van India hebben is dan ook naast het algemene beeld zoals in het begin 

van deze paragraaf beschreven met name het beeld van een land dat deze wensen kan 

faciliteren.    

 

Spiritual Seekers: back to the roots 

Spiritual seekers oftewel spiritueel zoekenden komen naar India omdat ze serieus bezig 

zijn  met  een  spirituele  zoektocht.  Net  als  de  backpackers  en  de  yogaliefhebbers 

benoemen ook zij India als zijnde een vies, chaotisch, arm, druk en kleurrijk land. India 

is in hun ogen vooral een land van contrasten. Een van die spiritual seekers is Renee. Ik 

ontmoette haar  in een  internetcafé waar ze op dat moment net een email ontving van 

haar yogamaster uit Mysore met daarin de mededeling dat ze officieel toestemming had 

om in New York als yogadocent aan de slag te mogen. Zichtbaar opgewonden over deze 

mededeling  pakt  ze meteen  haar  telefoon  om  dit  heugelijke  feit  met  het  thuisfront  te 

delen.  Niet  veel  later  raak  ik  met  haar  in  gesprek.  Ze  bleek  een  zeer  toegewijde 

beoefenaarster van de astanga yoga te zijn.  In haar beoefening houdt ze dan ook sterk 

vast  aan  de  traditie  zoals  die  door  haar  guru  wordt  overgedragen.  Na  een  aantal 

maanden in Mysore bij hem in de leer te zijn geweest is ze nu voor een aantal weken in 

Goa om daar op een geheime locatie lessen te volgen bij een leerling van haar guru. India 

is op spiritueel gebied voor Renee vooral het land van de roots. De plek waar alles ooit 



begon.  In haar  spirituele  zoektocht  vindt  ze het belangrijk  zaken aan  te pakken bij  de 

wortel. Daarom  is  ze afgereisd naar  India,  zodat  ze  in Mysore  lessen kan volgen  in de 

directe lijn van haar Guru. Die roots waren voor haar dan ook de belangrijkste reden om 

af te reizen naar India (Renee, 10‐03‐2009). Hetzelfde geldt voor Adri. Ook hij geeft aan 

dat  India  voor  hem  het  land  van  de  roots  is.  In  Nederland  kwam  hij  per  toeval  in 

aanraking  met  de  olifantengod  Ganesh  toen  hij  in  een  droom  dit  beeld  voorbij  zag 

komen. Naar aanleiding van deze droom reisde hij af naar India waar hij nu alweer voor 

de derde keer is om zoals hij zelf zegt ‘Ganesh te leren kennen’ en ‘te snoepen’ van alles 

wat India op spiritueel gebied te bieden heeft (Adri, 05‐03‐2009). Ook Adri had voordat 

hij  naar  India  afreisde  een  heel  negatief  beeld  van  het  land.  Hij  dacht  als  een  van  de 

weinige  spiritueel  toeristen zelfs dat het  land heel  grijs  zou  zijn.  Spiritual  seekers  zijn 

echter net als de backpackers in staat gebleken hun negatieve beeldvorming over India 

functioneel te maken. Renee  legt uit:  ‘India houdt  je echt een  spiegel voor. Wanneer  ik 

me hier erger, bijvoorbeeld aan de drukte of aan de bureaucratie, dan wordt ik ook met 

mezelf geconfronteerd en met mijn westerse manier van denken. Ik leer hier echt om in 

het moment  zelf  te  leven en geen  stress  te hebben om wat komen  gaat. Dingen die  ik 

thuis  belangrijk  vind  interesseren  me  hier  opeens  niet  meer  en  dan  helpt  me  mijn 

concentratie  bij  datgene  te  houden waarvoor  ik  hier  ben,  namelijk  de  ashtanga  yoga’ 

(Renee, 10‐03‐2009). Hieruit kunnen we concluderen dat  spiritual  seekers als Adri en 

Renee juist vanuit een omgekeerde oriëntalistische bril naar India kijken. In plaats van 

zichzelf verheven te voelen boven het  ‘achterlijke’ India doet  India hen juist inzien hoe 

‘achterlijk’ het westen zelf is. Spiritual seekers komen dus met name naar India vanwege 

het feit dat veel oosterse spiritualiteiten hier hun wortels hebben. Deze groep reizigers 

gaat dan ook anders om met het begrip spiritualiteit daar zij de betekenis daarvan als 

zijnde een niet‐restrictief geloofsysteem ook daadwerkelijk koppelen aan datgene ze in 

India komen doen. In het geval van Renee de beoefening van ashtanga yoga. Het feit dat 

spiritualiteit  in  India  massaal  gecommodificeerd  wordt  maakt  dat  spiritual  seekers 

makkelijker toegang hebben tot hetgeen waarvoor zij zich interesseren.  

 

§ 4.3 India als ‘pleasure industry’ van het westen? 

In  het  voorgaande  hoofdstuk  was  te  zien  hoe  yoga  en  in  mindere  mate  ook  andere 

vormen van spiritualiteit in Goa massaal gecommodificeerd worden door westerlingen. 

Door westerlingen, maar ook voor westerlingen want Indiërs maken niet tot nauwelijks 



gebruik  van  deze  voorziening.  De  spirituele  scene wordt  in  Anjuna  dan  ook  letterlijk 

gedomineerd door westerlingen. Deze dominantie doet denken aan het feit dat toerisme 

tegenwoordig ook wel vaker gezien wordt als een vorm van neokolonialisme (Manning: 

1978 In: Bandyopadhyay & Morais, 2005:1007). Dit omdat de spirituele toeristenscene 

in  Anjuna  als  het  ware  gekoloniseerd  is  door  het  westen  maar  ook  omdat  lokale 

restaurant‐ en hoteleigenaren in hun inkomsten voor een groot deel afhankelijk zijn van 

toeristen die speciaal naar Goa afreizen om van yogascholen als Brahmani yoga gebruik 

te maken.  In  de  eerste  paragraaf  van  dit  hoofdstuk was  te  lezen  dat  het  oriëntalisme 

maar ook exotisering  ‘middelen’ zijn die  in het verleden onder andere hebben gediend 

om de koloniale overheersing van het westen over de Oriënt te rechtvaardigen. De vraag 

die  hier  gesteld  kan  worden  is  hoe  dit  feit  zich  verhoudt  tot  het  beeld  dat  westerse 

spiritueel  toeristen van  India hebben.  In de voorgaande paragraaf was  immers  te zien 

dat de beeldvorming van westerse spiritueel toeristen over India vaak exotiserend en in 

mindere  mate  ook  oriëntalistisch  is.  Met  name  backpackers  schromen  niet  om  India 

bewust te exotiseren dan wel primitiveren daar dit indirect hun eigen imago als reiziger 

ten  goede  komt.  Toch  gaat  het  hier  te  ver  om  het  spiritueel  toerisme  in  India  te 

stigmatiseren  als  een  vorm  van  neokolonialisme.  Spiritualiteit  wordt  in  Goa  massaal 

gecommodificeerd door westerlingen maar elders in het land doen Indiers zelf ook mee 

aan deze trend. Ook is het beeld dat spiritual seekers van India hebben niet uitgesproken 

oriëntalistisch. Zij zien India juist in sommige gevallen als superieur ten opzichte van het 

westen  en  niet  andersom.  Wat  wel  het  geval  is,  is  dat  de  commodificatie  van 

spiritualiteit en religie ervoor zorgt dat spiritueel toeristen India zien als een land dat in 

alle  opzichten  aan  hun  behoeften  als  spiritueel  toerist  kan  voldoen.  Voor  de 

yogaliefhebbers zijn er kwalitatief goede en goedkope yogalessen, voor spiritual seekers 

is  spiritualiteit  op  grote  schaal  toegankelijk  gemaakt  en  backpackers  kunnen  tegen 

weinig  betaling  genieten  van  een  yogales  of  ervaren  hoe  het  is  om  in  een  ashram  te 

verblijven.  Wat  hieruit  geconcludeerd  kan  worden  is  dat  de  commodificatie  van 

spiritualiteit en religie maakt dat westerse spiritueel toeristen India als pleasure industry 

aanschouwen. Als een plek waar met weinig geld plezier beleefd kan worden en waar er 

ten  alle  tijden  rekening  wordt  gehouden met  ieders  wensenlijstje.  Het  fenomeen  van 

spiritueel toerisme kan daarmee gezien worden als een typisch voorbeeld waaruit blijkt 

dat in een mondiale wereld de machtsrelaties scheef verdeeld zijn. De spiritueel toerist 

is in staat om te reizen en daarom kan hij of zij genieten van alle privileges die voor hem 



zijn weggelegd in een mondiale wereld (Bauman, 1999). En de lokale Indiërs? Die zitten 

vast in hun situatie, afhankelijk van de westerling die gebruik wil maken van de diensten 

uit de pleasure industry.  



5. Conclusie 

 

Middels deze thesis en het onderzoek dat vooraf ging aan het schrijven hiervan heb ik 

getracht  een  antwoord  te  verschaffen  op  de  vraag  hoe  de  commodificatie  van 

spiritualiteit en religie in India de beeldvorming van westerse spiritueel toeristen over 

India beïnvloed. De belangrijkste conclusie die getrokken kan worden op basis van het 

gedane  onderzoek  is  dat westerse  spiritueel  toeristen  India  allen  indirect  als pleasure 

industry aanschouwen. Een pleasure industry is een plek waar mensen plezier beleven en 

waar behoeften worden bevredigd. Het  is een plek op aarde waar men bovendien kan 

genieten van alle privileges die  in een mondiale wereld alleen  voor de westerling  zijn 

weggelegd. Indien nodig worden er in een pleasure industry ook de nodige kunstgrepen 

uitgevoerd om daadwerkelijk  in die behoeften  te kunnen voorzien. De  commodificatie 

van  spiritualiteit  en  religie  kan  in  dit  verband  gezien  worden  als  een  van  die 

kunstgrepen  om  het  spiritueel  toeristen  optimaal  naar  de  zin  te  maken  in  de 

plezierfabriek  die  India  heet.  Het  is  daarbij  opvallend  dat  deze  commodificatie  in  een 

uiteenlopend repertoire aan behoeften kan voorzien daar de verschillende categorieën 

spiritueel  toeristen  elk  hun  eigen  wensenlijstje  hebben.  Backpackers  willen  graag 

goedkoop vertier. Dit houdt in dat ze tegen zo min mogelijk geld zo veel mogelijk dingen 

willen ondernemen die in hun ogen ‘typisch India’ zijn. Het verblijf in een ashram staat 

daardoor hoog op het wensenlijstje van veel backpackers en ook het meepikken van een 

aantal yogalessen wordt in de backpackerswereld gezien als must voor iedereen die op 

reis  gaat  naar  India.  Het  gegeven  dat  spiritualiteit  in  India  op  grote  schaal 

gecommodificeerd  wordt  maakt  dat  de  wensen  van  backpackers  op  het  gebied  van 

‘spiritualiteit’  ook  praktisch  mogelijk  worden  gemaakt.  Yogaliefhebbers  daarentegen 

bleken  vooral  kritische  consumenten  die  tegen  een  laag  tarief  kwalitatief  goede 

yogalessen willen volgen. Ook aan deze wensen kan de pleasure  industry voldoen door 

de  komst  van westerse  yogadocenten  die  yoga  niet  alleen  commodificeren maar  hun 

lessen ook tegen een laag tarief aanbieden. Tot slot voldoet de pleasure industry ook aan 

de behoeften van spiritual seekers. Deze groep mensen komt  immers naar  India vanuit 

een  oprechte  interesse  in  spiritualiteit  en wil  in  India  op  dit  gebied  het  liefst  zo  veel 

mogelijk  ondernemen.  Het  feit  dat  spiritualiteit  in  India  massaal  gecommodficeerd 

wordt maakt dat spiritual seekers zich eenvoudig kunnen onderdompelen in alles wat dit 

land op spiritueel gebied te bieden heeft. Op de locaties waar  ik onderzoek deed betrof 



dit veelal  yoga maar de meeste van mijn  informanten hadden elders  in  India ook veel 

andere  dingen  ondernomen  zoals  vipassana  meditaties,  rebirthing,  bezoeken  aan 

hindoeïstische dan wel boeddhistische heiligdommen enzovoorts.  

De  conclusie  dat  westerse  spiritueel  toeristen  India  als  pleasure  industry 

aanschouwen  is opvallend en zal bovendien menig persoon waaronder ook mijzelf  als 

onderzoeker  enigszins  verbazen.  Deze  verbazing  is  niet  zozeer  in  het  feit  gelegen  dat 

India  als  pleasure  industry  beschouwd  wordt  maar  in  het  feit  dat  spiritualiteit  geen 

prominente plek heeft in de beeldvorming van westerse spiritueel toeristen over India. 

Het betreft dan met name backpackers  en yogaliefhebbers daar  spiritual  seekers  India 

wel  duidelijk  met  spiritualiteit  associëren.  Deze  bevinding  is  echter  eenvoudig  te 

verklaren  en wel  op  twee  verschillende manieren.  Ten  eerste  hebben  backpackers  en 

yogaliefhebbers een ander besef van het begrip spiritualiteit. Ze kunnen zich wel vinden 

in  de  definitie  als  zijnde  een  niet‐restrictief  geloofsysteem maar  koppelen  deze  uitleg 

van het begrip niet aan de activiteiten die ze in India ondernemen. Mei gaf bijvoorbeeld 

meerdere keren aan India niet perse spiritueel te vinden maar een ashram wel echt met 

India te associëren. In haar beleving koppelt ze een ashram daarmee los van het begrip 

spiritualiteit.  Hetzelfde  geldt  voor  de  manier  waarop  yogaliefhebbers  de  link  leggen 

tussen yoga en India. India wordt door yogaliefhebbers vooral gezien als een plek waar 

men aan yoga kan doen. In die zin koppelen yogaliefhebbers India als land wel aan yoga, 

maar  wordt  er  vervolgens  door  hen  geen  koppeling  gemaakt  tussen  yoga  en 

spiritualiteit. Spiritualiteit is daarmee voor deze mensen als het ware een grijs gebied. Ze 

weten  wel  wat  er  volgens  hen  onder  verstaan  wordt  maar  kunnen  vervolgens  niet 

uitleggen  hoe  dit  in  de  praktijk  voor  hen  betekenis  kan  krijgen.  Om  die  reden wordt 

India  door  deze  mensen  dan  ook  niet  perse  als  spiritueel  gezien.  Een  belangrijke 

verklarende  factor  hierbij  schuilt  in  de  manier  waarop  oosterse  spiritualiteit 

tegenwoordig  wordt  gecommodificeerd  in  het  westen.  Door  glocaliseringsprocessen 

wordt  een  fenomeen als  yoga  aangepast  aan westerse behoeften  en wordt het  in  veel 

gevallen uit zijn spirituele context gehaald. Ten tweede heeft het feit dat backpackers en 

yogaliefhebbers India niet direct met spiritualiteit associëren te maken met het feit dat 

beeldvorming over  India  in  sterke mate  samenhangt met beeldvorming over  reizigers 

zelf.  In  het  moderne  tijdperk  waarin  we  leven  is  het  individu  in  steeds  sterke  mate 

centraal komen te staan. Dit betekent dat mensen ook voortdurend bezig zijn met hun 

eigen  image  als  persoon  en  hoe  zij  zich  naar  anderen  toe willen  profileren.  Spiritueel 



toeristen willen daarom ook continue een bepaald beeld van zichzelf neerzetten. Op die 

manier hebben backpackers er baat bij India bewust te primitieveren en exotiseren daar 

dit  respect  en  aanzien  afdwingt  in  hun omgeving.  Zij  zijn  immers  in  staat  geweest  dit 

primitieve  land  waar  het  vies,  chaotisch  en  druk  is  te  trotseren.  Spiritualiteit  is 

daarentegen iets waar veel backpackers niet perse mee geassocieerd willen worden en 

daarom heeft het voor hen weinig zin om India heel spiritueel te doen lijken. Hetzelfde 

geldt voor spiritual seekers maar dan omgekeerd. Zij hebben er  juist wel baat bij  India 

heel spiritueel te maken. De keuze voor India in het kader van een spirituele reis is dan 

heel logisch en ook hier geldt dat India een ultieme reisbestemming is alleen dan gezien 

vanuit een andere invalshoek. 

Wat we hieruit leren is dat de wereld waarin we vandaag de dag leven in toenemende 

mate een maakbare wereld is geworden. Een wereld die vooral bestaat in de gedachten 

van mensen en die door  iedereen naar eigen wensen kan worden ingevuld. Zo kan het 

dat  een  land  als  India  waar  veel  vormen  van  spiritualiteit  zijn  ontstaan  toch  in  de 

gedachte van reizigers geen spirituele bestemming is daar deze personen India liever op 

een  andere  manier  zien.  Een  manier  die  hen  persoonlijk  beter  zint.  Imagination  is 

daarmee inderdaad een social practice geworden daar beeldvorming in dit tijdperk veel 

meer is dan een fantasie over hoe het er in een land als India uit zal zien. Het is een doel 

op  zich  waarmee  veel  meer  wordt  beoogd  dan  enkel  het  kunnen  maken  van  een 

voorstelling van een  land. Het  citaat waarmee deze  thesis werd  geopend kan dan ook 

bijna niet  treffender.  ‘India  is not a country,  it  is not a nation,  it  is a state of mind’. Het 

waren de woorden van een winkeleigenaar, yogaliefhebber en tevens levensgenieter uit 

Varkala die zichzelf Hare Krishna noemt. Hij verbaasde zich  telkens weer over het  feit 

dat de manier waarop westerse  toeristen naar zijn  land keken zo veel kon verschillen 

van de manier waarop hij dit zelf deed. Middels dit onderzoek heb ik dan ook een nieuw 

licht  laten  schijnen  over  spiritueel  India.  Een  licht  dat  India  daar  waar  het  gaat  om 

spiritualiteit op een andere manier  in de kijker zet dan de meeste wetenschappers die 

over  dit  onderwerp  schreven  tot  nu  toe  deden.  Spiritualiteit  is  belangrijk  voor 

toeristisch  India  en  zal  in  de  nabije  toekomst  wellicht  alleen  nog  maar  belangrijker 

worden daar  er  in het westen momenteel  een heropleving  van  spiritualiteit  en  religie 

plaatsvindt. Maar spiritualiteit  is niet het enige dat het  land kenmerkt en aantrekkelijk 

maakt voor toeristen. Ook de schaduwzijde wordt door sommige mensen aantrekkelijk 

gevonden. Het zijn de aspecten waar  India  liever niet bekend om staat maar ook deze 



trekken toeristen aan. ‘You love it or you hate it’ wordt er vaak gezegd over India. Maar ik 

zou  hier  willen  afsluiten met  de  bewering  dat  India  is  wat  je  er  zelf  van maakt.  Een 

spiritueel  paradijs  op  aarde  of  een  druk  en  smerig  land    Het  is  maar  wat  een  mens 

prefereert. 

 

Aanbevelingen voor verder onderzoek 

Een  goed  wetenschappelijk  onderzoek  vraagt  om  een  gedegen  afbakening  van  de 

onderzoekscontext.  Dit  om  als  onderzoeker  het  overzicht  op  eigen  werk  te  kunnen 

behouden maar ook om er voor te zorgen dat hetgeen je wil onderzoeken ook haalbaar 

is  in  de  tijd  die  ervoor  beschikbaar  is.  In  dit  geval  het  geringe  tijdsbestek  van  vier 

maanden.  Mede  hierdoor  ben  ik  genoodzaakt  geweest  mijn  oorspronkelijke 

onderzoeksvraag bij te stellen. De oorspronkelijke vraagstelling was dan ook:  Wat is het 

verband  tussen  het  beeld  dat  Westerse  spiritueel  toeristen  van  India  hebben  en  de 

comodificatie van spiritualiteit en religie in India? Deze vraag bekijkt het verband tussen 

de comodificatie van spiritualiteit en religie en de beeldvorming over India vanuit twee 

richtingen. Enerzijds wordt er onderzocht hoe de comodificatie  invloed uitoefent op de 

beeldvorming, anderzijds wordt bekeken hoe de beeldvorming invloed uitoefent op de 

comodificatie.  Om  dit  laatstgenoemde  te  onderzoeken    is  het  noodzakelijk  om  je  als 

onderzoeker  niet  alleen  op  westerse  spiritueel  toeristen  te  richten,  maar  ook  op 

yogascholen en dergelijke. Toen dit binnen de kaders van dit onderzoek geen haalbare 

optie  bleek  te  zijn  heb  ik  er  voor  gekozen  mij  enkel  te  richten  op  de  vraag  hoe  de 

comodificatie  van  spiritualiteit  en  religie  de  beeldvorming  van  westerse  spiritueel 

toeristen over India beïnvloedt. Om een volledig beeld te krijgen van de wisselwerking 

tussen comodificatie en beeldvorming binnen de context van het  spiritueel toerisme in 

India  zou  eventueel  vervolgonderzoek  zich  kunnen  richten  op  de  vraag  hoe  de 

beeldvorming van  spiritueel  toeristen over  India de  comodificatie  van  spiritualiteit  en 

religie beïnvloedt.  

Verder is in dit onderzoek ook een groot stuk afbakening gelegen in de keuze van de 

onderzoekslocatie. Door de keuze voor een multisited aanpak heeft dit onderzoek zich 

geconcentreerd  op  twee  Indiase  deelstaten,  te  weten  Goa  en  Kerala.  Tropische 

deelstaten  met  elk  een  eigen  karakter  maar  die  beide  bekend  staan  als  toeristische 

trekpleisters. Bij de keuze voor deze twee deelstaten was ik bewust van het feit dat dit 

de  resultaten  van  het  onderzoek  zou  kunnen  beïnvloeden.  Goa  en  Kerala  zijn  geen 



plekken die van oudsher een geschiedenis kennen in het spiritueel toerisme. Voor beide 

deelstaten  en  met  name  voor  Goa  geldt  dat  dit  een  vrij  recentelijk  fenomeen  is. 

Eventueel verder onderzoek zou zich kunnen richten op nieuwe  locaties  in  India waar 

spiritueel  toerisme  eveneens  voorkomt maar  die  van  karakter  verschillen  van Goa  en 

Kerala. Met name  locaties  in het noorden van het  land zoals Rishikesh  in de deelstaat 

Uttarakhand, Dharamsala in de deelstaat Himachal Pradesh en Varanasi in de deelstaat 

Uttar Pradesh zijn interessant. Dit omdat deze plekken in vergelijking tot Goa en Kerala 

een  langere  geschiedenis  kennen  in  het  spiritueel  toerisme.  Daarnaast  beperkt  het 

spiritueel toerisme in Goa en Kerala zich nu voornamelijk tot yoga. Andere vormen van 

spiritualiteit hebben hier wel een plek in de spirituele toeristenscene maar desondanks 

is yoga de dominante vorm van spiritualiteit. Onderzoek op bovengenoemde locaties zou 

zich  bovendien  kunnen  richten  op  andere  vormen  van  spiritualiteit  daar  yoga  slechts 

een klein onderdeel  is  van wat  een groot  land als  India de  spiritueel  toerist  te bieden 

heeft.  
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Bijlage 1: Hoofdvraag, deelvragen en onderzoeksvragen 

 

Hoofdvraag 

 

Hoe beïnvloed de commodificatie van spiritualiteit en religie in India de beeldvorming van 

westerse spiritueel toeristen over India? 

 

Deel en onderzoeksvragen 

 

1. Hoe wordt spiritualiteit en religie in India gecommodificeerd? 

• Wat is het belangrijkste doel van yogascholen, meditatiecentra, ashrams en 

dergelijke? 

• Wie zijn hun klanten? 

• Wat is er allemaal te koop aan ‘spirituele’ producten? 

• Wie kopen deze producten en met welk doel? 

• Wordt spiritualiteit vooral grootschalig of kleinschalig gecommodificeerd? 

• Houdt men in de commodificatie van religie en spiritualiteit rekening met de 

verwachting van westerse spiritueel toeristen? 

 

2. Wat is het beeld dat westerse spiritueel toeristen over India hebben en hoe ontstaat dit 

beeld? 

• Welk beeld hadden spiritueel toeristen van India voor dat zij naar India kwamen? 

• Wat verwachten westerse spiritueel toeristen van India op basis van het beeld 

dat ze van het land hebben? 

• Hoe komt dit beeld overeen met de situatie zoals ze die in India aantreffen? 

• Hoe wordt deze situatie ervaren? 

• Hoe beïnvloed het beeld en de verwachtingen die westerse spiritueel toeristen 

van India hebben hun reis? 

• Welke informatiebronnen hebben de toeristen gebruikt om zich een voorstelling 

van India te maken? 

 



3. Hoe is het beeld dat westerse spiritueel toeristen van India hebben beïnvloed door 

oriëntalistische dan wel exotische beeldvorming? 

• Welke elementen in de informatiebronnen die toeristen hebben gebruikt om zich 

een voorstelling te maken van India zijn oriëntalistisch dan wel exotisch te 

noemen? 

• Wat vertellen spiritueel toeristen elkaar over India? 

• Waar maken spiritueel toeristen foto’s van? 

• Wat vertellen/schrijven spiritueel toeristen over India aan het thuisfront?  



Bijlage 2: Kaart van Goa23 
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 Bijlage 3: Deelstatenkaart  van India24 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

                                                 
24 http://maps.locateindia.com/gifs/map-india.gif 


