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Marc Goethals

Jongeren Onderweg:

   Een Analyse van Reisverhalen van Rugzakkers in Azië

Steeds meer jongeren vertrekken voor een lange tijd naar verre exotische oorden. Zonder vaste reisroute trekken

ze daar dan rond. Ze reizen graag goedkoop en mijden luxe. Tijdens hun reis komen ze op allerlei plaatsen en

ontmoeten ze veel mensen. Wanneer ze terug thuis zijn vertellen ze graag over hun reis. Dat doen ze vaak aan de

hand van hun reisfoto's. Men noemt deze mensen wel eens backpackers. Om een idee te hebben over de wijze

waarop backpackers zichzelf zien, ben ik gaan luisteren naar het reisverhaal van vier van hen die meer dan een

maand in Azië hebben rondgetrokken. Om de lezer een eerste kennismaking te laten maken met de vier

backpackers met wie ik gesproken heb bevat dit artikel eerst een korte beschrijving van hun reis, hun reiswijze,

en hun motivaties. In het tweede hoofdstuk volgt een meer theoretische benadering van reisverhalen, en van de

band tussen reisverhalen, herinnering en identiteit.  In de hoofdstukken die daarop volgen tracht ik door een

kritische analyse van de reisverhalen te achterhalen welke personen er achter deze reisverhalen schuil gaan.
[Reisverhalen, subjectiviteit, backpackers]

Inleiding
In het huidige informatietijdperk worden we

overspoeld met beelden van verre tropische

bestemmingen en de inwoners van die plaatsen.

Deze beelden hebben ons, westerlingen, steeds

gefascineerd. Reisbrochures, radio en televisie, het

internet, fotoboeken en andere media brengen deze

verre oorden tot in onze huiskamer. Meer en meer

Vlaamse jongeren beslissen om deze plaatsen zelf te

gaan verkennen. Sommigen onder hen vertrekken

voor een lange tijd alleen of met een klein aantal

anderen met de rugzak naar Azië. Deze

backpackers blijven niet op een plaats, maar ze

reizen voortdurend rond. Hoewel ze voortdurend

rondtrekken, staat hun reisroute niet op voorhand

vast. Ze reizen ook het liefst ‘basic’. Rugzakkers die

terug van reis komen, blijken ook graag hun verhaal

te vertellen. Voor dit onderzoek heb ik vier

rugzakkers gecontacteerd omdat ik naar hun

reisverhaal wilde luisteren. Achteraf heb ik deze

verhalen niet benaderd alsof ze een exacte weergave

waren van de reis. Ik heb ze benaderd als

reconstructies van de reis.  De bedoeling van de

analyse was dan ook om de reisverhalen te

deconstrueren. Hierbij heb ik vooral aandacht

besteed aan het beeld dat rugzakkers mij

presenteerden over de mensen die ze tijdens hun

reis hebben ontmoet. Door na te gaan hoe

rugzakkers zich binnen hun reisverhaal plaatsen en

hoe ze zich van bepaalde mensen distantiëren en

associëren is het volgens mij mogelijk om te

achterhalen wie er vertelt. Ik benader reisverhalen

dan ook als media via dewelke rugzakkers

uitdrukking geven aan hun identiteit. Vooraleer

analytisch na te gaan wie die rugzakkers zijn, zal ik

ze eerst even voorstellen in het eerste hoofdstuk. In

het tweede hoofdstuk volgt een meer theoretische

benadering van reisverhalen, en van de band tussen

reisverhalen, herinnering en identiteit. Ik had eerst

gedacht om een aantal reisfoto's in dit artikel te

verwerken, maar uiteindelijk heb ik ervoor gekozen

om dat toch niet te doen omdat mijn onderzoek

gericht was op reisverhalen en niet op reisfoto's.

Reisfoto's werden slechts als technische

hulpmiddelen gebruikt die de rugzakkers geholpen

hebben bij de constructie van hun verhaal.

Een eerste kennismaking
  Voor dit onderzoek heb ik de doelgroep

afgebakend op basis van de reiswijze, de reisduur

en de reisbestemming. Om deel te nemen aan het

onderzoek moesten de rugzakkers voor een periode

van meer dan een maand, zonder vaste reisroute in

Azië rondgereisd hebben. Door gewoon wat rond te

vragen aan vrienden en medestudenten heb ik vrij

snel vier deelnemers gevonden. Om kennis te

maken met de deelnemers heb ik hen een aantal

algemene vragen gesteld over hun reis en hun

reismotivaties.

Nele
  Nele heeft twee jaar geleden, toen ze pas

afgestudeerd was, samen met haar zus een grote reis

gemaakt in Azië. Zelf reisde ze gedurende één jaar

en een maand in Korea, Thailand, Cambodja, Laos,

Vietnam en Maleisië. Voordien had ze reeds drie

maanden in India gereisd. Ik vroeg haar waarom ze

op reis vertrokken was. Omdat ik een beetje niet

goed overeenkom met de maatschappij, met het

systeem waarbij dat de mensen hier leven, werken,
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en met mekaar omgaan vooral. Dat is een heel

groot punt waar ik psychologisch ziek zijn van

geworden. (Sophie)

  Ik ben eigenlijk al altijd geïnteresseerd geweest in

een wereld vol kleuren, in mooie mensen, en een

heel andere manier van leven. Ik heb Azië gekozen

omdat ik Azië precies nog fleuriger vind dan Zuid-

Amerika en of Afrika en ik wou gewoon precies

eerst Azië gezien hebben. (Sophie)

  Nele reisde heel basic. Ze heeft altijd met een

tentje gereisd. Ze kocht zelf eten op de markt en

kookte het op een houtvuurtje. Door zo te reizen

wilde ze het zichzelf niet gemakkelijk maken en

omdat ze zo ook dichter bij de lokale bevolking kon

komen.". Een ander verklaring voor het feit dat ze

zo basic leefde kan ook gevonden worden in de

volgende uitspraak van Nele:

  Ik vind dat de mens kan leven met de natuur en

met de middelen dat de natuur ons geeft. Ik wil niet

zo zwemmen en zweven in de luxe en dingen dat je

eigenlijk zo totaal niet nodig hebt. (Nele)

  Nele heeft heel veel rondgereisd en is op allerlei

soorten plaatsen terechtgekomen: backpackers-

ghetto's, verlaten eilanden, toeristische en minder

toeristische dorpen, steden, enzovoort. Ze heeft

vaak samen met rugzakkers gereisd die ze onderweg

ontmoet heeft. Met haar reisgezelschap deed ze veel

te voet en met de fiets omdat “wanneer je met een

auto of een bus reist, je duizend details mist. Te

voet of met een fiets zie je echt alles”. (Nele) Nele

sliep niet enkel in een tent, maar overnachte soms in

een “dormatory” omdat deze het goedkoopst waren

en omdat ze daar gemakkelijk kennis kon maken

met andere reizigers. Op de vraag waarom zij

ervoor koos om de reisroute open te laten

antwoordde ze:

  Ik bereid nooit mijn reizen voor. Ik zeg: 'Ik wil

naar daar. Dat is goed.' Ik neem dan een Lonely

Planet mee, voor wegwijs ginder. Maar op

voorhand lees ik eigenlijk weinig of niets over [de

bestemming]. Ik informeer me wel over welke

inspuitingen ik nodig heb, en ik zorg dat de

administratieve zaken in orde zijn. Maar ik wil op

voorhand nog niet weten wat er daar zo al te doen

is. Ik wil dat daar gewoon ginder zelf ontdekken en

dan ter plaatse opzoeken. Als je teveel op voorhand

weet, sta je niet meer openstaat voor verrassingen.

Als je dat allemaal voorbereidt, dan heb je eigenlijk

al een planning, en daar ben ik zo niet voor. (Nele)

Ik heb  begrepen dat toen Nele terug thuis kwam ze

alleen nog zieker geworden is van de maatschappij.

Nu werkt ze als verkoopster op straat en wordt ze

constant geconfronteerd met de manier waarop

mensen hier met elkaar omgaan. Ze droomt ervan

om later in Maleisië te gaan wonen samen met haar

Maleisische vriend die daar is achtergebleven.

Misschien kan ze daar wel les geven.

Dries

  Dries heeft drie jaar geleden zijn eerste grote reis

buiten Europa samen met een vriend ondernomen.

Hun bestemmingen waren India en Thailand. Zijn

vriend was er reeds geweest. Dries had niet echt een

reden om naar India en Thailand te gaan, hij heeft

gewoon zijn vriend gevolgd. "Ik wou eigenlijk

gewoon van alles weg zijn.

   Het was eigenlijk meer vluchten van iemand en

van de maatschappij en zo. Je leert jezelf ook beter

kennen, je bent aan het reizen en je moet dingen

ondernemen, je verantwoordelijkheid ligt bij jezelf.

In een hard land als India is dat zeker zo. Het is

goed om daarmee geconfronteerd te worden."

(Dries) Over het feit dat je in India soms moet

oppassen dat er geen drugs in je kamer verstopt

worden zei hij:

  Dat zijn spijtige dingen, je wordt er soms

paranoia van, maar op dat moment voel je dat je

leeft. Je staat voor heel andere dingen, en je moet

er dan maar mee omgaan. (Dries) Dries reisde ook

zonder te veel luxe. Hij deed bijvoorbeeld zijn was

in een emmer. Over de hotelkamers zij hij het

volgende:

  De hotelkamers waren echt basic, we deden onze

was in een emmer en soms was er ook geen douche.

We betaalden ook maar 10 roepie voor een kamer.

(Dries) Meer heb je volgens hem ook niet nodig:

  Je bent toch altijd buitent. En als we moe waren

en een bed hadden, was dat OK voor ons. Het

moest echt niet veel luxe zijn. We waren aan het

trekken ook. (Dries) Vóór zijn reis deed Dries een

job dat hij helemaal niet graag deed, maar nu werkt

hij in de tuinaanleg. Hij is niet van plan om dat

werk snel op te geven omdat hij het leuk vindt om

altijd buiten te kunnen werken. Dries heeft reeds

gepland om een loopbaanonderbreking te nemen op

het einde van het jaar 2003 om opnieuw op reis te

gaan, maar de bestemming ligt nog niet vast.

Klaas
  Klaas heeft samen met een vriend vijf weken in

India en Nepal gereisd. Klaas wilde profiteren van

zijn laatste lange vakantie, het was net gedaan met

zijn lief en hij wilde ook alles een beetje op een rij

zetten: op zoek gaan naar zichzelf. De manier van

reizen trok Klaas aan omdat “door basic, te reizen,

je het reizen echt ervaart”. Hij gaf hier het

voorbeeld van de busreizen “waar je bij manier van

spreken elk putje voelt”.  Klaas wilde zijn reisroute

op voorhand niet vastleggen omdat een vast patroon

hebben niet meer reizen is. Hij vertelde mij ook dat

hij de vrijheid wilde hebben om op het moment zelf

te kunnen zien waar hij naartoe zou gaan. Hij

voegde daaraan toe:

  Wanneer niet alles op voorhand gepland is maak

je allerlei onverwachte dingen mee. En dat is leuk.

(Klaas) Klaas voelde zich niet specifiek door Nepal

aangetrokken:

  Het was Azië in het geheel dat mij aantrok. Er zij
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eigenlijk zo veel mogelijke bestemmingen dat ik heb

moeten kiezen, en het mystieke van de mensen en

van de Himalaya trokken mij wel aan. (Klaas)

Klaas studeert geneeskunde. Nu zit hij in zijn eerste

stagejaar. Volgend jaar gaat hij zijn stage doen bij

Artsen Zonder Grenzen.

Sarah
  Sarah studeert net als ik antropologie. Ze is aan

deze studie begonnen naar haar reis. Daarvoor had

ze Toegepaste Economische Wetenschappen

gestudeerd. In 1998 heeft ze tien maanden lang in

Azië gereisd. Ze was in India, Nepal, Sri Lanka,

Hong Kong en China. Ze heeft ook een tijd in

Australië gewerkt. Sarah kon niet echt zeggen

waarom ze naar Azië is gereisd.

  Azië trok mij gewoon aan. Ik was er ook al eens

geweest en had mij daar goed gevoeld. (Sarah)

Nele had wel veel redenen om zolang op reis te

vertrekken:

  Ik was al altijd afhankelijk geweest van thuis, ik

werd continu gestuurd door mijn omgeving. Mijn

leven was te druk: ik had nooit tijd voor mijzelf. Op

reis had ik tijd om stil te staan bij de dingen dat ik

doe, en mij vragen te stellen zoals: is dat echt iets

van mij is? Is dat iets dat mij echt boeit of doe ik

het eerder onder druk van mijn omgeving. Ik wilde

mijn eigen waarden opbouwen. En het was nu of

nooit, want ik zat in de fase van mijn leven waar ik

moest gaan beslissen in welke richting ik verder

wilde gaan, en ik wil er ergens zeker van zijn dat

het een richting was dat van mij is en niet een

richting waarin ik door allerlei externe

omstandigheden in terechtkom. Want hier word je

continu meegesleurd in de 'stroom'. Het was ook

eens een moment om op mijzelf aangewezen te zijn.

Hier had ik eigenlijk nooit echt problemen. Als je

bijvoorbeeld geldproblemen hebt, of als je je niet

goed voelt, had ik hier continu mensen om op terug

te vallen. Ik vind dat je onafhankelijk moet kunnen

zijn want anders val je in een zwart gat als de

anderen er niet meer zijn. (Nele) Na deze eerste

kennismaking met deze vier rugzakkers, heb ik naar

hun reisverhalen geluisterd. Ik heb ze hun verhaal

laten vertellen aan de hand van hun reisfoto's. Maar

vooraleer ik de reisverhalen zelf analyseer, zou ik

even willen stilstaan bij de betekenis van het

reisverhaal voor de identiteit van de vertellers en de

rol dat reisfoto's en ikzelf kan hebben op de

constructie van dat verhaal.

Reisverhalen
  Zoals elk verhaal bestaat het reisverhaal uit een

bepaalde context waarin verschillende personages

worden geplaatst. De personages en de context

worden gecreëerd door de vertellers. In de

reisverhalen die ik te horen kreeg waren deze

vertellers tevens de hoofdpersonages van het

verhaal. Rond deze centrale personage wordt een

gans verhaal geweven. Het personage, handelt,

beweegt zich, interageert met mensen, kijkt naar de

omgeving, het wordt geconfronteerd met bepaalde

situaties, het reflecteert. Het zijn autobiografische

verhalen van mensen die gedurende een bepaalde

tijd in een ongewone omgeving terechtgekomen

zijn. Het gaat slechts om episodes uit hun leven.

Hun reismotivatie, het enthousiasme om deel te

nemen aan het onderzoek en het feit dat deelnemers

heel wat foto's gemaakt hebben, wijst er volgens mij

op dat rugzakkers deze episode uit hun leven

belangrijk genoeg vonden om het vast te leggen, om

het te onthouden en om er eventueel over te

vertellen aan de hand van hun foto's.

Reisverhalen zijn een sociale constructie en

een reconstructie van de realiteit
  Een reisverhaal moet wel gezien worden als een

selectie, een interpretatie, en een dramatisering van

de gebeurtenissen. Een verhaal reflecteert de

realiteit niet even waarheidsgetrouw als een spiegel.

Een representatie van gebeurtenissen bevat zowel

waarheid als fictie. Zelfs de verteller die zo accuraat

en waarheidsgetrouw mogelijk over zijn reis wenst

te vertellen zal er niet in slagen de realiteit

daadwerkelijk weer te geven. Een verteller zal zijn

verhaal ook aan een bepaald publiek vertellen. De

verteller zal zijn of haar verhaal voor een deel

aanpassen aan dat publiek. Bij de verhalen dat ik te

horen kreeg, heb ik af en toe vragen gesteld.

Daarom heb ik zelf ook een rol gespeeld in de

constructie van het verhaal. Daarom beschouw ik de

verhalen niet alleen als een reconstructie van de

realiteit maar ook als een sociaal construct.

Reisverhalen zijn herinneringsproducten
  Men kan reisverhalen ook beschouwen als

herinneringsproducten. Herinnering gebeurt altijd

vanuit de huidige (sociale) context. Men herinnert

zich in het nu en het “herinneringswerk” wordt

beïnvloed door allerlei elementen uit de omgeving.

Door de rugzakkers af en toe bijvragen te stellen,

bijvoorbeeld, heb ik hen bepaalde zaken doen

herinneren. Herinnering zal dus anders zijn dan

oorspronkelijke waBorisming.

Reisfoto's als externe hulpmiddelen voor de

herinnering
  Om zich hun reis beter te herinneren maken

rugzakkers heel wat foto's.  Zij maken foto's van

allerlei onderwerpen. Deze kunnen in een

continuüm van heel familiaire tot zeer vreemde

personen, plaatsen of situaties worden geplaatst. Op

bepaalde foto's staan bijvoorbeeld mensen met wie

de verteller een tijdlang samen gereisd heeft. Deze

mensen staan veel minder veraf dan mensen van de

lokale bevolking die in traditionele kleren poseren

voor een foto. Door het nemen van foto's hopen

rugzakkers bepaalde beelden, mensen, sferen en

emoties vast te leggen in hun herinnering. Tijdens

hun reis maken rugzakkers dus reeds een selectie

van de zaken die ze zich willen herinneren.
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  Voor dit onderzoek heb ik de rugzakkers hun

verhaal laten vertellen aan de hand van hun

reisfoto's omdat ze een handig technische

hulpmiddel zijn dat hen helpt hun verhaal te

construeren.

De subjectiviteit van reisverhalen: de band

tussen het reisverhaal en identiteit.
  Aangezien reisfoto's reeds een selectie zijn van

wat men zich wil herinnerenen en dat reisverhalen

herinneringsproducten zijn die in een huidige

context geconstrueerd worden (in dit geval aan de

hand van foto's), kunnen we zeggen dat een

reisverhaal een heel subjectief gegeven is. De

bedoeling van de analyse is niet te achterhalen

welke zaken echt zijn, en welke niet. Het idee is

eerder, dat ik door een kritische analyse van het

verhaal, er gedeeltelijk achter kan komen welke

inhoudelijke persoon het verhaal vertelde, en welke

persoon er schuilde achter de realiteit van het

verhaal. Want juist door het feit dat reisverhalen zo

subjectief zijn kunnen we ontdekken wie herinnert.

  Herinneringen vormen voor een belangrijk deel

onze identiteit. Nergens komt dat beter tot uiting

dan in autobiografische reisverhalen. Herinneringen

van wat we in het verleden hebben meegemaakt,

bepaalt in aanzienlijke mate wie we zijn.

Herinnering kan gezien worden als een mentale act

van een individu die een innerlijke blik op zichzelf

werpt. Herinneren is zich herinneren: ik moet bij

mezelf, in mijn eigen geest, te rade gaan om de

gewenste herinnering 'op te halen'. Zich herinneren

impliceert dan meteen ook zelfbewustzijn en dus

identiteit (Meire 2001:2-3).

Een analyse van reisverhalen.
  Reisverhalen die ik te horen kreeg zijn een verbale

uitingen van herinneringen aan een reis.

  “Door anderen en zichzelf te omschrijven in een

discours van gelijkenissen en verschillen, door

zichzelf te onderscheiden en te vereenzelvigen met

andere personages in het verhaal gaven de

deelnemers aan het onderzoek vorm aan hun

identiteit en drukten ze uit wie ze waren”. (Riggins

1997:3-7) Om te weten te komen welk antwoord ze

zouden geven op de vraag: "wie was ik?", ben ik

nagegaan hoe ze andere personages in hun verhaal

omschrijven en welke strategieën van exclusie en

inclusie ze daarbij gebruikt hebben. Op basis van

wat de deelnemers mij over “anderen” verteld

hebben, heb ik een onderscheid gemaakt tussen

verschillende categorieën. Ik heb getracht om de

“anderen” niet zelf te definiëren, en de rugzakkers

zoveel mogelijk zelf aan het woord te laten. Maar

uiteindelijk gaat het toch om een interpretatie en

een selectie door mezelf als lerende onderzoeker,

als geïnteresseerde toehoorder en als iemand die

zelf drie jaar geleden acht maanden in India

rondgetrokken heeft. In wat nu volgt zou ik de

volgende categorieën van “anderen” willen

bespreken: ten eerste “de lokale bevolking”, ten

tweede “de toeristen” en tenslotte “de rugzakkers”.

De lokale bevolking: van die hilltribes

tot de Massage Boy
  Welke strategieën van uitsluiting en inclusie

gebruikten Nele, Klaas, Sarah en Dries tegenover

de lokale bevolking terwijl ze mij over hun reis

vertelden? (Marc)

  Volgens S.H. Riggins (1997) is men als

buitenstaander geneigd om “de anderen” als een

homogene categorie te beschouwen. Deze strategie

van uitsluiting heb ik bijvoorbeeld in het verhaal

van Nele herkend. Nele bezocht de “hill tribes” in

Thailand. Naast de eerste foto's van de “hill tribes”

las ik een aantal namen. Nele gaf uitleg: “Lisu,

Mesa en Akka: dat zijn volkeren, stammen”. Door

de verschillende namen te noemen leek ze een

onderscheid te maken tussen de verschillende

“stammen”. Maar uit wat ze vertelde over

bijvoorbeeld de gebruiken van de bergvolkeren

werd het onderscheid helemaal niet duidelijk. We

leren bijvoorbeeld dat “die mensen eigenlijk echt

één leven met de natuur”. Ze vertelde mij ook het

volgende:

  Buiten de grote steden, wonen er eigenlijk

buitengewoon veel mensen zoals deze. Die behelpen

zich dan door hun creativiteit. (Nele) Hier vervaagt

het onderscheid tussen de verschillende

bergvolkeren haast volledig. De mensen buiten de

steden hebben het feit dat ze zich behelpen door

hun creativiteit gemeen. Toch maakt Nele een

duidelijk onderscheid op basis van de toeristische

aantasting:

  Zo zijn er ongelooflijk veel stammen, verspreid

over heel Thailand, die niet toeristisch zijn. Deze

kan je gewoon gaan bezoeken. Daar ben je heel erg

welkom. De mensen kijken dan met grote ogen en

komen zo voelen en kijken naar je haar op je

armen, maar ze zijn zo vriendelijk. Bij de hill

tribes: Je merkte dat ze anders deden omdat er

andere toeristen waren. Er was niets spontaan

meer, geen enkele verbazing meer, geen

dankbaarheid, echt een zoo een beetje. Dat gegeven

was haar erg tegengevallen, maar op zich was dat

wel heel mooi om te zien.(Nele)

  Nele gaf blijk van interesse voor de wijze waarop

deze mensen leven. Maar haar waardering voor de

bergvolkeren is ambivalent.  Enerzijds leek ze hen

te bewonderen vanwege het feit dat ze “één leven

met de natuur en dat ze zich behelpen door hun

creativiteit”, anderzijds had Nele het toch moeilijk

met bepaalde vreemde gewoonten:

  Maar ginder, die wonen dan met tien in zo'n

huisje. Ze hebben totaal geen privé. We konden ons

echt niet voorstellen, hoe dat die de mogelijkheid

hadden om zich tot elkaar aangetrokken te voelen.

(Nele) We lazen bijvoorbeeld het volgende in haar

fotoboek: “De keuze van een partner gebeurt op
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basis van seksuele ervaring…”, waarop zij

repliceerde: “Erg hé”. Hier koppelde Nele een

negatief waardeoordeel aan bepaalde gewoonten

van de bergvolkeren. Op deze wijze distantieerde ze

zich eigenlijk van deze, als homogeen beschouwde,

groep. In een voorbeeld over de gebruiken op de

markt en de eetgewoonten in Laos, heb ik een

gelijkaardige strategie van exclusie herkend. Zo

beschreef Nele hoe een levende buffel geslacht en

gevild werd op een plaatselijke markt:

  En als er dan al plastiek of een doek ligt, dan

leggen ze dat daarop, anders leggen ze dat gewoon

op de grond, en ondertussen zitten daar drie

vrouwen rond, en vier van die beschimmelde

ziektehonden, die daar eventjes aan komen bijten

en lekken, en die vrouwen zeggen dan gewoon:

'kschee, kscheeee, ksche, ga weg' en na een tijdje

zullen ze dan wel eens weg gaan. En dan blijven ze

dat gewoon verkopen, en zo is dat dus constant.

Dat is echt wel vies, maar dat is daar keinormaal

ook. Die eten ook hond en zo, vooral in Vietnam,

dat is keivies. (Nele)

  Toen Nele in Cambodja in een soort bar de weg

vroeg naar een kerkhof heeft ze gemerkt “dat die

mensen precies geen logica hebben, want die wisten

niet wat ze bedoelde toen ze een doodskop,

allemaal kruisjes rond mekaar en daaronder een

vierkant  had getekend. Allee dat is toch een

kerkhof!? En zo was dat dikwijls, ofwel willen ze

het niet verstaan ofwel hebben ze de logica niet en

kunnen ze geen verbanden leggen”. Hier beschouwt

Nele de betekenis van haar tekening als

vanzelfsprekend en logisch terwijl ze twijfelt aan

het feit of vele Cambodjanen al dan niet “logica

hebben”. De Cambodjanen omschrijven als

onlogisch kan een krachtig instrument van exclusie

zijn, door iemand die zichzelf wel als normaal en

logisch beschouwt. Waarom die mensen “geen

logica hebben”  zoekt ze in het feit dat velen niet

naar school kunnen gaan. Ze maakt hierbij een

onderscheid tussen “de stadsmensen die naar school

kunnen gaan (en wel logica hebben) en die andere

mensen die alleen rond zich leren,... (en geen logica

hebben)”. Het niet hebben van een logica wordt hier

niet gekoppeld aan een negatief waardeoordeel. Het

niet beschikken van deze vaardigheid is noch

negatief, noch positief, maar het is toch helemaal

anders dan bij Nele, of misschien algemener, anders

de mensen in de westerse samenleving.

  Als buitenstaander was Nele niet alleen geneigd

om de lokale bevolking – “de anderen van wie ze

zich onderscheidde” - als een homogene categorie

te beschouwen, maar zij duidde de lokale bevolking

meestal ook aan met anonieme persoonlijke

voornaamwoorden, op basis van hun activiteit of op

basis van hoe ze eruit zien. Een aantal voorbeelden:

“ze, die, Mensen in traditionele kleren,  Mannen die

een hele dag vissen, kinderen die mensen, volkeren,

stammen,…”.In het volgende voorbeeld komt deze

strategie van exclusie aan bod. In het fotoboek van

Nele lazen we:

  Laos. Een vergeten land waar de tijd heeft

stilgestaan: de mensen leven nog letterlijk zoals in

de middeleeuwen, slapen en leven met hun dieren.

In hetzelfde huis spelen de kinderen met vuile en

kapotte kleertjes en snottebellen vol zand.

Onschuldige oogjes die nog wereldvreemd zijn.

Laos is een land dat voor meer dan de helft zonder

elektriciteit leeft, en misschien vind ik dat niet zo

erg, het brengt verwondering, het middeleeuws

bewijs dat leven ook eenvoudig kan. (Nele)  De

mensen van Laos lijken een prachtig voorbeeld te

zijn van de “ultieme authentiek andere” dat nog niet

is aangetast door de moderniteit. Nele projecteerde

hier een eigen utopisch verleden op de mensen van

Laos. De “andere” wordt gecreëerd door hem of

haar vast te vriezen in een tijd buiten de werkelijke

tijd en te maken tot een object van fascinatie.

  De rugzakkers zijn niet enkel in contact gekomen

met mensen die interessant waren omdat ze andere

levensgewoonten hadden. Ik denk hier aan

“riksjarijders, gidsen, een Afghaan die een luguber

bartje had, de mensen van de guesthouse,

marchanten, een Indiër van een rijke kaste die ons

het Indisch eten heeft leren kenen, porters,

poenrapers, de loopjongens van een lodges  en een

buschauffeur”. Deze personages  zouden we

“tussenpersonen” kunnen noemen omdat hun

voornaamste functie bestond uit het aanbieden van

diensten aan de rugzakkers. “De mensen van de

guesthouse” hebben Dries bijvoorbeeld

geïnformeerd over het feit dat het mogelijk was om

een “camel-trek” te doen in de woestijn rond

Jaiselmeer. Nele deed beroep op een gids om de hill

tribes te kunnen bezoeken en om meer te weten te

komen over hun gewoonten. Dries en zijn vriend

vonden hun weg door de jungle met behulp van een

ingehuurde gids. Over die gids zei Dries het

volgende:   

  't Was een grappige, maar hij was een beetje

onberekenbaar. De afspraak was dat wij enkel de

naft en de huur van zijn brommer zouden betalen.

Maar uiteindelijk moesten we eten voorzien voor

hem en extra voor te bellen naar zijn familie. Er

kwamen zo allemaal onverwachte dingen bij, maar

kom het was avontuur, en uiteindelijk was het niet

zo veel geld dat hij van ons wou afluizen, we

maakten er dan ook geen te groot punt van, we

konden daar mee discussieren en dat werd dan tot

een minimum herleid, het bleef plezant. Het was een

beetje proberen en er genoegen mee nemen als het

niet anders kon. Het was niet van: 'we laten u hier

achter'. Het was meestal brousse en hij wist de weg,

je moest hem dus echt vertrouwen. (Dries) In dit

citaat valt het onderscheid tussen de eenheden “wij”

en “hij” op.
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  Hoewel deze tussenpersonen meestal nogal op de

achtergrond bleven in de reisverhalen, en dat ik

meestal niet veel te weten gekomen ben over hun

leefgewoonten, toonde Dries duidelijk wel interesse

voor de gidsen tijdens zijn “camel-trek”. Over de

gidsen zei hij het volgende:

  Die mensen kunnen zich drie vier dagen behelpen

in de middle of nowhere, die maken eten en brood

ter plaatse. (Dries) Over de begeleiders van het

bezoek aan de bergvolkeren, zei Dries:

  Voor het middagmaal, maakten ze noedels  in een

bamboostok, ze deden daar de noedels in met water

en leunden dat tegen het vuur tot dat het kookte. De

bamboe werd dan in twee gehakt, en dan had je

vlootjes met noedels. (Dries)

  Net zoals bij Nele bleek uit het verhaal van Klaas

ook dat hij de lokale bevolking als een homogene

categorie beschouwde, maar dan met uitzondering

van een paar individuen dat hij persoonlijk gekend

had. Opvallend is dat het hier meestal ging om

tussenpersonen. De afstand Klaas en zijn vriend

enerzijds en deze tussenpersonen anderzijds, lijkt

minder groot, dan de afstand tussen bijvoorbeeld

een Saddhu en hen. Zo was er bijvoorbeeld: “Santos

Satisfaction, die kerel van de guesthouse”, die Klaas

een zelfbereide peper (een specialiteit in Nepal)

heeft laten proeven, en die een tijdlang met Klaas

en Boris heeft samengetrokken. Dan was er nog

“Massage Boy”, een “heel vriendelijke kerel van

een guesthouse - met een beetje slappe handjes”-

dat Klaas gemasseerd heeft na een zware trekdag.

Waarom Klaas en Boris deze bijnamen hebben

uitgevonden is mij niet helemaal duidelijk

geworden. “De naam “Massage Boy” lijkt op een

stereotypering, waarbij men een persoon noemt op

basis van een heel beperkt aantal eigenschappen”

(De Jager en Mok 1995:143-144). De specifieke

functie van deze stereotypering op het vlak van

identiteit heb ik niet kunnen achterhalen…

Toeristen: Bikinigrieten en grave gasten,

mensen met camera's en toeristen met

pakken geld
  Tijdens de trek bij de “tribal people”, stonden voor

Nele de gewoonten van deze “volkeren” centraal,

maar er kwamen ook ander personages aan bod. In

het discours van backpackers speelt het vormelijk

aspect van hun reis een belangrijke rol om zich te

onderscheiden van de conventionele massatoeristen.

Zo benadrukken backpackers vaak dat ze

bestemmingen mijden die “te toeristisch” zijn

(Uriely 2002 : 531-534). Toch zijn er veel

backpackers die plaatsen bezoeken die gewoonlijk

door veel massatoeristen bezocht worden.

Backpackers wijzen er dan vaak op dat ze het

bezoek aan deze toeristische plaatsen niet gepland

of bedoeld hadden, maar dat ze daar wel door een

samenloop van omstandigheden belandt zijn. Een

backpacker die de wereldbefaamde Grand Palace in

Bangkok bezocht had vertelde het volgende:

  Ik was gewoon wat aan het ronddwalen in Kao

San Road en daar heb ik twee sympathieke kerels

ontmoet. Zij waren op weg naar de Grand Palace.

Ik was zelf niet van plan om naar die plaats te

gaan, maar aangezien ik zo goed overeenkwam met

die gasten, ben ik toch maar meegegaan (Uriely

2002:531). Een ander voorbeeld. Klaas en zijn

vriend waren van plan om vanuit Delhi naar Nepal

te reizen. “Daarvoor moesten we eerst met de bus

naar Agra, en daar hebben ze ons dan voor de Taj

Mahal gedropt”. Toen ik aan Klaas vroeg of hij de

Taj Mahal bezocht had, antwoordde hij mij: “Neen,

we zijn gewoon even gaan kijken, kiekje nemen, en

terug ons eigen ding gaan doen”.

  In de wijze waarop sommige backpackers over

toeristische plaatsen spraken, of de gebrekkige

aandacht dat ze eraan besteedden in het ganse

verhaal, viel op hoe ze duidelijk wilden maken hoe

weinig zo'n plaatsen hen interesseerde. In het

fotoboek van Nele zag ik een foto met het interieur

van een tempel. Aangezien ze geen commentaar gaf

bij deze foto vroeg ik haar:

  Ha, da's een tempel of zo? (Marc) Ja da is een van

die tempels. (Nele)

  In Chang Mai terug? (Marc) Ja in Chang Mai.

(Nele) Da'is toch wel indrukwekkend hé, die…

(Marc)

  't Is wel zo als ge één tempel hebt gezien, dan

hebde ze eigenlijk allemaal wel gezien ze. (Nele)

  Een andere manier om zich te distantiëren van een

toeristische plaats en de mensen die deze

gewoonlijk bezoeken is erop wijzen dat het bezoek

aan die plaatsen niet belangrijk of niet de moeite

was voor hen.  Nele vertelde bijvoorbeeld over haar

trek bij de “hill tribes” in Thailand.

  De hill tribes zijn echt keitoeristisch, dat was echt

heel hard tegengevallen. Dat is goed voor zo'n

mensen die twee weken hebben en die zo ineens

alles willen gezien hebben. (Nele) Hier maakte ze

duidelijk dat de “hill tribes” geen plaats waren voor

haar. Ze distantieerde zich van die plaats, en

tegelijk ook van de mensen die daar gewoonlijk

naar toe gaan. In het volgende voorbeeld kan men

lezen hoe ze zich van conventionele toeristen

onderscheidde door het soort plaatsen dat deze

mensen interessant vinden in contrast te brengen

met de plaatsen dat ze zelf interessant vond, en door

de duur van hun reis in contrast te brengen met haar

eigen reisduur:

  Wanneer zo'n mensen dan een grot zien dat

helemaal uitgebouwd is met verlichting overal, dan

doen die van 'Wauw, we hebben een grot gezien'.

Maar ja, wij hebben daar andere ervaringen mee,

dus voor ons is dat van 'My God, waar zitten wij

hier',… (Nele) Hier maakt Nele een duidelijk

onderscheid tussen “wij” en “zo’n mensen”, tussen
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de “wij-groep” en de “zij-groep”. Nele en haar

reisgenote waren anders dan “zo'n [soort] mensen”

omdat zij zelf andere - echtere - ervaringen hadden.

Op het eiland Phuket voelde Nele zich helemaal

niet thuis dit kwam onder andere door al “die

bikinigrieten die om ter mooist willen zijn en van

die venten, vol getatoeëerd, met piercings, die

overal echt de grave gasten gaan uithangen. Het zijn

mensen die voor twee weken strandvakantie nemen

en dan denken dat ze in Thailand geweest zijn,

terwijl ze niets van de lokale dingen gezien

hebben”. Verder zegt ze: “Dat is Thailand niet

meer”. Ze vergelijkt Phuket met Ibiza: “allemaal

opgebouwde hotels, bungalow huizen van glas en

steen, overal barren en restaurantjes, heel modern,

…”. Nele liet blijken dat ze wel wist wat Thailand

is. Uit de rest van haar verhaal kon ik ook afleiden

dat ze Thailand wel heeft gezien omdat zij, in

tegenstelling tot die mensen wel “de lokale dingen”

had gezien. Om zich verder te distantiëren van die

plaats en tegelijk ook van die mensen, vertelde ze

mij dat ze zo snel mogelijk weggegaan is.

  “Backpackers” mijden graag toeristische plaatsen.

Zij distantiëren zich van toeristische plaatsen, en zo

ook van de mensen die deze plaatsen bezoeken.

Maar ook in de wijze waarop toeristen worden

omschreven valt op dat ze zich niet met deze

mensen willen identificeren. Toen Dries, samen met

zijn vriend en een gids met moto's door de jungle

reed heeft hij:

  Mensen met camera's, helemaal in het wit gekleed,

met schone schoenen die precies een zoo aan het

bezichtigen waren gezien (Dries). Dit is een

duidelijk voorbeeld van stereotypering: de toerist

wordt omschreven aan de hand van een

gestandaardiseerd beeld, waarbij een heel beperkt

aantal kenmerken volstaan om te weten waarover

hij het heeft. Over deze ervaring vertelde Dries mij

verder: “Als je daar als buitenstaander naar kijkt,

lach je daar een beetje mee”. Door de ander in

duidelijke termen te omschrijven, zichzelf

buitenstaander te noemen en er uiteindelijk mee te

lachen, maakt de verteller een duidelijke grens

tussen wie hij wel en wie hij niet is.

  Uit het volgende voorbeeld blijkt dat het

onderscheid tussen een backpacker en een toerist

niet altijd even duidelijk is. Klaas en Boris hebben

een aantal dagen met “een kerel van een

guesthouse” rondgetrokken. Daardoor hebben ze

“de mensen van daar op een andere manier leren

kennen”. Dit “in tegenstelling tot toeristen met

pakken geld”.  Niet alleen het feit dat ze misschien

meer in contact gekomen zijn met de lokale

bevolking, maar ook het feit dat ze “heel basic”

reisden maakte hen anders dan “toeristen met

pakken geld”. Maar vanuit het gezichtspunt van de

lokale bevolking is dit onderscheid niet meer

geldig:

  Je bent dat uiteindelijk ook. Al trek je heel basic,

je wordt nog steeds beschouwd als iemand met veel

geld. (Klaas) Het lijkt alsof Klaas niet zomaar als

een “toerist met pakken geld” wilde beschouwd

worden. Maar door het contact met de lokale

bevolking werd hij als het ware terug op zijn

“plaats” gezet. Dit doet mij denken aan het

fenomeen van de “looking-glass self”, waarbij men

zichzelf als het ware in de ogen van anderen ziet om

een eigen zelfbeeld te ontwikkelen. De wijze

waarop Klaas dacht dat anderen hem zagen en

beoordeelden had een invloed op zijn eigen

zelfbeeld, waardoor het onderscheid tussen Klaas en

de toeristen met pakken geld vervaagde. (De Jager

en Mok 1994: 145)

De backpackers: een krioelen van een

jongerennet
  Terwijl Nele zich duidelijk distantieert van de

toeristen en van de lokale bevolking, lijkt ze

zichzelf meer in te passen binnen wat ze een

krioelen van een jongerennet noemt. Ze vertelde

mij dat ze veel in contact kwam met andere

reizigers: Je reist nooit alleen, je komt constant

mensen tegen. Je deelt dan een kamer omdat het

goedkoper is. Op heel dat jaar heb ik maar één keer

alleen geslapen. (Nele)  Ze kwam ook constant

mensen terug tegen die ze vroeger al ontmoet had.

Ze voelde zich goed bij andere backpackers omdat

het mensen waren “met dezelfde mentaliteit,

ingesteldheid”. Door het feit dat andere jongeren op

dezelfde manier en in hetzelfde land aan het reizen

waren, voelde ze zich met hen verbonden. Het

contact tussen hen was dan ook veel socialer.

Anderzijds zijn de andere jongeren verschillend:

  Die mensen hebben een compleet andere

levensvisie, omdat die van totaal andere landen

komen. Ze hebben allemaal een andere opvoeding

gekregen en een andere gedachtegang. (Nele) Nele

reisde in het begin van haar reis enkel met haar zus.

Wanneer ze pas in Thailand aangekomen waren

“zijn we met ons tentje naar een eiland gegaan”.

  Het persoonlijk voornaamwoord “we” en het

bezittelijke voornaamwoord "ons" duiden op het

behoren tot dezelfde eenheid. Het gebruik van deze

woorden maakt de grens duidelijk tussen wie tot

deze eenheid hoort (Nele zelf en haar zus) en wie

niet (andere reizigers, de lokale bevolking?).  Maar

het reisgezelschap van Nele veranderderde een

aantal keer tijdens haar reis. Nele en haar zus

hebben bijvoorbeeld een tijdlang met twee Deense

meisjes gereisd. Toen het reisgezelschap was

uitgebreid sprak ze nog steeds over “we”. In het

volgende voorbeeld wordt met 'we' meer mensen

bedoelt dan alleen Nele en haar zus:

  We hadden afgesproken dat als er iemand van ons

naar huis ging, we altijd allemaal moesten mee

gaan[om deze persoon uit te zwaaien (Nele). De

eenheid waartoe Nele behoorde veranderde.
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  Het feit dat Nele bijna voortdurend het woordje

“we” gebruikte terwijl ze over haar reis vertelde

doet mij vermoeden dat ze zich het sterkst

identificeerde met haar steeds veranderende

reisgezelschap en minder met het “krioelen van een

jongerennet”. Op een gegeven moment toont Nele

mij een foto met vier meisjes op. Ze geeft mij

uitleg: "Hier zie je ikke, Katrien, Maya en Kirsten,

die twee van Denemarken". Katrien, Maya en

Kirsten zijn meisjes met wie ze een tijdlang samen

gereisd heeft. Hier maakte Nele eerst een

onderscheid tussen zichzelf en haar reisgenoten

door deze aan te duiden met hun voornaam. Maya

en Kirsten vormden dan weer een aparte eenheid

omdat ze uit Denemarken kwamen. Hier werd de

eigen identiteit van Nele bepaald aan de hand van

haar voornaam en haar nationaliteit. We kunnen dus

stellen dat Nele binnen het reisgezelschap “een

Belgisch meisje” was.

  In tegenstelling tot Nele, sprak Klaas niet echt

over een soort jongerennet. Om zich te

onderscheiden van zijn medereiziger gebruikte

Klaas eveneens een voornaam: “Boris”.

Daarentegen maakte hij enkel een onderscheid

tussen verschillende “trekkers” op basis van hun

nationaliteit:

  Er waren mensen van heel veel nationaliteiten:

Israëliërs, Amerikanen, Australiërs, Nederlanders,

Duitsers en Russen. We hebben ook een tijdlang

met een Amerikaans koppel samen gereisd. (Klaas)

Hier werd de Belgische nationaliteit van Klaas en

Boris belicht in contrast met andere nationaliteiten.

Door mensen aan te duiden met hun nationaliteit

worden ze op een meer anonieme wijze voorgesteld

dan mensen die met hun voornaam worden

aangeduid. De afstand tussen Klaas en Boris is

daarom kleiner dan de afstand tussen deze twee

Belgen en het Amerikaans koppel bijvoorbeeld.

Klaas en Boris zijn ook “Belgen tegengekomen”

tijdens hun trektocht rond de Annapurna: “Dat was

wel grappig, ik hoorde iemand roepen: 'Kijk Rita!

Runderen!', en ik zag wat hogerop iemand naar

berggeiten wijzen”! Misschien voelden Klaas en

Boris zich op het moment van de ontmoeting een

beetje beschaamd over hun eigen nationale

identiteit. Hier stelde Klaas deze mensen op een

spottende wijze voor als stommeriken, die het

verschil niet kennen tussen een geit en een rund.

Het gebruik van spot, en de andere als dom

omschrijven, lijkt mij een goede strategie om zich

van 'die anderen' te onderscheiden. Klaas en Boris

waren in dit geval anders dan die andere Belgen.

  In het begin van zijn reisverhaal beschrijft Klaas

zichzelf en zijn vriend Boris als volgt:

  Als stommelingen en onervaren reizigers die wij

waren, hebben we ons laten vangen. (Klaas) Door

gebruik te maken van het persoonlijke

voornaamwoord “wij” komen Klaas en Boris voor

als een eenheid tegenover de mensen die hen in de

zak hebben gezet. De uitspraak bevat ook een

definitie van een “onervaren reiziger”: het is iemand

die zich laat vangen. Een ervaren reiziger is dan

waarschijnlijk iemand die zich niet meer laat

vangen, door de ervaring die hij opdoet tijdens zijn

reis. In het verloop van het verhaal zien we hoe

Klaas en Boris zich de kunst van het reizen toe-

eigenen. Zo leerden zij dat wanneer  je

“socialiseerde met Indiërs die dingen voor je

regelen”, je minder in de zak wordt gelegd. In de

loop van het verhaal werden Klaas en Boris dus

meer “ervaren reizigers”. Klaas en Boris hebben,

later, tijdens een trekking rond de Annapurna in

“Nepal een kerel ontmoet die je de wijsheid van het

trekken wil meegeven”. Klaas legde eraan toe: “Wat

ook tof is omdat je daar heel veel van leert”. Klaas

suggereert hier dat hij op dat ogenblik een minder

ervaren reiziger was dan die “kerel” omdat hij nog

veel van hem kon leren.

  Toen Dries naar India reisde, was het de eerste

keer dat hij een dergelijke reis maakte. Hij maakte

een  camel-trek met een gids en “twee mensen uit

Zweden. Het waren toffe mensen, ze waren ouder

en hadden  heel veel reiservaring”. Hier

onderscheidt Dries zich van deze mensen op basis

van zijn nationaliteit en zijn leeftijd. Uit de

beschrijving van deze mensen is het niet duidelijk

of Dries zichzelf ziet als een onervaren reiziger.

Maar als we deze beschrijving in het geheel van het

verhaal plaatsen zou men kunnen vermoeden dat

Dries zich ook onderscheidt van die Zweden op

basis van zijn beperkte ervaring.

Besluit
  De bedoeling van mijn analyse was om

gedeeltelijk te achterhalen welke personen er achter

de verschillende reisverhalen schuilden om een idee

te krijgen hoe “anderen” in een reisverhaal worden

gecreëerd. Hierbij ben ik ervan uitgegaan dat het

vormen van een onderscheid tussen anderen en

zichzelf, door zich een beeld van 'die anderen' te

vormen, belangrijk is voor de vorming van een

eigen zelfbeeld. Maar uit de analyse blijkt dat het

niet mogelijk is om eenduidig te zeggen wie deze

mensen waren. Afhankelijk van de sociale context,

van de mensen tot wie de reizigers zich verhoudden

kan men een ander antwoord geven op de vraag:

“wie waren zij?”. Telkens men zich in een andere

sociale context plaatst wordt een ander deel van de

eigen identiteit belicht. We hebben ook kunnen

merken dat het zelfbeeld telkens wordt verfijnd

door de confrontatie met verschillende 'soorten

anderen'. We hebben kunnen merken dat het

zelfbeeld geen vaststaand gegeven is. Zo heb ik

vastgesteld dat het zelfbeeld van Klaas veranderde

in de loop van zijn reis. In het begin was hij een

“onervaren, naïeve reiziger”, later “promoveerde”
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hij tot een reiziger die zich niet meer laat

beetnemen.

  Uit de reismotivaties van Sarah, Klaas en Dries

(hier niet besproken) blijkt dat de identiteitsvraag

ook voor hen belangrijk was. Door als backpacker

op reis te gaan hoopten zij zichzelf gedeeltelijk

(terug) te vinden. Mijn zoektocht naar hun identiteit

is slechts in beperkte weergave van hoe ik dacht dat

ze zichzelf aan mij voorstelden aan de hand van hun

reisverhaal. De verhalen werden ook door mij

geïnterpreteerd. Mijn analyse is daarom ook slechts

een selectie, een interpretatie en dramatisering van

hun reisverhaal… Daarom beschouw ik dit

onderzoek op de eerste plaats als een oefening die

nog niet af is. Ik heb de deelnemers aan het

onderzoek, beloofd om hen een kopie te bezorgen

van dit artikel. Daarbij hoop ik dat ze erop zullen

reageren. Op die manier zou de kennis die ik in dit

deel heb vastgelegd terug in beweging gebracht

worden. Door de reacties van de backpackers op dit

artikel kan mijn beeld van hen in twijfel worden

getrokken en hopelijk wat meer genuanceerd

worden. Maar omdat identiteit geen vaststaand

gegeven is, zal het nooit mogelijk zijn om vast te

leggen wie de mensen met wie ik gesproken heb nu

eigenlijk zijn, en wie ze waren tijdens hun reis. Nog

een laatste opmerking. De rugzaktoeristen naar wie

ik geluisterd heb vertelden hun verhaal aan een

bepaald publiek.

Om hun verhaal begrijpbaar te maken hebben ze

gebruik moeten maken van bepaalde culturele

conventies die deel uitmaken van zogenaamde

“grand narratives”.
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