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Welk wetenschappelijk 
idee is volgens onze proffen 
en onderzoekers rijp voor 
de prullenmand?

“Dat fenomeen is typisch voor de middenklasse: 
reizen doe je niet alleen om je te ontspannen, 
maar ook voor de erkenning door anderen. Het 
verslag van de reis is minstens zo belangrijk als 
de reis zelf: vroeger met de dia-avond achteraf, 
nu instant via sociale media. En dat reisverslag 
moet zo exotisch mogelijk klinken. Het ironi-
sche is dat we om andere dingen te zien helemaal 
niet ver hoeven gaan: je kan in eigen land ook 
buitenlanders ‘zien’. Maar hier is dat meer be-
dreigend. Twee weken vrijwilligerswerk in een 
bouwkamp in een ontwikkelingsland gaat het 
verschil niet maken; vrijwilligerswerk in je eigen 
dorp is meer confronterend.” 

Vanwaar dan het idee dat reizen 
onze geest verruimt?
“Die overtuiging stamt uit de tijd dat reizen nog 
lastig en gevaarlijk was. Een veeleisende onder-
neming als een pelgrimstocht kon je louteren. Je 
leerde eruit. Dat idee is blijven hangen, terwijl 
reizen helemaal niet meer zo moeilijk is en veel 
verschillen verdwenen zijn. Alles is gepland: je 
stapt een vliegtuig op, je kan bijna overal Engels 
spreken, hotels en eten zijn gestandaardiseerd. 
Dan zie je vooral wat je wil zien.”

we zoeken verschillen, 
maar eigenlijk worden onze 
vooroordelen bevestigd?
“Inderdaad, en de toeristische sector speelt 
daar gretig op in. In Indonesië organiseert men 
speciaal voor toeristen schaduwpoppenspelen, 
die wel als authentiek en traditioneel verkocht 

V worden. En in Tanzania ontmoette ik een toe-
ristische gids die zich verkleedde en voordeed 
als een Masai, omdat dat nu eenmaal het beeld is 
dat toeristen zich via tv-documentaires van het 
land vormen. Maar het geldt ook in de andere 
richting: als ik jonge Tanzanianen hoor praten 
over het Westen, is dat een abstract droombeeld, 
gebaseerd op telenovelles. Onze verbeelding is 
heel sterk en het is niet eenvoudig om diep ver-
ankerde denkbeelden te veranderen.”

hoe kunnen we dan wel 
geestverruimend reizen?
“Dat is heel moeilijk. Het kan alleen als je echt 
contact maakt met de andere. En zelfs al ben je 
open van geest, er bestaan zoveel barrières: een 
andere taal, huidskleur … Ook technologie ver-
hindert contact. Vertalen kunnen we met onze 
smartphone. En we hebben gps, dus we hoeven 
de weg niet meer te vragen. Veel culturen scher-
men zich ook af van indringers. Echt contact 
maken vergt dus tijd om de barrières te over-
winnen en de complexiteit te begrijpen. En tijd 
hebben we op reis meestal niet, want we willen 
snel veel zien.”

“Het is niet het reizen op zich dat de geest 
kan verruimen, maar wel het onverwach-
te en ongeplande. En dat kan je niet boeken in 
een reisbureau.”
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  Welk idee is volgens jou rijp voor de prullenmand? 
Mail naar nieuws@kuleuven.be

“Reizen verruimt
lang niet altijd de geest”

Antropoloog Noël Salazar

an een sociaal-cultureel antropo-
loog verwacht je dat hij een pleidooi 
voor reizen houdt. Maar professor 

Noël Salazar van het Centrum Interculturalis-
me, Migratie en Minderheden doorprikt het 
ballonnetje: “Soms bezoek ik zo’n beurs voor 
vrijwilligerswerk in het buitenland. Dan vraag 
ik aan die jongeren waarom ze dat niet in hun 
eigen dorp doen.”

we gaan er ten onrechte vanuit dat 
reizen altijd goed voor ons is? 
“De vooronderstelling is dat je reist om ver-
schillen te vinden en dat je van die confrontatie 
met ‘het andere’ iets opsteekt. Of het nu gaat om 
toeristen, uitwisselingsstudenten of mensen die 
voor hun werk naar het buitenland gaan, reizen 
moet altijd iets opbrengen: aanzien in je familie 
en vriendenkring, een mooie vermelding op je 
cv of een boost voor je carrière.” 

“Reizen wordt in onze samenleving enorm ge-
stimuleerd en bijna nooit in vraag gesteld. Ter-
wijl we allemaal weet hebben van negatieve er-
varingen op vakantie. Reizen om te leren draait 
vaak ook anders uit: uitwisselingsstudenten zijn 
in de praktijk vooral met elkaar bezig en pikken 
weinig op van het land waar ze zitten. En hoe 
kunnen eurocraten die in Brussel in een expat 
bubble leven hun geest verruimen?”

Reizen is zo belangrijk voor 
ons imago dat sommigen zelfs 
nepvakantiefoto’s posten op 
Facebook.
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