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We zijn altijd op stap geweest. Onze hele evolutie wordt er door gekenmerkt. Van alle warm-  

bloedige wezens waren onze voorouders de enigen die letterlijk wereldwijd reisdenii. Ze zijn er zo 

in minder dan 100.000 jaar in geslaagd de hele planeet vanuit Afrika te bevolken! Geen geringe 

prestatie! Homo Sapiens is ook nu nog, tezamen met de runderen en kippen die we onderweg 

hebben leren fokken en meenamen als snack-voor-onderweg, de enige soort met een mondiale 

aanwezigheid. We bleven zelfs hangen in de poolstreken waar het na een poosje bitterkoud werd.    

Maar waarom gingen we eigenlijk op stap? Waarom al die moeite? Je vraagt je onwillekeurig af 

wat onze voorouders dreef. Voedselschaarste en andere praktische zaken zoals de afwezigheid van 

voldoende warme pelsdieren en landbouwgrond vormen beslist niet de enige reismotieven. Er is 

ook een veel dieper liggende behoefte die ons maakt tot wat we zijn: we zijn super-nieuwsgierig!! 

Ons menselijk brein heeft continue nieuwe en gevarieerde prikkels nodig om in bedrijf, in 

beweging, te blijven. Geen wonder dat alle culturen het leven bezien als een reis. De 

levensbeschouwelijke beeldspraak zit er vol mee. Ons bewuste bestaan en ik-besef vallen samen 

met het verwerken van prikkels. Als ons brein er niet of nauwelijks mee wordt gebombardeerd, 

Kaart: De historische Trektocht van onze soort: Vanaf het moment dat we uit Afrika kwamen, bevolkten we de andere continenten 
in minder dan 100.000 jaar. De jaartallen hierboven geven aan wanneer we ons ongeveer ergens settelden voorafgaand aan onze 
christelijke kalender die start met het jaar nul (= het fictieve geboortejaar van de historische  christus)  



dan gaan we hallucineren -zo blijkt uit sensorische deprivatie-experimenteniii. Anders gezegd: dan 

gaan we zélf visuele en auditieve prikkels aanmaken in een (soms op mislukking gedoemde) poging 

ons denken en bewustzijn te behoeden. Kort door de bocht: Ons geluk en welzijn hangen  

grotendeels af van het continue ontvangen van grote hoeveelheden nieuwe en veelzijdige 

prikkels waarbij dus zoveel mogelijk zintuigeniv zijn betrokken! En dat gebeurt in optima forma 

als je op reis gaat. Reizen is de beste manier om heel veel nieuwe en gevarieerde impulsen via 

zoveel mogelijk zintuigen op te doen. Hoogleraar psychologie Ap Dijksterhuis verkondigt in zijn 

prettige schrijfstijl bovendien dubbelzinnig : “Wie (niet) reist is gek”v Immers, de voordelen van ons 

hedendaags reisgedrag blijken bijna onbegrensd. Hij betoogt zelfs dat thuis, achter de geraniums, 

ons bewuste en gelukkige bestaan dusdanig verpieteren tot er niets meer van over is dan sleur, 

verveling en geestdodend materialisme. Reizen doen we dus uit puur lijfsbehoud -- smile!   

 

 

De vroege menselijke migraties worden vaak in kaart gebracht aan de hand van de vraag of 

groepen mensen genetisch gezien over dezelfde variatie in hun mitochondriale DNAvi beschikken. 

Die vraag is vooral van belang omdat die variaties een belangrijke rol spelen in erfelijke 

aandoeningen via de vrouwelijke lijn. Als je er meer over weten wilt, dan vind je dat als je gaat 

googelen. Hier is het alleen van  belang te constateren dat er -- genetisch gezien -- verschillende 

groepen mensen zijn. En op grond van mijn jarenlange ervaring met verschillende volkeren 

concludeer ik dat er ook verschillende groepen reizigers zijn aan te wijzen.  Zo valt het me op  me 

op dat Afrikanen het vroegst, en het meest op stap gingen en nog steeds zijn. Ze struinden al 

nieuwsgierig rond in het Oude Rome, leverden het 

goud voor al onze Zuid-Europese kathedralen tot ver in 

de Middeleeuwen en blijken ook binnen hun eigen 

continent constant ‘’on the move”. Hun uitermate sterk 

ontwikkelde bewegings- en evenwichtszintuig zal 

daarbij zeker een rol hebben gespeeld!  Door die 

mobiliteit zijn multiculturele en multi-etnische steden 

in Afrika dan ook de norm! Dat is al eeuwen lang het 

geval. Reizen zit die 2000 totaal verschillende zwarte 

volkeren overduidelijk in het bloed. Afrikanen 

verdienen met recht de kwalificatie <reislustigste 

mensen op aarde>!vii Meer nog dan de alom aanwezige 

Chinezen. 

 

Moderne Afrikanen wonen tegenwoordig in alle 

uithoeken van de wereld. Ze integreren er, maar blijven 

tegelijkertijd gehecht aan hun eigen zwarte families in 

Afrika met wie ze allerlei zakelijke ondernemingen 

opzetten. Ze blijven daarom op en neer pendelen naar 

hun land van afkomst;al generaties lang! Het kaft van 

het hier weergegeven reisboek van Lieve Joris drukt dat 

beeldend uit. Van de Afrikaanse familiebanden die dit reisgedrag verklaren, weten de westerlingen 

echter weinig af. Ik schreef er iets over in een andere bijdrage aan onze alumni-websiteviii. Daar 

 



merkte ik op dat de meeste Afrikanen leven in een hoog en complex ontwikkelde sociale wereld. 

Een sociale werkelijkheid die wij niet kennen en ook nooit in die mate hebben gerealiseerd. Die 

onlosmakelijke binding van het individu met het grotere geheel wordt het meest zichtbaar in hun 

levensgevoel en praxis. Het blijkt dat elk individu op de eerste plaats lid is van één bepaalde, 

extended familie! Men heeft er tientallen woorden voor. In de Ewé-taal wordt o.a. het begrip 

<ῇutifafa> gehanteerd. Het betekent zoiets als <plicht en zegen>. Het is bovenal een lidmaat-

schapsgevoel dat zich uit in iemands bijdragen aan & afhankelijkheid van het grotere geheel van 

zijn familie. En onlosmakelijk daarmee verbonden: met de mentaal-sociale beloning die hij ervoor 

terugkrijgt in de vorm van waardering, status, identiteit en geluksgevoelens. 

Het voorgaande in gedachten nemend, zal het niet meer bevreemden dat Afrikanen al decennia 

lang domineren in de migratiestatistieken. Kijk maar naar het verschijnsel dat we tegenwoordig 

wat xenofobisch en hypocrietix aanduiden met termen als <asiel- en gelukszoekers>, <illegalen>, 

en <ongedocumenteerden>. Daarvan hebben we er alleen al in Nederland tienduizenden!x  

 

 

Dat ‘leven’ ongeveer een synoniem is van ‘bewegen’ behoeft geen verdere toelichting. We weten 

allemaal dat letterlijk al onze fysieke, biochemische, neuronale en mentale processen gekenmerkt 

worden door beweging. Als de boel stopt….zijn we letterlijk dood! We beleven dan niets meer. 

“Rust roest”, zeggen we dan ook terecht. Het opheffen van mobiliteits-problemen heeft in onze 

cultuur daarom een grote prioriteit. Zeker nu we allemaal steeds ouder worden en daardoor onze 

bewegingsvrijheid steeds meer wordt ingeperkt. Ons land barst daardoor tegenwoordig van de 

rollators, rolstoelen, scootmobielen, cantars,fysiotherapie, dans- en andere bewegingstherapieën.  

   
En als het even kan…gaan we op reis!  Ook als onze mobiliteits-hulpmiddelen meegenomen 

moeten worden. We voelen immers haarfijn aan dat reizen méér is dan bewegen-in-een-andere-

omgeving. We beleven al reizende méér  en gevarieerder dan thuis. Ons brein wordt als het ware 

aangewakkerd met veel nieuwe impulsen waarbij een groot aantal zintuigen geprikkeld worden. 

Denk maar eens aan een bezoekje aan een 

Marokkaanse, Turkse of Egyptische Bazaar. Je 

duikt dan letterlijk in een kakafonie van kleuren, 

geuren, geluiden, smaken en vreemde zaken! Je 

wordt dan gebombardeerd met véél en 

tegelijkertijd nieuwe, diverse prikkels die ons 

brein ertoe brengen om ons ik-besef en bewust-

zijn op hogere toeren te laten draaien dan thuis 

voor de buis waar slechts een appél wordt 

gedaan op een paar zintuigen (kijken en horen) 



en ons rationeel functioneren. Reizen daarentegen is veelzijdiger en doet ook een beroep op onze 

emotionele betrokkenheid bij hetgeen we beleven. Ons daardoor sterk en gevarieerd geprikkelde  

brein draait dan op hoge toeren. Door die hoge functioneringssnelheid produceert ons brein heel 

veel dopamine e.d. En dat vertaalt zich weer in meer levenslust. Kortom: in meer geluksgevoel!  

 

 

In het eerder al genoemde, amusante pleidooi voor veel reizen  van professor Ap Dijksterhuis 

noemt hij ook een groot aantal specifieke voordelen van reizen.  Ze zullen je niet verbazen. Ik som 

de volgende plezierige, wetenschappelijk aangetoonde voordelen dan ook op zonder verdere 

toelichting. In vergelijking met thuis-blijven levert reizen : 

 Meer emotionele betrokkenheid met anderen gebaseerd op meer empathie 

 Meer openheid van geest en daarmee: meer relativeringsvermogen. Daardoor ook: 

 Meer vertrouwen in de medemens en meer sociale contacten. Meestal samengaand met: 

 Meer behulpzaamheid en meer bescheidenheid  

 Meer opgetogenheid en meer blijheid -- heel vaak de weg vrij makend voor: 

 Meer energie en inspiratie die op hun beurt resulteren in meer creativiteit!  

 En last but not least, levert reizen Meer geluk 

Ook levert ons reisgedrag in vergelijking met thuis-blijven: Minder stress, Minder 

bevooroordeeldheid, Minder angst, Minder haast, en ook héél belangrijk: Minder materialisme! 

 

Het lezen van goede (reis)boeken brengt ons mentaal ook in andere situaties, tijden en belevingen. 

Je kunt die leeservaring dan ook beschouwen als een ‘magere’ vorm van reizen waarbij je qua 

veelheid en variatie aan prikkels afhankelijk bent van de taalkundige vakbekwaamheid van de 

auteurs van de boeken die je leest. Echter, het aantal actieve zintuigen blijft bij lezen beperkt! 

Hiernaast zie je een 

foto van de drie 

reisboeken die ik 

deze zomermaand 

ga (her) lezen. Met 

een glas wijn, zon  

en exotische hapjes 

wordt mijn lees-

avontuur dan nog 

meer de moeite 

waard!  

 

 

Met de term <exoticisme> wordt in de cultuur- en reiswetwetenschappen gedoeld op de <culturele 

afstand> tussen hetgeen je waarneemt en ondergaat enerzijds en hetgeen je van huis uit gewend 

bent anderzijds. Als je, zoals ik, gezegend bent met een rijk geschakeerde, multi-culturele 



omgeving, dan is elke stap buiten de deur te vergelijken met een dagje ver-weg-reizen.  Hieronder 

staan een paar foto’s die ik gisteren maakte binnen een straal van nog geen 800 meter om ons 

huis. Het was een gewone, zonnige zaterdagse marktdag bij de metrohalte Ganzenhoef. In een 

andere bijdrage aan Postvakh3 zal ik wat meer foto’s opnemen van de culturele hutspot die onze 

buurt zo kenmerkt en die veel bezoekers aangenaam verrast! 

 

Links:Ghanese Kenkey 

en andere etens-

waren vinden bij alle 

158 nationaliteiten in 

de buurt een goede 

aftrek.  

 

Maar dat geldt niet 

voor de vele  rooms-

christelijke prenten en 

gipsen beelden die je 

hieronder in een 

Hindoestaanse winkel 

aantreft. Die worden 

vooral gekocht door  

de Creool-Surinaamse 

aanhangers van Winti 

en andere vaudou - 

beoefenaars. Dus door ongeveer 60% van de genoemde bevolkingsgroep die zich bijna voor 100% 

rekent tot het christelijk deel van Nederland. Een gelijksoortige koperspubliek met dezelfde 

gebruiksintentie is er 

ook voor de vele 

peperdure kruiden 

(Wiries) en  exotische 

reukstoffen die op 

twee markt  stalletjes 

wordt verkocht -- ook 

aan hoogopgeleide 

jongeren. Dat veel 

van die wiries  ook de 

potentie verhogen, is 

mooi meegenomen. 

Liefhebben is immers 

een zeer prettige 

bezigheid die veel tijd 

en energie kost...  

Ook bevreemdt het in onze buurt niemand als je luid gezang en drums hoort ter gelegenheid van 

bijvoorbeeld  een Ashanti gedenkdienst voor een overleden lid van die stam. Gisteren kwamen er 



zelfs een paar zeer hoge Chiefs, (opperhoofden) voor overvliegen vanuit Kumasi (Ghana) . Je ziet 

er nog net iets van op de eerste foto hieronder. In optocht gaan de familie en vrienden van de 

overledene -- in nieuwe, voor die ene gelegenheid gemaakte kledij -- naar de kerk voor een 

swingende Ashanti-gedenkdienst:  

 Chiefs en andere adellijke lieden worden met grote rode of zwarte parasols afgehaald van hun 

logeeradres en dan naar de  hierboven afgebeelde kerk begeleid. Het gaat er vrolijk en vlot aan toe 

 
En ook niet onbelangrijk om te melden: Iedere voorbijganger is van harte welkom om mee te doen, 

te genieten van het meerstemmige gezang, het handgeklap en de lekkere hapjes. Ook kijkt 

niemand er vreemd van op als je mee doet met de in trance lijkende dansers die overduidelijk door 

‘de geest bevangen’ zijn.  

KORTOM 

Diversiteit in cultuur en samenleving, is een bron van veel geluk voor elk lid ervan. Het is te 

vergelijken met de positieve <hersenspoeling> die je ondergaat als je intensief reist naar streken 

en plaatsen waar het er <anders> aan toe gaat dan je gewend bent. Zulke reizen sluiten aan bij 

onze diep ingebakken en onze soort kenmerkende <nieuwsgierigheid>: een sterk motiverende 

eigenschap die ervoor zorgt dat ons brein optimaal functioneert en ons zo bewust laat ervaren 

wat het betekent een <gezond en gelukkig> leven te leiden. 

 



 

i KETI KOTI: NATIONALE HERDENKING AFSCHAFFING SLAVERNIJ IN DE OVERZEESE DELEN VAN NEDERLAND 1863 

KETI KOTI betekent <verbroken ketens> --  OFFICIELE NATIONALE EXCUSES ontbreken nog. Daarin is Nederland 
helaas uniek binnen de voormalige koloniale grootmachten. Bekijk de bonte festiviteiten en lees er hier meer over: 
http://ketikotiamsterdam.nl/    & 
https://www.waterkant.net/suriname/2018/06/30/keti-koti-festival-op-zondag-1-juli-in-het-oosterpark-
amsterdam/?cn-reloaded=1  
 
ii EXPANSIE VAN DE MODERNE MENS BUITEN AFRIKA. 
Meer hierover vind je in dit Wiki-artikel: https://nl.wikipedia.org/wiki/Evolutie_van_de_mens  
De drijfveren van die <Grote Trek naar Betere en Interessantere Leefgebieden> komen er en passant ook aan de orde, 
alhoewel de uitleg zich eenzijdig beperkt tot het noemen van de zich wijzigende klimatologische omstandigheden die 
leidden tot voedselschaarste e.d. . 
De verspreidingskaart in de tekst van deze bijdrage is overgenomen van het hier genoemde Wiki-artikel. 
 
iii SENSORISCHE DEPRIVATIE-EXPERIMENTEN 
Lees meer over onze <hersenspinsels> in:  https://dekennisvannu.nl/site/artikel/Hersenspinsels/5775  
 
iv ONZE ZINTUIGEN -- WE ZIJN ER NIET ALLEMAAL EVEN STERK MEE TOEBEDEELD 
De meeste opsommingen van onze zintuigen gaan niet verder dan 6: gezichtsvermogen, gehoor, tastzin, smaakzin, 
reukzin, en evenwichtszin (proprioceptie). Zie bv https://nl.wikipedia.org/wiki/Zintuigstelsel  Onze gewaarwording van 
pijn en temperatuur wordt meestal vergeten. Dat geldt ook voor het bij veel zwarte volkeren zo sterk ontwikkelde 
zintuig dat de genieting van de eigen beweging registreert.  
Bovendien betogen diverse niet-westerse wetenschappers dat ons bewustzijn-van-hetgeen-we-ervaren ook een soort 
zintuig is. Het gaat voor deze bijdrage te ver daar dieper op in te gaan. Wel is het belangrijk om te onthouden dat er 
grote verschillen in zintuigsterkte zijn. Niet alleen op individueel niveau, maar ook tussen bevolkingsgroepen. Een 
individueel voorbeeld: Mijn reukzin is bijzonder sterk en speelt daardoor een belangrijke rol in mijn waarneming, 
gevoelsleven, sociale bindingen en herinneringen. In de bijdrage FLASHBACKS & ANDERE HERINNERINGEN 
(https://www.postvakh3.nl/stillekrachtdeel2.pdf ) illustreer ik dat en maak ik duidelijk dat ons Seniorengeheugen wat 
betreft zijn inhoud redelijk goed te voorspellen is als je weet welke zintuigen sterk ontwikkeld waren.  

                                                           

http://ketikotiamsterdam.nl/
https://www.waterkant.net/suriname/2018/06/30/keti-koti-festival-op-zondag-1-juli-in-het-oosterpark-amsterdam/?cn-reloaded=1
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https://www.postvakh3.nl/stillekrachtdeel2.pdf


                                                                                                                                                                                              
 
 
v WIE (NIET) REIST IS GEK 
Met bovenstaande titel verscheen verleden jaar een nuttig, verhelderend en amusant boek over reizen. Het achterkaft 
meldt terecht dat het “één grote lofzang op het reizen” is door de succesvolle psycholoog Ap Dijksterhuis die zélf een 
hartstochtelijk reiziger is. Hij blijkt  vooral verslingerd is aan het Verre Oosten (India, Birma,Vietnam, Laos, Cambodja). 
Mijn enige bedenking bij dit psychologisch verhelderende boek is de volgende: Het boek en de psychologische 
inzichten die het biedt….zijn uitsluitend gebaseerd op Westers feitenmateriaal. Bovendien verkregen uit vooral 
Amerikaanse psychologische experimenten waarbij de proefpersonen nagenoeg alleen bestonden uit hoofdzakelijk  
blanke jonge studenten. Of de conclusies uit dergelijk onderzoek zonder meer geldig zijn voor andere volkeren, rassen, 
en maatschappelijke klassen….is een legitieme vraag die hoognodig beantwoord moet worden. Voor mezelf sprekend: 
ik betwijfel dat ten zeerste!  
Bibliografische gegevens: Ap Dijksterhuis. WIE (NIET) REIST IS GEK. Prometheus, 2017. ISBN: 9-789044-632828 
 
Vi MIGRATIESTROMEN IN KAART GEBRACHT OP GROND VAN GENETISCHE OVEREENKOMSTEN  
e kaart hieronder is overgenomen uit het Wiki-artikel dat in Eindnoot I wordt genoemd. 

Deze Kaart geeft weer hoe vroege menselijke migraties er uit zien volgens de mitochondriale populatiegenetica 

(getallen geven het aantal millennia voor heden aan). De letters op de pijlen geven groepen mensen aan die tot 

dezelfde mitochondriale haplogroep behoren. Haplogroepen zijn een soort genetische indeling waarbij mensen 

worden ingedeeld op basis van de overeenkomstige variatie in hun mitochondriale DNA. 

 

 
 
 
 
vii DE GROTE MIGRATIES BINNEN AFRIKA: DE REISLUSTIGSTE VOLKEREN VAN ONZE PLANEET 
Twee schitterende publicaties met handzame migratie- en settlementkaarten kunnen terecht als klassiekers worden 
aangemerkt als we het over de geschiedenis van het Afrikaans reisgedrag hebben. Ik doel op: 

 Philip Curtin, Steven Feierman et al. AFRICAN HISTORY: from earliest times to independence. London and New 
York: Longman, 1995 (2nd edition). ISBN 0-582-05071-5 (546 p) 



                                                                                                                                                                                              
 Samuel Kasule. THE HISTORY ATLAS OF AFRICA: from the first humans tot he emergence of a new South Africa. 

New York: Simon Schuster MacMillan Group, 1998. ISBN 0-02-862580-3 (160 p) 
Moderne Afrikanen wonen overal in de wereld en pendelen op en neer tussen hun Nieuwe woonplek en Afrika. De 
reisindustrie profiteert er uitbundig van en beschikt over de cijfers van bijvoorbeeld het intensieve vliegverkeer vanuit 
het Midden Oosten en China naar vooral Oost- en Zuid-Afrika, terwijl de Europese grote vliegmaatschappijen vooral 
cijfers voor de rest van het Zwarte continent kunnen leveren.  
  
viii AFRIKAANSE FAMILIEBANDEN ALS REISMOTIEF  
Zie blz 14 in de bijdrage DE SUSSENDE VERLOKKING VAN <70+>: https://www.postvakh3.nl/literaireanalyse.pdf  
 
ix DE TERM <GELUKSZOEKERS> IS EEN HYPOCRYTE BENAMING  
Als we het hebben over onze eigen, blanke emigratie, ontdekkingsreizen, en kolonisaties van grote delen van de 
wereld dan heet dat <ondernemingsgeest>.We waarderen dit gedrag als zijnde avontuurlijk, opbouwend e positief 
want we werden zo rijker en gelukkiger! En passant wordt daarbij verzwegen dat we hele samenlevingen elders 
hebben ontwricht, culturen vernietigd, en vooral zwarte volkeren in slavernij over de Oceaan hebben gesleept naar 
het Nieuwe Land Amerika dat we ons hadden toegeëigend van de inheemse (Indiaanse) bevolking… 
Tegenwoordig komen de nazaten van diezelfde geknechte zwarte volkeren naar onze streken: vooral met het idee dat 
ze hier een gelukkiger bestaan kunnen opbouwen. En opeens wordt hun zoektocht -- gebaseerd op hetzelfde geluks-
motief dat wij er vroeger op nahielden -- negatief  gewaardeerd! Hoe hypocriet kunnen we het maken…??? 
   
x TIENDUIZENDEN ILLEGALEN/ONGEDOCUMENTEERDE REIZIGERS IN ONS EIGEN LAND 
Lees over hun aantallen en rechtspositie in dit Amnesty-artikeltje: 
https://www.amnesty.nl/encyclopedie/ongedocumenteerden-illegalen-en-uitgeprocedeerden   
En vergeet ook niet het beknellende Kerstgedicht-2016 te lezen dat voormalig klasgenoot Frits Le Roux erover schreef: 
https://www.postvakh3.nl/kerstmis2016.pdf  
De erbij behorende Kerstwensen van hem en mezelf verduidelijken indringend dat er sprake is van hypocrisie in onze 
westerse opstelling ten aanzien van de motieven van de hedendaagse migratiestromen: wat we vroeger, in de 17e 
eeuw al, toejuichten bij onszelf…..veroordelen we bij de binnenkomende negers en andere asiel- en gelukzoekers! Zie: 
https://www.postvakh3.nl/kerstwensen.pdf  
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