
De derde etappe van mijn voetreis. 

Het is heel goed gegaan.

Maar de dagen worden korter, de ochtenden kouder, de bergen hoger, de afstand tot de 
Flixbuslocatie voor de terugreis groter, dus besloot ik eind oktober mijn terugreis te gaan regelen en
niet nog weken verder te gaan. Het einddoel zal ik pas volgend jaar zomer bereiken, waarna het 
boek zijn definitieve vorm zal krijgen.

Het zoveel mogelijk bij particulieren overnachten via warmshower-adressen vind ik erg interessant, 
omdat je telkens in een totaal andere wereld terecht komt. Een oude boerderij uit 1817, die in een 
continue staat van verbouwing is, ergens midden in een bos tegen de bergwand in de Jura. Overal 
tussen spinnenwebben, door kieren en spleten sijpelt geschiedenis, het tafeltje met nog zo’n mooie 
trechter-grammofoon ‘his master’s voice’. Overal hangen lijstjes met oude foto’s. Ook de bedstee is
er nog en verrassend kort. Niet alleen omdat mensen vroeger kleiner waren, ze sliepen half rechtop, 
zittend. Op liggen rustte het taboe van de dood. In de schuur komt het enige licht door de spleten 
tussen de planken. 
De volgende nacht slaap ik, in tegenstelling tot het bruine verleden van de oude boerderij, in een 
heel hoge grote ruimte met aan één kant alleen maar ramen en een parketvloer als van een balzaal, 
het atelier van Maya, waarin een groot weefgetouw staat en vanaf de zoldering prachtige kleurrijke 
doeken en opengewerkte half transparante witte voiles naar beneden hangen. 
Weer een andere keer ben ik bij mensen, die werkelijk alles zelf maken, van het houten huis met al 
zijn persoonlijke toepassingen als handige doorgeefluikjes en overdekte verbindingstrappetjes als 
sluiproutes tot de wildwaterkano. Van het bier dat we drinken tot de eigengemaakte chips van 
pastinaak uit de tuin.

Ik merk, dat hoe mooier en ruiger het landschap is en hoe meer dat lichamelijk van me vraagt, hoe 
meer ik over mensen schrijf, hoe ze mij helpen, verzorgen en verwennen. Hoe vanzelfsprekend dat 
is en hoe zeer ik ervan geniet, terwijl het toch ook een vorm van afhankelijkheid is dat me in het 
normale leven eerder zou hebben bezwaard, maar me nu juist zoveel vertrouwen geeft. ook in 
mezelf, dat ik er ben, mag zijn. 

Ook de geluk inventarisatie is soms verrassend. Hoe voldoening nauw samenhangt met de 
moeilijkheidsgraad, ook in de liefde. Wat je investeert bepaalt de beloning en de mate van het 
geluksgevoel. Geluk ligt in de momenten van tevredenheid en ook in een bepaalde ordening. Dat je 
begrijpt waarom je dingen voelt en daardoor ook zelf kan ingrijpen en veranderen. Eerlijkheid en 
respect met betrekking tot anderen zijn ook heel bepalend. 
Op de vraag waar je het meest gelukkig van wordt, antwoordden de meesten: van mijn vriend, 
vrouw of echtgenoot. Erna, bij vrouwen vaak en in de steek gelaten mannen soms ook, komen de 
kinderen op de eerste plaats, ‘als zij maar gelukkig zijn’. Ook scoort ‘het in het moment zijn’, bij 
voorkeur door sportieve activiteiten in de buitenlucht, erg hoog. Een enkeling bekommert zich om 
de verdere wereld. Of het nu komt door zijn verantwoordelijkheid als burgervader of door zijn 
adviesbureau waarmee hij naar eenvoudige oplossingen zoekt voor milieuproblemen, Pierre-
François vindt zijn geluk vooral in samenwerking en naastenliefde waarmee hij als echte utopist de 
wereld hoopt iets beter te maken. Zijn partner van het adviesbedrijf was er die avond ook en 
verwees in antwoord op mijn vraag naar het gedicht dat Charlie Chaplin op zijn zeventigste schreef 
When I started loving myself , dat jarenlang op de wc van Pierre-François heeft gehangen. Het gaat 
over zelfliefde, zelfzorg en zelfkennis. Iedereen heeft het recht om geliefd te zijn, te beginnen door 
zichzelf. En eigenlijk is daar alles op terug te voeren en geldt dat voor bijna iedereen, dat je het 
meest gelukkig wordt door je eigenheid te verwezenlijken. Je wordt gevormd en groeit door wat je 
meemaakt, lijden en pijn zijn waarschuwingen, denken kan je ziek maken maar ook een 
waardevolle bondgenoot zijn. Je hoeft niet bang te zijn voor conflicten, zelfs sterren botsen soms op
elkaar en daaruit ontstaan nieuwe werelden. Dat is leven. Mijn conclusie na deze wijze woorden is 
dat als je op je eigen manier en in je eigen tempo leeft, je het meest gelukkig bent. Voor mij is dat 
het gemakkelijkst te realiseren als ik loop, ongestoord. Zonder al die dingen die me uit mijn 



evenwicht brengen, beangstigen, diep raken terwijl ik met het machteloze gevoel achterblijf er niets 
aan te kunnen veranderen. Het is voor mij persoonlijk natuurlijk het meest gezond zomaar 
zorgeloos een beetje van het hier en nu te genieten, maar de wereldproblemen worden daar niet 
kleiner (of groter) van. Ik heb mezelf altijd gerustgesteld door op de, waarvan ik denk juiste partij, 
te stemmen, door de wereld zo min mogelijk te vervuilen, zoveel mogelijk dingen hergebruiken, zo 
min mogelijk consumeren of afval te produceren en misschien in het extreme deze dan toch zoveel 
mogelijk te scheiden, theezakjes uit elkaar te peuteren - organisch afval bij compost, papier bij 
papier en het touwtje misschien nog bruikbaar en anders bij restafval.
Zulke reizen maakt, dat je leert relativeren, meer bewust wordt hoe goed je het als westerling hebt 
en hoeveel geluk dat je toevallig niet geboren bent in de slums van India. Je krijgt meer vertrouwen 
in alles. Het vergroot je bestaan. Je ziet, dat je met minder ook heel gelukkig kunt leven.

En dan natuurlijk die overweldigende natuur, die mij voor allerlei uitdagingen stelt: Soms moet ik 
over grote rotsblokken klauteren, bedekt met een dikke laag mos. Toch zijn die betrouwbaarder dan 
de gladde boomwortels. Op twee plekken kom ik een op de boom geschilderde gevarendriehoek 
tegen met uitroeptekens, wat mijn zelfvertrouwen er niet bepaald beter op maakt. 

Het is stil in het bos, het licht bespeelt in bundels de dennen. Baardmos druipt horizontaal van 
omgehakte stammen. In de grot is het koud en vermengen onze ademwolkjes zich met de nevelige 
vochtigheid, die zich als een melkwegstelsel van glinsterende druppeltjes tegen het lage plafond 
afzet. Bobbelige bodem met soms diepe kuilen. Bewegende reflecties door het druppelende water. 
We gaan tot op onze hurken om al snel weer rechtop te kunnen staan in een gigantische gewelfde 
ruimte. In het licht van onze koplampen zien we de prachtigste kleuren. Marie-Christine gaat steeds 
dieper de grot in en vertelt hoe ze ooit in duikerspak met zuurstofflessen zo ver mogelijk wilde 
gaan, maar zich opeens niet meer veilig voelde en is omgekeerd. De waterstand kan iedere keer 
totaal anders zijn en er zijn zijarmen, die ze nog nooit verkend heeft. Ik vertel haar over de 
fascinerende, maar tegelijkertijd angstaanjagende avonturen van Robbert Mcfairlane in zijn boek 
Benedenwereld.  Een korte wandeling, maar wel erg mooi met verten die naar de einder toe 
vernevelen in tinten grijsblauw terwijl de voorgrond vol oranje herfstpracht is. 

Bladeren scholen in steegjes samen in plotselinge wervelwind. De bossen aan de overkant kruipen 
als een soort woekerende schimmel in geelbruine tinten tegen de grauwe hemel. Roodbont vee 
zowel als bomen. Veel afgevallen blad. De wind trekt aan tot stormachtig en alles wat kan 
flapperen, klappert wild heen en weer. Een hoek om, de beschutting van de bosrand en je zweet je 
jas uit. Het is zo contrastrijk, waarschijnlijk ook de foto’s, waarmee ik maar niet kan ophouden, die 
te maken als ik over de graat loop van Blasenfluh. Het is zo mooi, het plastische Berner Oberland 
met die lage belichting en zwervende schaduwvlekken van voorbijgaande wolken.

Ik kom bij een oude mannen praatplek, maar deze is niet alleen voorzien van een afdak met houten 
bank, maar ook een stookplaats met een enorme voorraad houtjes en een paar echte comfortabele 
oude leunstoelen en de foto’s van de mannen die dit hebben opgezet en er misschien nog steeds 
gebruik van maken. Ik voel me beschroomd om er te gaan zitten en ga verder om nog een beetje 
bijtijds via Schüpbach in Langnau aan te komen.


