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Z es dagen lopen in het Nij-
kleasterritme van stilte,
bezinning en verbinding.

Maar dan in Oostenrijk. Ik heb het
mogen meemaken, als deelnemer
van de groep die een pension in
Wald im Pinzgau als uitvalbasis
heeft. Elke dag gaan we in de Hohe
Tauern tochten maken met als
thema ‘Thuiskomen’. Van Nijkleas-
ter krijgen we een label mee om aan
de rugzak te bevestigen. Er staat een
tekst op: Nur wo du zu Fuss warst,
warst du wirklich! (alleen waar je te
voet bent geweest, was je werkelijk).

Meegenomen voorwerp
Voordat we gaan wandelen maken
we écht kennis met elkaar: gids,
meditatiebegeleidster en veertien
deelnemers. Aan de hand van een
meegenomen voorwerp: een kaars,
een beeldje, een tekst of een gedicht
vertelt een ieder iets over zijn
‘thuis’. Er wordt aandachtig en
geconcentreerd geluisterd, ook zijn

er ontroerende momenten. De toon
is gezet en we voelen ons al iets
meer thuis bij elkaar.

We lopen dus in het Nijkleaster-
ritme zoals dat ook in Jorwert geldt:
stilte, bezinning en verbinding.

De stiltes zijn geweldig! Dan is
het genieten van het landschap met
alpenweiden, gletsjerdalen en ruige
bergen. Ook eten we een keer in
stilte, een prachtige ervaring. Op
een stenige helling kan iedereen
een eigen plek gaan zoeken. Het is
alsof we allemaal in ons eigen rots-
tuintje zitten. Grazende koeien
lopen om ons heen en het geluid
van hun bellen is het enige dat de
stilte doorbreekt.

Het einde van deze lunch wordt
door onze begeleidster ingezet met
de canon:

I like the flowers. I like the daffodils.
I like the mountains. I like the green hills.
I like the fire stone. I like to walk alone.
Doe waka doe waka doe waka doe wa-
ka…

Steeds meer stemmen vallen in en

zo klinkt dit lied tussen de bergen
steeds mooier en mooier.

Voor bezinning krijgen we een
woord of een tekst mee om over na
te denken. Zoals: wonen in jezelf;
thuiskomen in de Hohe Tauern; wat
laat je hier achter en wat neem je
mee?

Tijdens de verbinding is er de

gelegenheid om met iemand te gaan
oplopen om over je mijmeringen te
praten. In de loop van de week
worden de gesprekken steeds inten-
ser en vertrouwelijker.

De laatste twee dagen, als de
wandeling naar een berghut gaat en
terug, ben je voornamelijk met je
fysieke zelf bezig. Alle energie is
nodig om te kijken waar je je voeten
neer kunt zetten en waar je je even-
tueel aan vast kunt houden.

Als we bij een kleine sneeuwvlak-
te komen baant onze gids een pad
voor ons door eerst de sneeuw plat
te stampen, zodat wij gemakkelij-
ker kunnen oversteken. En als we
door een waterval moeten gooit hij
een paar grote stapstenen in het
snelstromende water. Ook reikt hij
ons, en wij elkaar, de helpende
hand.

Soms zingen we samen een lied.
Voordat we op stap gaan, in een
kerk, bij het afscheid van de andere
groep en later bij het afscheid van
elkaar. Liederen die passen bij de
sfeer of de omstandigheid. Zoals Nim
my, nim my sa’t ik bin (Lieteboek, 833),

De vreugde voert ons naar dit huis
(Liedboek, 280) en Ga met God en Hij
zal met je zijn (Liedboek, 416) Ook heel
toepasselijk, zowel letterlijk als
figuurlijk, is lied 822: Wij trekken
maar verder, voetje voor voet,soms
lood in de schoenen (klimmen),
soms vleugels van licht (dalen).

Nieuwe uitdagingen
Monnik Anselm Grün omschrijft
het treffend: het wandelen langs
bergen en dalen staat symbool voor
het leven zelf. In beide is het belang-
rijk om altijd open te staan voor
nieuwe uitdagingen, jezelf en je
krachten te trainen, te groeien in je
werk, op zoek te gaan naar contact,
te genieten van het alleen-zijn en
het opzoeken van je grenzen.

Wat heb ik een mooie mensen
ontmoet en gesproken. Wat heb ik
genoten van de stilte tussen vrien-
den!

Dat is de meerwaarde die het
wandelen met Nijkleaster in Oosten-
rijk mij heeft gegeven.

Ruurke Schat (71) woont in Grou
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Grazende koeien
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enige dat de stilte

doorbreekt

D it jaar wilde ik eens geen
standaardvakantie maar
iets met bergen, uitdagin-

gen, fysieke inspanning en zelfbe-
wustwording. Dus schreef ik me in
voor de huttentocht in Oostenrijk
van Nijkleaster. Enige twijfel was er
wel omdat er ook de pelgrimstocht
was die relaxter en comfortabeler
zou kunnen zijn, vanwege het sla-
pen in een pension. Toch koos ik
voor het onbekende, een voettocht
van berghut naar berghut.

Na maanden van voorbereiding –
wat neem ik mee (maximaal acht
kilo), wat is de juiste outfit, wat en
hoeveel neem ik aan eten mee (je
moest zelf zorgen voor je dagelijkse
lunch), oefenwandelingen met volle
bepakking in de rugzak – was het
dan eindelijk zover. Op zondag 1 juli
trokken we met dertien mensen het
Hohe Tauern van de Oostenrijkse
Alpen in, wat het begin bleek te zijn
van een fantastische ervaring.

Op de eerste dag liep ik met mijn
voeten bijna dwars over alle smalle
paadjes omdat ik bang was uit te
glijden. En bij het beklimmen van
onze eerste echte berg keek ik maar
naar één ding: het einddoel, onze
hut voor de aankomende nacht. Hoe
ver nog? Hoe lang nog? Kunnen we
alsjeblieft pauzeren? En kan ik
misschien nog terug. Anderzijds
was ik ’s avonds trots op onze pres-
tatie van de eerste dag.

Belangrijke aanwijzing
De volgende dag stonden we vroeg
op en begon ik met frisse moed aan
de tweede etappe van onze tocht.
We kregen bij aanvang weer een

aantal belangrijke aanwijzingen
van onze reisleider en vanaf dat
moment gebeurde er iets met mij.
De eerste aanwijzing was: ‘Zet je
voeten altijd in de richting waarop
je loopt.’ Volkomen logisch zou je
zeggen maar niet als je over zand,
stenen, rivieren en steile paadjes
loopt; ik zette mijn voeten name-
lijk dwars op de berg.

Ineens bekroop mij de gedachte dat
als je niet vol vertrouwen vooruit
loopt en je ogen richt op het pad
(toekomst), je dus ook altijd achter
je blijft kijken (verleden). Dus
voorzichtig zette ik mijn voeten
steeds rechter neer en dit bleek
uitstekend te kunnen. Ik kreeg er
echt vertrouwen in.

Na aanwijzing twee – ‘Hou het
tempo laag’ – kreeg ik ook steeds
meer oog voor de prachtige omge-
ving. Hoge pieken, diepe dalen,
schitterende bloemen, stenen,
zand, beekjes en sneeuw, ik voelde
me één met de natuur. En doordat
ik zo bezig was met die prachtige
omgeving en mooie mensen omme
heen, vergat ik eigenlijk waar we
naar toe moesten. Ik leefde in het
hier en nu en meer was niet nodig.

Je hoeft alleen maar het pad te
lopen dat voor je ligt, hoe eenvou-
dig is dat eigenlijk?

Zelfs de rugzak die ik op dag één
als ballast ervoer vergat ik volko-
men en deze gaf me juist stabiliteit,
merkte ik. Ik realiseerde me steeds
meer dat het wandelen een spiegel
van mezelf was en ik ervoer dat als
een bijzonder moment. Ik liep im-
mers vooruit en had het doel losge-
laten, ik was aan het genieten. Hoe
meer ik deze spiegel bij mezelf zag

hoe meer ik het later ook bij ande-
ren terug zag, wat veel mooie ge-
sprekken opleverde.

In balans
Naast de dagelijkse tochten waren
er ook de meditatieve momenten
met het thema ‘thuiskomen’ waar-
door ik me realiseerde langzamer-
hand dat ik thuis kwam bij mezelf.
Ik transformeerde van stadsmeisje
naar berggeitje maar vooral ontdek-
te ik dat ik in balans ben en af en

toe ook graag eens wat leuke bok-
kensprongen maak.

Ich liebe die Berge
Weil sie mich daran erinnern
Das ich Teil von etwas bin
Das wesentlich grösser ist
Und das gibt mir ein Gefühl
Von Freiheit und Glück!

Sandra Willemsen (46) woont in
Sneek

Gewoon het pad lopen dat voor je ligt
Nijkleaster hield onlangs een meditatieve

wandelweek in Oostenrijk. De ene groep

maakte dagwandelingen met als vaste

thuisbasis een pension in Wald im

Pinzgau. De andere trok met een rugzak

de bergen in. Ruurke Schat en Sandra

Willemsen vertellen over hun ervaringen.

De hele groep pelgrims samen, met op de achtergrond de Oostenrijkse alpen. Foto: Nijkleaster
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