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CONTRASTRIJK NAZOMEREN IN ITALIË 

 

In het najaar 2018 reisde ik voor de derde keer naar Italië. Om de kust van Ligurië en het achterland verder te ver-

kennen. Mijn enthousiasme over deze streek werd tot nieuwe hoogten opgestuwd. Beleefde loom strandleven in 

Arenzano en verstilde verlatenheid in de bergdorpjes Masone, Vechietti en Casola. In Albisola Superiore en 

Calvisio kon ik van beide, totaal verschillende, werelden genieten. Moest wel weer wat angsten en ongemak 

doorstaan, maar deze reis leverde opnieuw vooral prachtige ervaringen op. 

  

Uitstervend strandleven in Arenzano  

Omdat badplaats Arenzano vlakbij Genua ligt, vloog ik dit keer naar het mij onbekende vliegveld van deze 

havenstad. Het korte stuk per trein zou dan een makkie zijn. Zag op het vliegveld helaas de shuttlebus naar het 

station over het hoofd. Dus sjouwde ik door een kaal havengebied, langs containers en autowegen. Waar ik op 

de valreep ook nog een hoge loopbrug over de treinrails moest overwinnen. Wat een bezoeking!  

Maar goed: dan is het extra genieten als je eindelijk aan het strand zit. Ingesloten 

door duinvormige hoge bergen. Het badseizoen eindigt normaal half september. 

Door het uitzonderlijke mooie weer was dit verlengd tot in oktober. Arenzona kent 

vooral besloten stranden. Met keurig, in gelid staande strandstoelen en parasols. 

Met de entreeprijs varieert de sfeer. Van volks (jolig kaartende bejaarden op pan-

toffels) tot chique (dames met opgespoten borsten en lippen in Gucciglitter). In het 

hoogseizoen zit deze stranden loeivol met Genuezen. Nu hing er melancholie in 

de lucht. Klokslag half zes klonk de snerpende fluit van de badmeester en verlieten 

de overgebleven badgasten morrend het nog zonovergoten veld.  

De nauwe straatjes achter de boulevard, waar ik woonde, stromen rond die tijd juist vol. 

Dan paraderen uitlaters van honden en kinderen door. Wat een hoop geciau, geblaf en 

gegil gaf. ’s Nachts is er veel burengerucht. ’s Ochtends vroeg geklepper van de vuilnisman, 

gestommel van de groenteboer en klokkengebeier. Daarna het door de hoge huizen weer-

kaatste gekwetter van scholieren en geratel van hun met boeken gevulde rolkoffertjes. Alleen 

zondagmiddag valt het stil. Op gekletter van borden en bestek na. Dan zit iedereen gezellig 

aan de dis. Het ongastvrije appartement schuurde zonder de afleiding van het straatleven. 

De mankementen van wc-stortbak, ijskast, airco, wifi en keukeningrediënten vielen nog wel 

op te lossen. De kille inrichting niet. Dus was ik blij toen de compenserende couleur locale 

onder mijn raam weer los ging na de zondagslunch.  

Een andere genoeglijk samenscholing was die van 

eenden. Toen ik ’s ochtends vroeg op een pier van de zonsopgang 

genoot, zeilden ze luid snaterend over zee aan. Ze streken aast me neer 

en hadden veel bij te kletsen. Net als mijn buurtbewoners. En ook zij 

compenseerden de nodige mankementen in de ambiance. Namelijk de 

walmen: van de auto’s op de kustweg, de oceaanstomers op zee, de 

vliegtuigen in de lucht en het riool dat onder me in zee uitkwam.  

 

Mijn woonwijk is zo gemoedelijk doordat het autovrij is. Geen uitzichtbedervend blik. Praatjesmakers stellen zich 

straatbreed op. Geen storend verkeerslawaai. Dat was er wel tijdens mijn uitstapje landinwaarts. De drukke kust-

weg werd visueel mooi weggeveegd door de mist, maar auditief niet. Bij het op 400 meter hoogte gelegen Lago 

della Tina is het eindelijk stil. De rotswanden rond dit watervalbekken werken geluidsisolerend. Toen ik na een 

duik uit het water kwam, dreef er een zoet druilbuitje over. Waardoor ik onder mijn paraplu moest opdrogen. 

Opgefrist terugdalend naar de kust passeerde ik Gesù Bambino. Een populaire basiliek, beschilderd met naïeve 

muurschilderingen over wonderen die het daar veilig gestelde Jezusbeeldje zou hebben verricht. Ook de aan-

palende winkels zijn aandoenlijk. Één met katholieke parafernalia en één met handarbeid van de Afrikaanse 

missie. Tot slot is er een wonderlijke fantasiegrot met een expositie van multiculturele kerststalletjes. Alweer 

vertederend: vooral de aanbidding van kindeke Jezus door Indianen.  
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Er is ook zo’n rare namaakgrot Negrotto Cambiaso, maar hier wordt afval opgeslagen. Veel meer indruk maakt 

de enorme Victoriaanse kas in dit park. Waar een bruiloftsbeurs plaatsvond, die goed paste in die Dille & Kamille 

ambiance. Ondanks de grootse aankondiging op affiches door het hele stadje was er nauwelijks publiek. Men 

liet zich kennelijk liever verbranden aan het strand dan in deze sfeervolle kas. 

 

Ik treinde naar Savone voor de maandagmarkt. Die was groot en grappig, maar de groezelige stad benauwde 

me. Het erbij behorende Fortezza del Priamàr maakt vooral indruk door zijn enorme omvang. Niet door de sfeer. 

Het is slechts een zalencomplex met mooie uitzichten. Toen er ook nog eens een bladblazer aansloeg in het 

troosteloze complex, maakte ik me snel uit de voeten. Aanvankelijk liep ik tussen de vermaledijde kustweg en een 

blikkerende jachthaven. Ook niet de gezochte piekervaring. Tot ik aankwam in Albisola! Wat een droomplek. 

Besloot ter plekke mijn reisplan om te gooien, om daar later een paar dagen terug te keren.  

 

Een andere dag fietste ik vanuit Arenzano de Passeggiata De Andrè 

af. Dit pad langs zee leidt door lange tunnels van een voormalig 

treintraject. Hier ben je ver weg van smog en verkeerslawaai.  

De enige medegebruikers waren een kluitje marcherende soldaten. 

Je komt door drie badplaatsjes: Cogoleto, Varazze en Celle Ligure. 

Alle drie onbezoedeld charmant, Vooral nu alle drukte over was.  

Doorgaans word je aan populaire kusten wegge-

snauwd na het hoogseizoen, omdat men het dan echt wel heeft gehad met toeristen. Hier niet! 

Men wees herhaaldelijk welwillend de weg toen ik een fietsslot zocht.  

In Varazze ontdekte ik de uitbundig Ligurisch-barokke Parrocchia di San Ambrogio. Vooral het 

ingesloten voorplein, met prachtig uit ronde kiezelsteentjes opgebouwd mozaïek, bekoorde me. 

Ondanks de cultuurhistorische charme van de drie dorpjes kon ik het sluimerend strandleven niet 

weerstaan. Strandtenten werden opgedoekt, kleedhokjes onttakeld en ligstoelen weggeruimd. Toch 

vond ik nog een half onttakeld besloten strandje in een afgelegen baai. Waar ik een duik in de 

door de zomer op juiste temperatuur gebrachte zee kon nemen. Het werd tijd om afscheid te 

nemen van de Riviere di Ponente. De lome sfeer pakte me in en ik ga niet op reis om te luieren. 

 

 

Morsig Masone 

Ik nam – voorlopig - afscheid van de zachtmoedige prachtkust, om in het achterland te gaan bivakkeren. Moest 

overstappen in Genova Voltri. Een morsige doorgangsplek, doorkruist met snel- en spoorwegen. Moest daar twee 

uurt stukslaan. Na even doorzetten vond ik het uitbundig knusse Piazza Giovanni Lerda. Hier werd weer eens 

stevig samengeschoold. Dit keer door de lokale oudjes, met hun honden en kleinkinderen.  

 

Masone ligt 15 kilometer landinwaarts, aan de traag stromende Stura. Heimwee 

naar vijftigerjaren inrichting van mijn oma bracht me hierheen. De volgepropte 

huiselijkheid van dit bric-à-brac pension overtrof de door booking.com opge-

wekte verwachtingen. Werd ondergebracht in een klam souterrain. Door een 

laag raampje kon ik naar een betegeld tuinhoekje klimmen. Naast deze buiten-

kamer had ik de enorme bruin-gele huiskamer tot mijn beschikking. Elke kast 

volgestouwd met boeken, elk dressoir met familiefoto’s, elke muur met spreuken.  

De vriendelijke pensioneigenaar bracht me naar Campo Ligure. Dit veelvuldig 

aangeprezen stadje maakte de verwachtingen niet waar. De semi-gezelligheid 

van op het centrale plein bij elkaar schuilende tweedehuisbezitters stond me 

tegen. Dit detoneerde bij de stroeve streeksfeer. Het aanpalende Castello 

Spinola stelde niet veel voor. En de uit olijfbomen gesneden figuren in het Parco 

Guigni konden me ook al niet bekoren. De in het Oratorio di N.S. Assunta 

aangetroffen vergulde 17
e

 eeuwse houten beeldengroep wel: de steniging van 

Santo Stefano uit. De eerste martelaar van het Christendom, die door dezelfde 

Joodse Raad als Jezus werd veroordeeld (zo leer ik elke reis weer een nieuwe 

martelaar kennen). Bizar hoe neutraal fraai dit wrede tafereel is neergezet. Geen 

spatje bloed te zien. Zowel slachtoffer als daders tonen geen enkel emotie. 
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Masone ligt aan een verkeersknooppunt. Dat had ik in mijn enthousiasme over het kneuterige pension over het 

hoofd gezien. De tocht naar Cascade di Serpente, aan de ander kant van de rivier en van de snelwegen, viel 

daardoor tegen. Net als de Lago della Tina bij Arenzano was dit watervalbekken me te dicht bij de gemotori-

seerde wereld. Met mijn wandelingen tracht ik daar zo ver mogelijk vandaan te komen. In deze streek viel niet te 

ontkomen aan het bonkende gedrens van de autostrada. In plaats van vrolijk vogelgekwetter daarnaast alleen 

irritant gezoem van muggen. Bovendien was er geen panoramagenot bij de klauterklims door dichte bebossing 

en het geploeter door greppels. Typerend voor de algehele malaise hier was dat ik vastliep op een boerenerf, 

waar een narrige boerin me met haar honden terug de stekelige bramenstruiken indreef.  

Bij de wandeling die wel een prachtuitzicht had te bieden, trok de lucht dicht bij het 

startpunt. Kon nog net een glimp van de haven van Genua opvangen, voordat al het 

zicht werd weggevaagd. Dan maar het tot refugio omgetoverde Fort Geremia in. 

Waar een knapperend haarvuurtje me opwachtte en de vriendelijke beheerder me 

door het bolwerk rondleidde. Ook in het kerkje van Cappellito, dat ik daarna 

aandeed, werd ik hartelijk ontvangen. De blij verraste kosteres deed alle lampen 

aan. Ze nam me mee naar het oksaal boven in de kerk. Daar overlaadde ze me met 

religieuze regalos, die in een kast lagen weg te rotten. Vervolgens boden de suppoos-

ten van Museo Civico Andrea Tubino een warm ontvangst. Ook daar komt kennelijk 

zelden iemand langs. Terwijl dit streekmuseump toch een bezoekje waard is. Niet 

omdat er iets bijzonders is te zien, maar het toont zo veel trotse betrokkenheid. Zaal 

na zaal is liefdevol vol gestouwd, met op zolders gevonden parafernalia. Net zoals in 

mijn kneuterige pension.  

 

De horeca in Masone bood niet zulke gastvrije ervaringen. Het dorpscafé heeft een dubbelfunctie, die ik al eerder 

in Italië signaleerde. Tijdens lunchtijd wordt verdiend aan passanten. Dat betreft hier vooral vrachtwagenchauf-

feurs. Als die zijn vertrokken dient het als clubhuis voor de dorpsoudsten. In beide situaties voelde ik me verkeerd 

gecast. Het is een hechte gemeenschap, waar je niet gemakkelijk 

aansluiting vindt. Op zondag galmt een meerstemmig Padre Nostre 

door de volle kerk. Vervolgens stroomt de tribune van het lokale 

voetbalveld vol. De dorpelingen bewegen zich groetend en babbe-

lend over straat. Zodra ze merken dat je geen Italiaans spreekt, 

vallen ze stil. Al met al ervaarde ik Masone als een door inteelt, 

leegloop en fijnstof aangevreten gat. Na een paar dagen was ik 

hard toe aan terugkeer naar de vriendelijke mondaine kust. 

Kennelijk had ik dat voorvoeld toen ik mijn reisplan bijstelde. 

Daardoor kon ik afdalen naar Albisola en hoefde ik niet verder landinwaarts deze barre regio in te trekken.  

 

Superbe Albisola Superiore 

Het was dan ook heerlijk aankomen in Albisola Superiore. Bivak-

keerde in zo’n typisch Italiaans herenhuis. Vijf verdiepingen hoog 

met enorme entree en ruime appartementen met hoge zalen.  

De sfeervolle kamer die daar ik huurde keek uit op Chiesa di San 

Nicolò, die aan de rand van Albisola tegen een heuvel op klimt. 

Nadat ik mijn kelderklamme kleren te drogen had gehangen, trok 

ik naar zee om de autovrije lungomare af te lopen. Die overbrugt 

smalle doorsteekjes, die vanuit een zalmrosse gekalkt wijkje op het  

het strand uitkomen. Via een lange (weer autovrije) tunnel steek je 

vervolgens een berg door en kom je bij een zilververlichte baai 

omstuwt door grillige zwarte rotsen. Dramatische schoonheid die 

enorm afwijkt af van de mottigheid in Masone. Zulke contrasten 

scherpen mijn zinnen. Je valt van de ene verwondering in de ande-

re en onderscheidt meteen wat een plek uniek maakt. In Albisola is 

dat de combinatie van strandleven met fijne wandelopties.  

 

Zoals de goed bewegwijzerde Sentioro Ligure. Landinwaarts omhoog. Vanaf de zacht golvende groene heuvels 

kijk je ver voorbij Savone. Vanaf deze afstand ziet die stad er bedrieglijk mooi uit. Je komt langs met afblad-

derend stucco bedekte kerkjes en villa’s. Één villa is omgebouwd tot de luxe B&B Gocce di Luna. Er was niemand 

en ik kon de verleiding niet weerstaan om te picknicken in de fantastische tuin.  
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Daarna daalde ik af naar Varazze . Het lieve badplaatsje, waar ik al langs de kust naartoe was gefietst. Nu 

kwam ik van de andere kant, met een wijde boog over de bergheuvels. Daarbij moest ik het dorpje Gameragna  

links laten liggen. Het zag er zo aanlokkelijk uit dat ik daar ik de volgende dag naartoe liep. Toen ik er puffend 

aankwam, haalde ik mijn oude truc van stal door te vragen naar het lokale café. Tot mijn verbazing was dat er 

wel, maar het was dicht. Zodat ik toch de beoogde uitnodiging voor koffie bij iemand thuis kreeg. Mijn gastvrouw 

schakelde haar bejaarde buurman in om me rond te toeren in zijn Ape (typisch 

Italiaanse driewielig karretje). Na de rit overhandigde hij me trots een dik boek 

over zijn dorp. Kennelijk viel er over dit, van verre veelbelovende maar ter plekke 

onbeduidend ogende, dorp veel te schijven. Heb niet kunnen achterhalen wat, 

want ik kon het Italiaans niet volgen. Gaf het boek door aan mijn hospita. Zij was 

zelf nog nooit de bergheuvels in gegaan en vroeg me uit over mijn avonturen. 

Door dit boek kon ze een idee krijgen van wat zich daar afspeelt.   

 

Op een andere, winderige, dag dook ik boven de helaas altijd gesloten Chiesa di 

San Nicolò het bos in. Daar werd ik belaagd door vallende takken. Hoorde ook nog 

eens jagers en een meute honden aankomen. Snel ontsnappend aan deze gevaren 

belandde ik uiteindelijk in een barokke kelder. Deze gebedsruimte hoort bij de 

enorme begraafplaats Santuario Della Pace. Met een 

bushalte voor grafbezoekers. Daardoor was ik op tijd 

terug voor de in de zee zakkende zon op het delicieus 

landerige L'Ultima Spiaggia. Boven dit aan het einde 

van de boulevard gelegen strandje torent een halfronde bastion. Met overdekte 

balkons en hoge boogramen. Een ruïne van een kasteel, viaduct of villa? In ieder 

geval een fraai decor. De wandelopties waren op en ik had wel weer genoeg van 

het strand genoten. Op naar een geheel nieuwe horizon.  

 

Variatie in Calvisio 

Met de trein naar Finale Ligure. In plaats van de bus te nemen, ging ik lopen naar het gehucht Calvisio. Dat doe 

graag, want dan tast je meteen je nieuwe omgeving af. Liep eerst over een drukke boulevard langs zee. Daarna 

langs de Scusia landinwaarts. Deze rivier is in feite een brede, groene rivierbedding. Nam de derde brug hierover 

en kwam voor het parochiekerkje San Cipriano uit. Hierachter leidt een nauw, ommuurd voetgangerssteegje naar 

een rond een patio geklonterd kluitje oeroude huizen. Ze krommen hun hoge ruggen tegen de felle zon en wind, 

die het Scusiadal teisteren. Diep daarin verborgen zat mijn appartement. Opnieuw een kelderetage, maar hier 

geen klammigheid. Een hoog gewelfd plafond zorgt voor natuurlijke ventilatie. Er was me een tuintje beloofd. Dat 

bleek een scharrige bedoening, waar zich schapen en ( zeer verrassend) struisvogels ophielden. Leuk, maar geen 

bruikbare buitenruimte. De patio van mijn borgio bood daar een goed alternatief voor. Was ook blij met het 

ronde raampje dat uitzicht bood op de imposante 

klokkentoren van San Cornelio e Cipriano. Toen ik 

er naartoe liep, bleek deze kerk totaal verpauperd. 

Evenals het daarboven gelegen buurtschapje 

Calvisio Vecchio. Maar dit werd stevig gerenoveerd. 

Waarschijnlijk herstellen ze de barokke glorie van 

de verwaarloosde kerk ook nog. Toch zonde, want  

het is een monument voor mystiek vergane glorie.  

  

Mijn huisbazin was nogal gehaaid. Ze verkocht me tomaten uit haar moestuin voor veels te veel geld, liet me gas 

en elektra apart afrekenen en leverde geen wc-papier. Dat kon ik gelukkig bij de verderop gelegen camping 

halen. Wel was ze zo aardig om me een fiets te lenen. Daarmee was ik in tien minuten in Finale Ligure.  

Dit bestaat uit drie delen. Vanuit Calvisio kom je eerst in Final Pia. Langs het strand fiets je 

door Final Marina. Als je daarna twee kilometer landinwaarts gaat, kom je in Final Borgo. 

Final Marina was geheel in de ban van een mountainbike-festijn. Tussen al de strak in 

lycra gestoken gespierde dertigers, op hun state of the art bikes, viel ik in mijn fladder-

jurkje, op een oude brik, nogal uit de toom. In Final Borgo was een klimmersevenement 

gaande. Na het hoogseizoen voor badgasten breekt in Finale Ligure het seizoen voor 

fanatieke sportievelingen los. Waardoor het hier in het naseizoen nog steeds te druk is.  
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Final Borgo is met haar Middeleeuwse stadsmuur, poorten en arcades een echte toeristentrekker. Het is er 

prachtig, maar mij te artificieel. Volgestouwd met frutselwinkels en horeca. Toch vind je verstilde plekjes, als je 

gaat dwalen. Zo kon ik bij Castello San Giovanni naar binnen glippen, omdat er een lezing was. Dat biedt een 

goed uitzicht over het door stompe bergen ingesloten dal van de Pora, dat 

maar liefst door drie snelwegen wordt gedomineerd. Castelfranco in de 

mondaine badplaats Final Marina kon ik ook in. Hier was een bruilofts-

receptie gaande. Ook dit kasteel biedt een mooi uitzicht, maar dan over de 

kust. Het nabije Basilica di San Giovanni Battista heeft een fraaie gevel en 

een fraai voorplein. Het is van binnen imponerend bezuild. Toch beviel de 

kloosterkerk Chiesa di Santa Maria in Final Pia me veel 

meer. Met haar felblauwe guirlandes, verhalende 

fresco’s, fijnzinnige vergulding en huiselijke gordijnen 

voor de entree. Het kerkje in Verezzi verraste me nog 

meer. Je moet wel eerst door een uitlaatgasvolle tunnel over een drukke snelweg fietsen. 

Via een voetgangerstunnel onder die weg door kom je op een schuin oplopend pleintje. 

Met weer die prachtmozaïek van mini-kasseitjes. Hier zijn die zacht bemost. Via een plein-

brede trap kom je in San Pietro Apostolo. Daar stuit je op een magische rospaarse licht-

cirkel. Achter een pilaar doemt een engel op. Je begint in wonderen te geloven, maar deze 

bovennatuurlijke boodschapper blijkt van steen. 

 

Naast suggestieve forten en kerkjes en mondain dorps- en strandleven biedt Finale Ligure ook veel wandelopties. 

Bergopwaarts gaand werd mijn uitzicht aanvankelijk opnieuw gefnuikt door dichte begroeiing en diep ingesleten 

paden. Maar de panorama’s die me wel werden gegund, maakten alles goed. Te meer toen ik een ultiem terras-

momentje had bij La Grotta boven de grot Mani. Ik volgde mountainbikeroutes. De fietsers 

crosten delicaat om me heen, dus we zaten elkaar niet in de weg. Omhoog en omlaag mean-

derend, stuit je op afgelegen bouwwerken. Zoals de oude Romeinse brug Ponte delle Voze. Waar 

vroeger de Via Julia Augusta overheen liep. Dat onderdeel uitmaakte van een uitgebreid Romeins 

wegennetwerk. Op 340 meter hoogte staat het Romaanse kerkje San Lorenzino. Het heeft een 

prachtige klokkentoren met dubbelboog ramen. Je bent je in Italië zo bewust dat hier tientallen 

eeuwen geleden al mensen leefden. En dat die mensen de tijd namen om met liefdevol hand-

werk monumenten te realiseren van een tijdloze schoonheid. Die harmonisch aansluiten op de 

natuurlijke rijkdom in plaats van die plat te walsen. Zoals nu gebeurt met al die snelwegen in de 

aanpalende dalen. Die zelfs op deze hoge afgelegen plek nog zijn te horen en te zien. 

 

Elke reis heeft een Tocht der Tochten: een wandeling waarbij ik 

van de ene gelukzalige verbazing in de andere tuimel. Deze 

keer was dat de kustwandeling over de Sentiero del Pellegrino . 

Die start in Varigotti . Daar staan hoge pastelkleurige huizen pal 

aan het strand. Heel surrealistisch, want de beslotenheid die ze 

creëren contrasteert met de weidsheid van strand en zee. Rukte 

me los van dit strand om de berg erachter op te gaan. Je pas-

seert dan een eenzaam kerkje (San Lorenzo), dat uitkijkt op de 

Baia dei Saraceni. De uitvalshaven van Saraceense piraten die 

deze kust vroeger onveilig maakte. Vandaar de wachttorens op 

elke hoge klif om je heen. Steeds verder omhoog over een rotsig 

trappenpad passeer je een met gekleurd cement geboetseerde 

muur. Een verwoed zwemmer uit Varigotti memoreert daarin de 

mensen die hij uit zee heeft gered. Dan kom je door een  roze-

marijngeurend landschap. Voortdurend uitkijkend over de ultra-

blauwe zee. De hele bloemenrivièra ligt aan je voeten te stralen. 

Vervolgens daal je af naar Noli. Waar delen van geheimzinnige 

tunnelstegen goudgeel oplichten door binnenvallende zonnestralen. Als je boven Noli een bospad richting kasteel 

en begraafplaats inslaat, kom je bij Chiesa Nostra Signora delle Grazie. Dit is onderdeel van een ingenieus  

okergeel complexje: met een doorgangetje en een hemels pleintje. Vreemd genoeg wordt dit nergens aange-

prezen. Er komt dan ook niemand. Er is slechts één Googlereview over te vinden. Vanuit Noli nam ik de bus terug 

om op het strand van Varigotti de zonsondergang nog mee te pakken. Het licht op de zee was de hele dag al zo 

prachtig door de lage herfstzon. Maar tegen de avond flikkert de door lange trage golven weerkaatste glittering 

nog mooier op. Een mooi afscheid van de kustgenoegens, want de volgende dag trok ik definitief de bergen in. 
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Overgave in Vechietto 

Terug naar het Zuiden treinde ik langs de door mij zo geliefde Ligurische kust. Zoals Nederland befaamd is om 

haar waterbeheersing zou Italië beroemd moeten zijn om haar tunnels. Onvoorstelbaar hoe ze die in die kei-

harde bergen hebben gehakt. Toen ik een glimp opving van het ingestorte viaduct in Genua had er vrede mee 

dat tunnels het uitzicht ontnemen. Was opgelucht dat ik niet over zo’n hoge verbinding tussen bergen hoefde, 

maar er dwars doorheen raasde. Na La Spezia spoorde ik de Apennijnen in. Als je dieper het land in trekt dan ik 

tot dusver had gedaan, ontsnap je pas aan de verkeersdrukte. Met elke kilometer nam de landelijkheid toe. Tot je 

in een arcadisch sprookje beland, waar snelwegen niet kunnen doordringen. Werd opgehaald van een verlaten 

stationnetje en via een slingerweg omhoog gebracht naar het op 345 meter gelegen gehucht Vechietto.  

Mijn gehuurde kotje verschool zich tussen een cluster versleten huizen die zich spiraalsgewijs aan een bergpiek 

vastklampte. Daaromheen herfstige wijngaarden. De in flodderig bladerrokjes getooide spichtige wijnranken 

leken op uitgebluste chanchandanseressen. Nadat ik me had geïnstalleerd keek ik vanaf mijn balkonnetje uit 

over een zee van roestgroen golvende heuvels, waar een zachte regenbuitje overheen trok. Daarachter piekten 

scherpe granieten kartelranden van hoge bergen. Geen enkel geluid: op regengeruis en valkenschreeuwtjes na. 

Badend in deze pastotale stilte zonk ik weg in de vermoeidheid van drie weken sightseeing. Het overweldigende 

schouwspel veegde alle eventuele heimwee naar het droomachtige zon-op-zee-geflikker weg.  

De zonsopkomst de volgende dag was tot tranen toe betoverend. Met het aanzwellen van hanengekraai en el-

kaar toetjilpende vogeltjes, doemen de heuvels op uit nevelige duisternis. Waarna de zon zich langzaam in al 

haar rosgoudgele pracht begint te tonen achter scherpe bergkartelrand. De glooiingen eronder krijgen een 

kopergroene schittering. De ochtenddauw verdampt, waardoor de witte sluiers verdikken. Een diep gekoesterde 

wens was om de spectaculaire nevelige zonsopkomst bij de Bromovulkaan op Java nog eens te zien. Deze heim-

wee werd ter plekke gestild, want dit uitzicht evenaart die ervaring. Bovendien hoef je er niet de halve wereld voor 

over te vliegen, door toeterende brommers heen te worstelen, om vier uur op te staan en in een colonne een berg 

op te marcheren. Om na een half uur alweer te moeten afdalen. Welnee: dit minstens zo mooie spektakel is van-

af een uur of zeven vanuit je bed te zien. Je blijft ervan genieten, terwijl je je ochtendthee zet: tot ver na je ontbijt.  

 

Bij opkomst (of ondergang) van de zon transformeert een uitzicht heel subtiel. Dit lokt totale overgave uit, omdat 

je op blijft letten om elke verandering te signaleren. Je gedachten komen tot stilstand, waardoor een ideale bo-

dem ontstaat om de wijsheden uit het meegebrachte boek van boeddhist Thich Nhat Hanh te laten indalen. Hij 

wijst op de helende werking van ‘intens luisteren’. Op een plek als deze lukt het om je gedachten dusdanig te 

kalmeren dat echte aandacht mogelijk is. Met oefenen op het landschap hoop ik de daarmee ontwikkelde ‘oplet-

tendheid’ later in te kunnen zetten om goed naar anderen te luisteren. Zwijgzaam luisteren helpt doorgaans meer 

dan adviserend, kritisch of dramatiserend reageren. Zulke reacties komen voort uit eigen hang up’s en werken 

averechts. “Intens luisteren voedt zowel degene die spreekt als degene die luistert”, stelt Thich Nhat Hanh. Ons 

luistervermogen gaat teloor in de huidige jachtige op zelfpromotie gerichte samenleving. Het vergt veel rust om 

dit weer op te bouwen. Zodat je niet alleen een toevlucht voor jezelf, maar wellicht ook voor anderen kunt zijn.  

 

Naast meditatieve vergezichten biedt Vecchietto ook aardsheid. Het bestaat uit bouwval-

lige, scheef gezakte huisjes, die houtje-touwtje voor instorten worden behoed en wel wat 

likjes verf kunnen gebruiken. Mijn energieke huisbaas is zo’n beetje het hele gehucht aan 

het vertimmeren. De interieurs iets te rigoureus. Die zijn erg Ikea. Was blij dat ik kaarsen 

bij me had, want de felle verlichting verkilde de boel nog meer. Gelukkig is het aanzicht 

van het dorp niet te verpesten. De kruip- en sluipdoor steegjes sluiten naadloos aan op de 

bergwelvingen en zijn daardoor onaantastbaar. Als je een buitenmuurtje weghaalt, zou 

de hele boel instorten. In de herfst zijn de luttele inwoners de druivenoogst tot wijn aan het 

brouwen, om dit via tuinslangen in gigantische vaten te gieten. Dan kan men er, qua 

drank, weer een jaartje tegen aan. Het aroma van wijngist en houtvuur gaf een extra 

dimensie aan de goedmoedig barbaarse couleur locale. 
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Het buurgehucht, Bibola, is verfijnder. Het is uiterst fraai rond de 

volgende bergtop gedrapeerd. Met haar Byzantijnse oorsprong is dit 

dorpje meer dan 14 eeuwen oud. In het doorgaans gesloten kerkje 

was een vrouw bezig met het voorbereiden van de processie, die de 

volgende dag zou plaatsvinden. Uiteraard keerde ik daarvoor terug. 

Zo kon ik meemaken hoe een lief Mariabeeld werd rondgezeuld 

door zo’n veertig mensen. Die elkaar bij aanvang enthousiast be-

groetten, waardoor ik me een ongenode gast voelde. Het is soms 

pijnlijk om buitenstaander te zijn, maar het werkt ook als katalysator. 

Niet afgeleid door de noodzaak tot babbelen, kun je je concentreren 

op observeren. Zodoende zag ik dat de sociale functie van deze pro-

cessie voor velen belangrijker is dan de religieuze. Vooral voor de zes 

mannen die tijdens de mis buiten de kerk bleven wachten. Zij kwamen 

louter om te sjouwen en voor de warme reünie daarna.  

 

Als ik culturele zaken observeer, slaat mijn geest al snel aan het analyseren. Wat prima is, want dat zorgt voor 

verdiepende inzichten. Maar bij de overgave aan de zonsopkomst zette ik die actieve geest graag even uit. Hiken 

doe ik ook het liefst gedachtenloos. Volgde de pelgrimsroute Via Francigena naar Ponzano Superiore. Door een 

fabuleus herfstwoud. Daaruit opduikend keek ik pardoes uit over de Golfo dei Poeti. Ik keek uit op de kuststrook 

die ik tijdens vorige reizen zo zalig had bewandeld. Realiseerde me ineens dat de verre witte bergtoppen die ik 

ooit vanuit Portevenere aan de overkant van die baai zag de (nu nog niet besneeuwde) grimmige bergkam 

vormen, die vanuit mijn kotje zo goed te zien zijn. Volgens de wandelapp was er een korte doorsteek terug.  

Die kon ik niet vinden. Dus dan 

maar de lange heenweg retour. 

Uitgeput en oververhit omhoog over 

een lastig rotspad door het bos. Dat 

niets romantisch meer had. Tot mijn 

opluchting deed zich ineens een 

andere doorsteek voor. Dat scheelde 

vier kilometer zwoegen. Bergen 

blijven je verrassen. 

Had ook graag een afkorting gevonden naar Ponzanello. Hemelsbreed niet ver van Vecchietto, smeekte dit hoog 

gelegen dorp om een bezoek. Dan diende ik wel een tien kilometer lange slalommende verharde weg te volgen. 

Dat liet ik maar zitten. Een gemiste kans. In mijn volgende en laatste bivakplaats ontdekte ik dat het volgen van 

de stille asfaltwegen in de bergen tot mooie wandelervaringen kunnen leiden.  

 

Apotheose in Casola in Lunigiana  

Op de grens tussen Ligurië en Toscane ligt Casola. Ik keerde hiernaar terug vanwege de ambiance van een Mid-

deleeuwse burcht, die ik daar tot mijn beschikking heb. Bovendien ligt dit dorp een half uur gaans van een sta-

tion en is er een supermarktje. Gunstig als je geen auto hebt. Reikhalzend keek ik vanuit de trein uit naar herken-

ningspunten. Ja hoor: bij het passeren van Gragnola zag ik de jongen, die daar elke trein opwacht om machinist 

en conducteur persoonlijk te begroeten. Het herkennen van de dorpsgek tekent de vertrouwdheid met een streek. 

Tot mijn verbazing bleek er toch nog veel nieuws te ontginnen. Wat daarbij hielp was dat de Mangiawalking net 

had plaatsgevonden. Twee keer per jaar wordt er een wandelroute uitgezet langs culinaire hoogtepunten. Door 

de nog niet verwijderde bewegwijzering ontdekte ik onvermoede trajecten. Deels over asfaltwegen, die ik vorige 

keer had vermeden. Zo belandde ik in Luscignano. Net als in veel andere pittoreske, leeggelopen dorpjes wordt 

hier driftig gerenoveerd. Ik nodigde mezelf uit bij een trotse bezitster van 

een doolhofhuisje uit 1832. Zij liet haar ouderlijk huis smaakvol opknap-

pen. Om het vervolgens duur te verkopen. Kennelijk had zij geen last 

van jeugdsentiment. Ook Terenzano en Reusa zijn magistraal gereno-

veerd. De asfaltweg er naartoe liep door een magnifiek sparrenbos met 

twijgdunne witte stammen. Beide plaatsen beschikken over een im-

posante klokkentoren. Blijft wondelijk dat elk gehucht, hoe klein ook, een 

eigen kerk heeft. Door de renovaties zien al deze gehuchten er prachtig 

uit. Maar ze krijgen wel iets doods. Er zijn geen winkels of café’s meer en 

de nieuwe eigenaren verblijven er slechts enkele weken per jaar. 
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Het enige verkeer dat ik in dit makelaarsmekka tegen kwam, waren busjes met 

klusjesmannen. Het robuste karakter van de bebouwing wordt geleidelijk wegge-

plamuurd. Italië telt bijna 2.500 wekkwijnende dorpjes. Door metamorfoses naar 

luxe resorts wordt een deel daarvan gered. Enfin: het creëren van gepolijste tweede 

huis-buurtschappen is altijd nog beter dat het weg laten rotten van dit 

wonderschone onroerend goed. 

 

Overigens ontdekte ik ook fraaie dorpen, die nog wel permanent bewoond zijn. Zoals: Pugliano (groots uitzicht 

en leuk cafeetje), Regnano Villa (met fijn rommelig winkeltje), Regnano Castello (magnifiek uitzicht vanaf door 

aardbeving verwoest kasteel) en Casteligioncello (met middeleeuwse was-

plaats). Tussen die dorpen ontdekte ik Agriturismo Spinofiorito, waar je heerlijk 

kunt lunchen. Zo dwaalde ik van dorpje naar dorpje, langs Mariaschrijntjes, 

begraafplaatsen, bronnen, borgio’s, kerkjes, akkers en bossen.  

Herbezocht ook buurdorp Codiponte. Over de hangbrug over de heftige beek 

voor mijn burcht, lang het oude klooster door het bos, dan langs een ruïne, 

over een statieweg en ruw stenen brug naar het prachtige Pieve dei Santi 

Cornelio e Cipriano. Dit kerkje ontroerde me opnieuw. Dit keer omdat er een 

in een fluoriserend oranjepak gehulde bouwvakker zat te bidden. 

 

Tussendoor redderde ik wat in mijn Middeleeuwse keuken en moestuin. De richting van het uitzicht vanuit mijn 

thuis bepaalt mijn dagprogramma. In Casola heb ik geen zicht op de opkomst van de zon, maar wel op het weg-

zakken ervan. Dus hier vertrek ik altijd heel vroeg om op tijd terug te zijn voor dit vredige spektakel. Om daarna  

volledig ontspannen in slaap te vallen. Net als vorige keer werd mijn nachtrust aangetast door onheilspellende 

geluiden die de doodse stilte doorbraken. Te meer daar deze keer de sleutels van de keldergewelven ontbraken. 

Waardoor iedereen ongehinderd mijn burcht kon betreden. Als ik ’s nachts wakker schrok door uilenroep, klonk 

het geruis van de beek als insluipersgefluister. Dan moest ik al mijn moed bij elkaar rapen om niet bang te zijn.  

Die angst werd versterkt doordat ik groepen Afrikaanse vluchtelingen op het station zag rondhangen. Het besef 

dat zij losgeslagen zijn van hun thuisfront en zo veel uitbuiting en vernedering meemaakten, maakt me bang. 

Zij hebben niets te verliezen en ik wel. Het koste me meer moeite dan normaal om de stilte te omhelzen.  

Een afspraak met een jonge studente, die ik vorig jaar had ontmoet, bood soulaas. Toen Sofia me van de trein 

afhaalde, gaf ze aan dat het uitzonderlijk mooi weer was voor de tijd van het jaar. Dat ben ik gewend vertelde ik: 

vorig jaar om deze tijd zat ik op Mallorca met stralend weer en nu vielen daar doden door aanhoudend nood-

weer. Ik heb weliswaar geen geluk in de liefde, maar wel met het 

weer. Toen ze daar bijdehand op reageerde dat dit haar beter lijkt 

dan andersom, wist ik dat we een leuke dag zouden hebben. Sofia 

woont in Castelnuovo Di Garfagnana. Met een prachtig theater, 

hoge arcaden en Middeleeuwse brug lijkt dit stadje erg groot. Toch 

telt het slechts 6.000 inwoners. Er was een evenement gaande, om 

vrijwilligers te werven die kunnen bijspringen na aardbevingen. In 

2013 vond de laatste plaats, wat tot ettelijke gewonden leidde.  

 

Zoals gebruikelijk in deze streek (waar machtige families elkaar voortdurend bestreden) is er boven de stad een 

fort. Fortezza di Mont 'Alfonso heeft een gigantisch ommuurd terrein en staat midden in een hoogvlakte. Wat een 

groot gevoel van weidsheid geeft. Bergruggen staan er in ruime kringen omheen. Achter de Apennijnen doemen 

de Apuaanse Alpen op. Na de lunch in het prettig-sobere fortcafé troonde Sofia me mee naar haar van oor-

sprong Marokkaanse moeder en haar drie zussen. Ze slapen met zijn vieren 

op stapelbedden in één kamer. Waarin ze ook overdag samendrommen om  

te studeren. Het Italiaanse onderwijssysteem is zo ouderwets, dat ze de stu-

diestof van A tot Z uit hun hoofd moeten leren. In hun huiskloffies druppel-

den de zussen de huiskamer binnen. Opgetogen over de afleiding. Ze lieten 

me hun studieboeken zien, waarin ze bijna alle zinnen hadden gehighlight. 

Vast van plan om die allemaal te onthouden, teneinde het later ver te schop-

pen. Terwijl hun moeder me volpropte met lekkers bestookten ze me met 

indringende vragen. Gesterkt door de ontmoeting met deze nieuwsgierige  

zussen en hun trotse moeder begon ik aan mijn laatste dagen in Casola.  

 

  



9 

 

 

 

De ‘jubelhike’ de volgende dag haalde me definitief uit mijn afzonderingsdipje. Eerst naar Pieve di San Lorenzo, 

voor koffie in de stationsrestauratie met de vriendelijke Engelsspreken barman annex treinkaartjesverkoper.  

Dit dorp heb ik nog steeds niet goed bekeken, want ik wilde door naar 

Bergiola Minucciano. Een spookdorp, dat door een aardbeving in 1920 is 

vernietigd. Het ligt diep verborgen in een groot bos en er is een legende 

over een reusachtige slang. Dus moest ik wel weer wat angst overwinnen. 

Wat lukte door het stralende weer. En doordat er, meteen toen ik het dichte 

bos introk, een hertje mijn pad kruiste. Dat leek me een goed voorteken. Al 

snel bereikte ik het golvende, met bolle kasseien geplaveid pad dat dit 

weggevaagde dorpje inleidt. Nog helemaal onbezoedeld, want weinigen 

weten deze ruines te vinden. Mag hopen dat dit zo blijft en het geen 

ingekapselde toeristrap wordt.  

Vervolgens door naar hermitage Madonna del Soccorso. Hier wonen vijf kluize-

naars. Op internet staan bezoektijden aangegeven, maar ze keken raar op toen 

ik hun binnenplaats opwandelde. Daarom ging ik maar snel naar het omliggen-

de mediatiepark: vol kruizen, schrijnen en spreuken. Toen ik stilletjes af wilde 

taaien, barstten de bebaarde bewoners in gregoriaans gezang uit. Verschool me 

achter de buitenmuur om stilletjes te genieten van hun welluidende gebeds-

dienstje. Daarna door naar Minucciano. Mooi dorp met hoog uitstekende ronde 

toren, maar geheel uitgestorven. Dorpswinkel en café waren dicht waren en eerst-

volgende bus retour zou nog uren duren. Dus dan maar terug lopen over een 

saaie weg. Tot dat ik een afslag naar Ugliancaldo zag. Een op een bergkam op 725 meter hoogte gelegen, zeer 

lang gerekt dorp, dat ik dolgraag wilde weerzien. Ging deze keer vanaf de andere kant, bij de kerk, het dorp in. 

Daar was een begrafenis bezig. Dus kreeg ik weer de kans om een door-

gaans afgesloten kerk te bezichtigen. Nog even door dit magnifieke dorpje 

dwalen en dan de lange afdaling door felgeel-gifgroen bos, waarbij beie-

rende begrafenisklokken me eindeloos bleven volgen. Deze reis werd 

sowieso voortdurend omlijst door kokkengebeier. Niet alleen omdat bij elk 

slaapplaats een kerk om de hoek stond. Hoe diep ik ook bossen en bergen in 

trok: altijd hoorde ik wel klokken uit de verte. Soms om een kerkdienst aan te 

kondigen, maar meestal om de tijd aan te geven. Het hele uur met doffe 

slagen, het halve uur met een pittig tegenklingeltje. Die geruststellende 

klanken zorgden er voor dat ik altijd voor het donker thuis was.  

 

De tijd lijkt in deze contreien stil te staan. Je waant je voortdurend in de Middeleeuwen. Maar ik moest terug naar 

Rotterdam en werd zodoende in één dag naar de moderne tijd gekatapulteerd. Nog wel even een tussenstop in 

Lucca. Wat meteen al een hele overgang was. Het was er veel drukker dan tweeënhalf jaar geleden. Zo hard 

neemt het toerisme toe. Moest wennen aan al die luxe winkels na de soberheid in de bergdorpjes. Bezocht de 

tuin van Palazzo Pfanner, omdat die toen ik in 2016 Lucca verbleef gesloten was. Was niet erg onder de indruk 

van dit aangeharkte tuintje. Deze reis heb ik me verder bekwaamd in de kunst van het kijken. Bij natuurbeleving 

zet ik vooral meditatieve aandacht in. Om op één te worden met wat zich aandient. Bij beschouwing van cultuur-

verschijnselen komt een meer actieve, analytische houding meer van pas. Dan krijgt wat je ziet meer betekenis. 

Zat in Lucca nog in de contemplatieve modus. Vol met kust- en bergpanoramma’s en pittoreske dorpsgezichten 

en had geen ruimte voor het meer complexe stedelijk schoon. Bij een volgende reis hoop ik beide kijkwijzen in te 

kunnen zetten en verder te ontwikkelen. Het terugblikken in deze reisverhalen helpt me al de indrukken vast te 

houden en te verwerken. 
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