
“Bergen, mijn leven” 

 

Achtbare meester, beste zusters en broeders, “Bergen, mijn leven”, dat is de titel die ik aan 

mijn bouwstuk heb meegegeven.  

 

We beginnen met een klein muziekje ter inleiding… Misschien ken je het… 

 

Lied: I like the flowers (met telefoon op meegebracht geluidsboxje af te spelen). 

 

I like the flowers, I like the daffodils. 

I like the mountains, I like the green hills. 

I like the firestone, I like to walk alone. 

Doe waka doe waka doe waka doe waka doe. 

 

Eerst wil ik nu even uitleggen waarom bergen het onderwerp van mijn bouwstuk konden 

worden… 

Sinds een tiental jaren zeg ik dit reeds: ik heb een relatie met ‘de bergen’. Bergen spreken iets 

bijzonders in mij aan.  

In de loop der jaren ben ik van berglandschappen gaan houden, en ook van de sport om 

bergen al wandelend te beklimmen. Mijn liefde voor de bergen hangt zeker samen met de 

gestage maar stevige inspanning om ze te bestijgen. Dat die inspanning in de loop van de 

klim, die urenlang kan duren, steeds opnieuw uitzicht geeft op een nieuw stuk van de berg, 

een klein lieflijk plateautje, een steile rotsmassa, een nieuw vergezicht of een 

steenblokkenwoestijn, dat schept vreugde in mij, en verwondering voor die oerkrachten van de 

natuur, het stevige en tegelijk ook het mooie van die bergen en die rotsen. Het gevoel dat het 

me fysiek nog lukt ook, vergroot die vreugde enkel. En de endorfines doen de rest. 

 

Sinds een twintigtal jaren besef ik dat ik echt wel van bergwandelen hou. En toch nam ik 

er ooit afscheid van. Een partner die echt niet van bergwandelen hield en voor wie het noch 

qua conditie noch qua behendigheid een optie was, deed me in gedachten afscheid nemen van 

het bergwandelen en ook van ‘mijn bergen’, zoals ik ze toen noemde. Ik had er vrede mee, ik 

sloot de bergen in mijn hart en kon ook nog jaren de beelden ervan en de herinneringen eraan 

in mij oproepen, zo waren mijn gedachten daarbij. 

En toen ik enkele jaren later door een compleet onverwachte longinfectie met complicatie een 

verminderde longcapaciteit kreeg vergrootte dat mijn idee dat bergwandelen niet meer op mijn 

pad zou komen. 

Toen ik dan later, in een ander kader, toch weer op bergtocht ging en mijn conditie me zelfs 

toeliet met stevige cadans de hoogte in te stappen en ik, eenmaal de boomgrens boven, na 

vele jaren opnieuw het uitzicht kreeg op zo’n majestueus berglandschap werd ik diep ontroerd 

en stroomden de tranen over mijn wangen. “Mijn bergen!” En sinds die tijd heb ik dat tijdens 

elke bergwandelvakantie wel even, dat de ontroering mij terug een stukje te pakken krijgt. 

 

Maar over deze bergen en over dit bergwandelen gaat het verder niet in dit bouwstuk, 

of toch niet in de eerste plaats. Bergen zijn verder in dit bouwstuk voor mij een metafoor. 

Mocht ik maconnieke symbolen ‘from scratch’ mogen ontwerpen, dan zouden bergen voor mij, 

vanuit mijn beleving, wel degelijk een kanshebber zijn.  

 

In zeker opzicht ervaar ik namelijk mijn leven als een veelheid van tochten waarbij ik 

bergen beklim, figuurlijke bergen. En mocht het nog niet duidelijk zijn: het beklimmen van 

bergen heeft voor mij een duidelijk positieve kleur, niet iets waar ik in zijn algemeenheid tegen 

opzie.  

Al had ik vast ooit wel eens een heel duidelijk idee dat het mij echt om het bereiken van de 

bergtop ging, toch is het me reeds lang duidelijk dat die top nooit helemaal duidelijk is, dat 

het eerder gaat om een hoger gelegen bestemming, en dat het ook goed is zo. Want al 

klimmend verandert je perspectief steeds en heb je ook dikwijls maar een beperkt uitzicht op 

waarheen je aan het klimmen bent. Daardoor lijkt het dikwijls zo – of beter, is het dikwijls zo - 

dat het doel van de bergtocht wijzigt, soms een beetje, soms op een heel radicale manier. 

Soms lijkt waarheen ik wil klimmen zelfs niet reëel. Bijvoorbeeld omdat het doel niet meer is 



dan een hersenschim, soms omdat er geen begaanbare route heen leidt, of omdat de route 

voor mijn mogelijkheden of voor de gegeven omstandigheden niet haalbaar is - want hoger, 

steiler, verder dan ik aankan - of zelfs onverantwoord gevaarlijk. Dit laatste wegens te 

glibberig of te onstabiel.  

 

Het lijkt er ook op dat ik meestal diverse bergen tegelijk aan het beklimmen ben. En al lijkt 

het soms beter ze een voor een af te leggen, het vergt dikwijls meer discipline en systematiek 

dan ik kan opbrengen. Voor een goed deel is het ook wel onvermijdelijk. Sommige van deze 

tochten lijken zelfs een leven lang te duren, zoals de zoektocht welke zin ik aan mijn bestaan 

geef.  

 

Laat het duidelijk zijn dat ik in mijn leven dikwijls de drive heb gehad spreekwoordelijke 

bergtochten te maken, bergen te beklimmen. Het beklimmen van bergen is voor mij een vorm 

van echt en intens leven. Sommige doelen van mijn bergtochten hebben of hadden op de 

eerste plaats iets met mezelf te maken, iets wat ik puur met mezelf wil ‘bereiken’ of waarbij ik 

stappen in de juiste richting wil zetten. Ik denk dan bijvoorbeeld aan het omgaan met een 

negatief zelfbeeld, of aan het beter voor mezelf opkomen, of aan mij meer bewust zijn van 

mijn emoties, of aan beter functioneren in een groep. Andere doelen zijn meer 

maatschappelijk, zaken die ik voor de samenleving belangrijk vind of voor concrete groepen 

mensen daarin, zoals het op een goede manier van mening kunnen verschillen, of het 

opkomen voor de volgens mij juistere manieren van aanpak van milieu- en klimaatproblemen 

of het probleem van armoede in de eigen samenleving of in verre landen. Van de vele andere 

doelen die ik wel eens nastreef zijn er ook bij die eigenlijk tussendoelen zijn; sommige eerder 

anekdotisch, andere wat meer essentieel.  

 

Welke routes volg ik op mijn tochten? Op welke manier bepaal ik die?  

Voor sommige tochten die ik onderneem vind ik veel aanwijzingen, in boekjes en op websites 

allerhande of via aanduidingen onderweg. Of ik kan er cursussen voor volgen. Soms lijkt het 

pad duidelijk, redelijk effen, niet al te smal en veel belopen. Maar vergis je niet. De 

aanduidingen zijn soms te vaag tot zelfs behoorlijk onbetrouwbaar. In sommige gevallen leiden 

ze me naar een doel dat een beetje lijkt op wat ik op het oog had maar het wezenlijk niet is. 

Soms moet ik de hele weg terug naar af, soms is bijsturen wel een optie.  

 

In veel gevallen is er zelfs niet echt een weg, of slechts hier en daar een stukje dat een 

beetje op een pad lijkt en dat niet zo moeilijk te belopen is. Dikwijls is het een kwestie dat ik 

zelf het pad, zo goed en zo kwaad als het gaat, uitstippel. Dat pad zal deels effen zijn, maar 

ook soms hobbelig, of modderig, of bezaaid met kleine of grotere stenen, tot een grote 

steenwoestijn waar ik voet na voet moet uitkijken waarop ik voldoende steun kan vinden. 

Soms ontkom ik er niet aan hoge stappen ineens te moeten zetten, of moet ik steun zoeken 

met mijn handen om me bovenop het volgende stuk steen op te trekken of te duwen. Soms 

moet ik een stuk sneeuw door, op een helling. Sneeuw waar ik diep in zak, soms heel 

onverwacht. Of sneeuw die glad is, daar op die helling, en waar ik mijn hielen niet stevig in 

kan planten. Maar dat alles maakt het lopen van bergtochten voor mij ook boeiend.  

 

De goede richting en de beste route bepalen is telkens opnieuw een kwestie van zo goed 

mogelijk proberen. Enerzijds vanuit de beperkt beschikbare betrouwbare kennis en anderzijds 

vanuit de eigen ervaring en het eigen aanvoelen. Verder kritisch blijven, in vraag stellen als 

iets op een verkeerde richting zou kunnen wijzen. Bereid zijn dit in te zien en de koers aan te 

passen. Of tijdig inzien dat een doel voor mij te hoog gegrepen en niet echt bereikbaar is, of 

ten koste van al te veel. Uit ervaring weet ik dat dit niet makkelijk is, ik ben geneigd toch 

halsstarrig door te gaan omdat ik nog steeds te gemakkelijk iets als “gefaald hebben” 

beschouw. 

 

Maar bergen beklimmen levert voor mij ook beloningen op. Het brengt soms boeiende 

inzichten en weidse uitzichten die ik volop mag beleven. Er is de schoonheid van weidse 

landschappen met verre uitzichten over de complexiteit van bergen, bergketens en dalen. De 

schoonheid ook van de grotere en kleinere brokken steen die getuige zijn van de oerkrachten 



die dit alles doen ontstaan. Maar ook: het besef dat ik dichter bij mijn doel kom kan mij een 

diepe vreugde opleveren.  

Het bestijgen van bergen vergroot mijn conditie, niet enkel in het beklimmen van bergen maar 

tegelijk in zoveel meer. Ik leer steeds beter wat ik wel en wat ik niet aankan. Het bezorgt me 

een groter gemak om met onzekerheden en onvoorspelbaarheden bij bergklimmen en bij 

andere activiteiten om te gaan. Ik kan de diepe vreugde ervaren te merken dat ik de juiste 

cadans kan vinden om urenlang gestaag hoger te geraken en dat ik over stevige technieken 

beschik om de hindernissen op de weg te overwinnen.   

 

Bij het beklimmen van bergen ben je dikwijls niet alleen. Velen zijn aan het klimmen, al weet 

je dat dikwijls niet. Ze klimmen in een heel ander gebied, of in hetzelfde gebied beklimmen ze 

heel andere bergen of andere soorten bergen. Anderen zijn op weg naar hetzelfde doel, of 

gebruiken deels dezelfde route naar een ander doel.  

Je kan veel van elkaar leren zoals het vinden van het juiste ritme dat je in staat stelt om een 

lange tocht te ondernemen, of het gebruiken van de juiste techniek van lopen op een 

welbepaalde ondergrond. Je kan van elkaar technieken en materialen leren om hindernissen te 

overwinnen. Je kan elkaar steunen in het leveren van de inspanning om hoger te geraken.  

 

Maar al kan je al klimmend je verbonden voelen, in wezen klim je alleen. Of, anders 

gezegd, je bent op de eerste plaats je eigen klimgezel, en dat is goed zo. Het is ook goed daar 

in gedachten van doordrongen te zijn, van de gedachte dat je op je eigen benen, je eigen 

adem en energie, op je eigen ritme naar boven klimt. Je niet richten op of hengelen naar de 

sleeptouwen van anderen. Behalve als je echt in nood komt of je ziet dat je het niet redt, dan 

kan je dat juist eventjes wel het best doen. Door vooral op je eigen kracht en energie te 

rekenen vergroot je niet enkel het zelfvertrouwen in je kunnen, je vergroot ook wat je aankan. 

Je ademt dieper en meer lucht. Je spieren worden steviger. Je stap wordt zekerder. Je wordt 

behendiger in het lopen over oneffen paden. Je tweede ik, je klimgezel, merkt dat ook.  

 

Bergen klimmen is voor mij meestal boeiend. Maar het kan ook lastig zijn. Beklemmend 

zelfs, soms. Soms beklim je een berg waarvan je beseft dat hij belangrijk is voor je, maar 

waarbij je het steeds opnieuw lijkt te verliezen. Al klimmend verlies je de weg of kom je op 

een dwaalspoor. Of zakt de energie je in de schoenen zodat je noodgedwongen de klim moet 

staken of geen meter hoger geraakt. Soms probeer je, met een groot verlangen om hem te 

overwinnen, een berg te beklimmen waarvan je moet vaststellen dat de route jou totaal niet 

ligt of waarvoor je niet het geschikte hulpmateriaal in huis hebt of waarvoor je de technieken 

helemaal niet onder de knie krijgt. Af en toe is het noodzakelijk nogmaals grondig te bezinnen 

over welke doelen realistisch te bereiken zijn voor je en je perspectieven en plannen daarop 

aan te passen.  

 

Er is natuurlijk, op mijn leeftijd, ook het besef dat het ooit bergaf gaat met je 

mogelijkheden om bergen te beklimmen. En zeker als je gedurende vele jaren je 

mogelijkheden zo goed als steeds hebt zien groeien wordt het omgaan daarmee een nieuw 

soort berg om te beklimmen. Het worden dan nieuwe doelen, nieuwe paden, nieuwe uitzichten, 

een andere cadans, een andere voorbereiding, andere technieken, langere rusttijden, kortere 

tochten. Het blijft echter een beklimmen van bergen. Ik hoop dat me dat – als die tijd komt – 

ook redelijk gaat lukken. 

 

Graag wil ik dit bouwstuk afsluiten met een gedicht en met een lied.  

Een gedicht van Riekus Waskowsky.  

 

Reisopdracht  

 

en als je weggaat... 

 

regen, er dreigt regen, 

storm blaast zand weg 

over de wegen, 

men moet zijn ogen beschermen. 



angstige vogels zwermen 

boven het land. 

de lucht is zwart. 

 

... zeg langzaam: 

Ik hou van regen. 

Ik hou van storm. 

Ik ben niet bang. 

 

En laten we ook even luisteren naar het lied Boven op de berg van Bram Vermeulen. 

 

Boven op de berg 

 

’t Was boven op de berg dat ik begreep 

En besloot het nooit meer te vergeten 

’t Was boven op de berg dat ik begreep 

Wat ik al zo lang had moeten weten 

 

Diep onder mij het zachte groene dal 

Wit boven mij de wolken in het blauw 

’t Was boven op de berg dat ik begreep 

Wat ik nooit meer vergeten wou 

 

Geen stem, geen vuur vanuit een struik 

Gewoon de vage bergen in de mist 

’t Was boven op de berg dat ik begreep 

Dat ik dit al langer wist 

 

Altijd, altijd 

 

Geen donderslag bij heldere hemel 

Ook niet de bleke sikkel van de maan 

’t Was boven op de berg dat ik begreep 

Ik kan ook zonder angst bestaan 

 

Was het de wind die mij vertelde 

Je bent nooit alleen op deze aarde 

’t Was boven op de berg dat ik begreep 

Wat ik al lang bewaarde 

 

Was het de warmte van de zon  

De geur van steen, door mij herkend 

’t Was boven op de berg dat ik begreep 

Je bent nooit alleen als je samen met jezelf bent 

 

Altijd, altijd 

 

Achtbare meester, zusters en broeders,  

 

Ik hou van bergen, ik hou ervan ze te beklimmen. Ik hou van het uitzicht dat ze geven, van de 

vervulling die ze me geven. Ik hou er ook van met jullie, mijn reisgezellen, de vreugde te 

delen die ik kan beleven bij het beklimmen ervan. Of te kunnen berichten als een klim te 

moeilijk of te zwaar was.  

Ik hou van bergen, ik hou van het beklimmen van bergen. Zo is mijn leven. Zo wil ik leven. 

Ik heb gezegd.  

 
Wim Taelman 

28 februari 2020 


