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VOORAF 

 

 
“De Brief” is in 2003 overgetypt van een brief aan Karin uit ’78. De vakantie was een 
combinatie van treinabonnement en wandelen met onze oranje rugzakken uit de dump en 
de nieuwe Erdman-Schmit tent.  
In 1978 waren we er nog steeds van overtuigd dat de nieuwe spelling spoedig zou worden 
vastgesteld en met name de letter C zou uitbannen. Uit historisch/humoristische wijze is de 
spelling van de oorspronkelijke brief op dit punt zo veel mogelijk gevolgd. En ja, ik had een 
groen en een blauwe rottring pen bij me… 
Jaren later is een aantal vakantieverslagen “gereconstrueerd”. Daarbij zijn de teksten van 
twee ansichtkaarten toegevoegd en is documentatie uit het oorspronkelijke vakantieboek 
toegevoegd/aangevuld. 

Disclaimer 

Sommige mensen weten 

na 39 jaar nog exact wat 

er “toen” is gebeurd. 

Welaan, wij niet, maar 

een leuk verhaal is nooit 

weg. De enige 

gegarandeerde 

overeenkomst met dit 

verhaal en echte 

gebeurtenissen is dat 

Zwitserland bergen 

heeft…. en kaas. 
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UTRECHT – BASEL - ZÜRICH, 9 EN 10 JULI 

DE BRIEF 

Cher schwester,1 

Zoal ze hier kunnen zeggen. Hier je verjaardagsbrief. Eigenlijk had ik me voorgenomen 

dit jaar geen lange brieven meer te 

schrijven. Niet omdat ik jullie niet op 

de hoogte wil houden, maar gewoon 

omdat ik te lui ben. Maar goed, je 

moest en zou een brief van veel 

kantjes voor je verjaardag, dus hier 

heb je ’m. Hij is dus deze keer niet aan 

pa en ma gericht, maar van mij 

mogen ze hem lezen (ten slotte moet je je verjaardagskado’s aan iemand laten zien niet? 

Misschien wordt het wat minder leesbaar als ‘k ‘m naar jou schrijf maar goed. 

Veel kantjes schrijf je niet in een keer, dus begin 

ik maar onmiddellijk, des te verder kom ik. 

We zijn gisterenavond om 10 uur vertrokken met 

de nachttrein. We zaten tot halverwege Germanië 

met z’n vijven in ’n coupe. Te weten een meisje van 

± 16 dat in Utrecht d’r ouders moest uitzwaaien 

van d’r vader, maar wel eerst d’r papieren moest 

opzoeken uit de koffer omdat ‘ie dacht dat ze 

anders gestolen zouden worden. Als je gezien had 

hoe vol ’t was zou je weten dat dat idee krankzinnig was, maar goed. 

Verder zat ‘r ’n dame die Nelleke op ’t station al met d’r rugzak had geholpen, en die zich 

ontpopte als de klassieke talenlerares van Rooie Roel, een bioloog waar ik in mijn 1e jaar 

nogal wat last van heb 

gehad, en een 

Amerikaanse vrouw die 

door Europa trok.  

                                                                 
1 Na het beëindigen van dit verhaal op 21-7(78) heb ik het geheel opnieuw gelezen. Dit is mij nauwelijks gelukt. 
Dat komt, naast bekende oorzaken als linkshandig en nooit leren schrijven, doordat de hele brief op een 
tentbodem is geschreven, en grote delen bij het licht van een zaklamp. Ik wens je daarom nu veel sukses. 
Eventuele vragen zullen later wel worden beantwoord. Rob 
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Ze vertelde dat ze in Parijs mooi weer had gehad, 

en dat ze daarom haar truien maar daar had 

gelaten, en nu zat ze in ’n zomerjurk te barsten 

van de kou. Waarbij ze de volgende ochtend de 

hele tijd met een deken omliep, waarbij ze 

aankondigde onmiddellijk nieuwe truien te 

kopen. Het meisje bleek ook aardig zodra pa en 

moe uit beeld waren, en zo werd het reuze 

gezellig. Het slapen in de couchette ging matig. Tip voor jou: probeer het nooit , want je 

voelt je als in een lift. ’s Ochtends om ± 6 uur waren we in Basel, en daar zijn we over 

gestapt. Nu zijn we in Zürich, een aardige stad. De 

kamping is waardeloos, tenzij je van modderbaden 

houdt. De verdere voorzieningen zijn goed. 

Vanmiddag hebben geprobeerd de botanische tuin te vinden. We kwamen echter uit bij de 

dierentuin, en toen hebben we die maar bezocht. Hij was prachtig, met mooie grote ruimtes 

voor de dieren, en een aantal bijzondere soorten. 

Heel aardig waren de grote 

hokken voor scholeksters en 

zilvermeeuwen. Tot zo ver.. 

De tent doet het uitstekend 

, ik ga alleen nog een kilo 

spijkers halen, want het 

idee van de verkoper van 

m’n tent dat 1 spijker 

voldoende is blijkt onjuist. 

Tentharingen zijn breder 

als spijkers, dus al sla je 

van te voren ’n gat dan 

blijft de haring toch wel ergens achter steken.  

Zo, deel 2: we zitten nu in Buchs. Waarschijnlijk ken je het, het 

ligt 4 uur lopen van Wildhaus. We zijn hier eerder als gepland, 

want in Zürich zijn we van de camping gespoeld. De eerste dag 

was het weer nog goed, en ook de tweede dag begon prachtig. We 

zijn toen naar Schaffhausen gegaan, omdat pa en ma toen zo 

enthousiast waren, en ik moet zeggen dat ze geen woord teveel 

hebben gezegd: ’T was fetasties (= heel mooi). ’s Middags begon 

het echter te onweren. We waren toen weer in Zürich, waar ‘t 

paleontologisch museum zijn ingevlucht. Toen we op de kamping terug waren bleek de 

modderpoel nauwelijks meer te onderscheiden van het meer van Zürich. Onze tent was 
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niet doorgelekt, maar dat was voor het water geen probleem, het stroomde lustig onder de 

tent door. Ongelukkigerwijs was het grondzeil niet goed gespannen, en op één plaats 

slaagde het water er in de 

binnentent binnen te dringen. Hier 

deed een slaapzak zijn uiterste best 

zo veel mogelijk water op te zuigen. 

Kortom: puinhoop. Naast ons 

probeerde ’n stel Zwitsers hun tent 

droog te krijgen door ’n sloot rond 

de tent te graven en een muurtje 

tussen de sloot en de tent op te 

werpen. Uiterst stom natuurlijk, 

want het water liep nu langs de tent 

tussen de muurtjes, en de bungalow 

veranderde binnen de kortste keren in een stuwmeer. 

Ik was inmiddels m.b.v. een leeg blikje ’n slootje aan het graven. Maar ik kreeg al gauw 

een schep van de Zwitsers die medelijden met me kregen. Ik was net 

begonnen met te bewijzen dat ik een goed Nederlander ben toen de 

campingbaas boos naar me toe kwam onder de kreet “Draining is 

forbidden”. Toen heb ik hem gevraagd “Is drawning also forbidden?” 

En toen hebben we nog een tijdje ruzie staan maken, maar gelukkig 

ging dat steeds in het Engels, en na enige tijd taaide hij af, met de 

kreet dat het er toch alleen maar beroerder van werd, waarbij die wees op 

het 

stuwmeer van de Zwitsers. 

Toen heb ik m’n slootje 

afgemaakt, waarbij ik helaas 

een beetje dwars door een pad 

van de kamping moest, en toen 

werd het bij ons veel droger. 

Maar inmiddels hadden we de 

balen van de modderzooi, en 

toen zijn we maar hierheen 

gegaan. Uiteindelijk vergiste ze 

zich nog bij het afrekenen 

zodat we 1 ipv 2 nachten hebben betaald.  

ZÜRICH, 11 JULI  

HET BOEK 
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De naam van de camping in Zürich 

“Seebucht” had ons al moeten 

waarschuwen voor vocht, maar we 

trokken ons er weinig van aan. Als 

bioloog waren we meer 

geïnteresseerd in de plaatselijke 

dierentuin aan de 

Zürichbergstrasse.  Natuurlijk kan je 

ook genieten van de Zwitserse 

natuur, zoals de broedende futen in het meer naast onze tent. 

En als je er dan toch bent breng je ook een bezoek aan de watervallen van Schaffhausen, die 

op iedere vorm van toeristenuiting terug te vinden zijn. In een tijd dat dit soort plekken nog 

bijna altijd gratis waren, moest je er al een kaartje kopen. 

Verder heeft de stad een Zoölogisches Museum, waar je als 

bioloog ook echt heen moet, al was het alleen maar om naar 

het “Schaudepot” te kijken waarin alles in opgezet wat je in de 

Alpen kan afschieten.  

Het lijkt wat veel voor een dag, maar met een Langstrecke 

Mehrfarten Abonnement (Nur im Stadtnetz gültig) komen we 

een heel eind. 

Avontuurlijk als we zijn kopen we Rösti om te eten. Het is het 

begin van de ontdekkingstocht die leidt tot de onverbiddelijke 

conclusie dat er geen 

Zwitserse keuken is, al is hun 

neiging om kaas te smelten 

wel lollig. 
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ZÜRICH – BUCHS, 12 JULI 

DE BRIEF 

Hier in Buchs is het erg mooi en erg droog en ’n aardige 

campingbaas die precies heeft uitgelegd hoe we naar 

Wildhaus moeten lopen, en ons ook nog een kaartje heeft 

gegeven, en dat gaan we morgen doen en schrijf ik wel weer 

(of een paar dagen later) 

HET BOEK 

We staan op Verkehrsverein Buchs SG – Campingplatz Werdenbergersee. Buchs ligt in een 

dal met uitzicht op de bergen, iets waar hier geen ontsnappen aan lijkt. Het is een gehucht, 

en het weer houdt niet echt 

over. De “Schweizer 

<Sonnenbranchen>“ kopt dan 

ook met “Ein Bikini macht nog 

keinen Sommer“ 

BUCHS & WILDHAUS, 13 JULI 

HET BOEK 

Nelleke was een aantal jaren met vakantie in Zwitserland geweest, voor mij was het een 

eerste keer. Alleen waren er grote verhalen van mijn ouders en Karin over Wildhaus. Dat 

wilde ik dan ook graag een keer zien. Als het dan ook nog op loopafstand blijkt te liggen staat 

het doel al snel vast. Via Grabs (SG) lopen we er heen.  
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Terug in Buchs betalen we een hele Fr p.p. om Schloss Werdenberg te bekijken. Het is oud 

en heeft een mooi meertje voor de deur. We worden bij het water nog verrot gescholden 

door een Duitser. Filmen was al populair, maar analoog en duur. Bijna had de man de 

perfecte 360o opname gemaakt toen er ineens twee, jawel twee hippies in zijn beeld 

stonden.  

Met veel liefde voor film en geen enkele voor 

de niet Duitse medemens plofte hij. Maar ja, 

blaffende honden, bijten… 

Tot slot halen we bij de Migros wat voedsel. 

 

  

DE ANSICHTKAART 

Beste allemaal. We zitten op dit moment op het terras van Hotel Hirschen in Wildhaus. 

We zijn hierheen gewandeld vanuit Buchswaar we op eeb kamping zitten. Dit was een 

prachtige wandeling van 1 ¾ uur, voor 

een groot deel dwars door de bergen, 

volgens een route die ons door de 

kampinghouder was gewezen. Wildhaus 

is inderdaad erg mooi. Straks gaan we 

met de bus terug. Het weer is prachtig, 

wat wel anders is geweest. Voor we hier 

kwamen zijn we in Zürich geweest. Daar 

is een deel van onze spullen natgeregend, 

maar nu is alles weer droog.  

We zijn ook nog naar Schaffhauzen geweest. Morgen gaan we waarschijnlijk naar 

Liechtenstein, wat dichterbij ligt als Wildhaus. Daarna gaan we naar een plaatsje dat 
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Silvaplana heet en dat dicht bij St.Moritz ligt, maar dat wisten jullie natuurlijk wel. Ik 

hoop dat jullie net zulk mooi weer hebben als wij hier. Groeten uit Wildhaus, Rob en 

Nelleke.  

 

DE BRIEF 

Gaan we weer: We zitten nu in Silvaplana2. Maar eerst ons 

verblijf in Buchs: Er valt weinig opwindend over te schrijven, 

alleen dat we ons oerend hebben geamuseerd voor ’t grootste 

deel. De eerste dag zijn we inderdaad naar Wildhaus gelopen, 

maar dat had ik al op een aanzicht geschreven. De omgeving 

rond Wildhaus was veel mooier dan rond Buchs, maar op de 

camping van Wildhaus mochten alleen caravans staan, zodat 

we blij waren dat we de tent in Buchs gezet hadden. ’s 

Middags hebben we, nadat we met de bus naar Buchs waren 

teruggereden, rondgekeken in het plaatsje Weerdenburg (of 

een daarop lijkende naam), wat er erg leuk uit zag (oud en 

met een kasteel).  

  

                                                                 
2 Bij St.Moritz 



Zwitserland per spoor 1978 11 

BUCHS EN LIECHTENSTEIN, 14 JULI 

DE BRIEF 

De volgende dag zijn we naar Liechtenstein 

gewandeld. Dat was een erg prettige 

wandeling, alleen Vaduz was zoals Pa en Ma 

hadden beschreven: waardeloos. ’s Middags 

zijn we rond de tent gebleven, omdat het weer 

snel verslechterde. ’s Avonds zijn we toch nog 

gaan wandelen, ondanks het dreigende 

onweer, want van dat binnenzitten kregen we 

ook fors de balen. Het was een uitgezette 

wandeling, waarbij je op verschillende 

boomsoorten kon bekijken, waarvan we de 

helft van de namen als goed bioloog i/h begin 

miskleunden, maar goed. 

Toen we net terug waren brak het onweer 

eindelijk los, en op een vreselijke manier. De 

tent stond echter uitstekend, en we hadden 

nergens last van. 

Alleen bleef het de hele nacht doorzeiken, zodat we de vanochtend met een natte tent 

vertrokken. 

HET BOEK 

Hoewel Vaduz erg tegen viel (of 

voldeed aan de verwachting) 

ligt het mooi tegen de bergen 

“geplakt”, is dit een plek waar 

ik wel weer ontdekte dat we 

van architectuur houden. Het 

kunstmuseum ziet er heel leuk 

uit. 

Het land heeft ook een slot, 

waar de prins woont. Die heeft 

zelfs nog macht, hij kan 

parlement en kabinet 

ontbinden wanneer hij dit nodig vindt en heeft een veto in de benoeming van ambtenaren 

en rechterlijke macht. 
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Wij hobbelen terug zonder verder bij het slot te kijken (nog steeds 

geen idee of je er in kan). Na de boodschappen bij de COOP doen we 

nog de al genoemde uitgezette 

natuurwandeling van 2 ½ 

kilometer langs het Grütli 

Waldpfad Werdenburg. Oja, bij 

de COOP doen we ook koffie 

(Frisher Kaffee ist von COOP3) 

                                                                 
3 Daar mijn vader bij CO-OP Nederland werkte is er altijd een zwak oor de keten geweest. 
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 BUCHS – ST.MORITZ – SILVAPLANA, 15 JULI 

DE BRIEF 

….Maar we hadden van iemand op de 

camping gehoord dat het hier goed was, dus 

we hebben het risico maar genomen en naar 

nu blijkt terecht. De camping hier ligt erg 

hoog (± 1800 m) maar de bergen om ons 

heen kunnen er ook wat van (±3200 m), 

hetgeen uiterst fraai is. Overal besneeuwde 

toppen enz. Naast de kamping is een 

mormeldieren reservaat. Een mormeldier is 

een uit zijn krachten gegroeide kruising van 

tussen een eekhoorn en een kavia, maar hij 

zal officieel wel ander heten4, maar ze zien 

d’r leuk uit. Tot zover over Silvaplana.  

Als alles naar wens verlopen is zitten jullie nu in Beekbergen, en is 

Rosa/Mien/Rosalinda/ Roos/Knol5 ontgroend oftewel ingereden. Ik hoop voor je dat dat 

allemaal soepel verlopen is, en dat ‘t knol6 wel de veewagen in wilde. Tot zover vandaag. 

SILVAPLANA, 16 JULI 

HET BOEK EN DE HERINNERING 

De camping in Silvaplana is met 4 ha. Vrij 

groot. De brochure met met enig 

enthousiasme dat er een 

zwemgelegenheid is. Dan moet je wel het 

meer van Silvaplana in, en op 1800 meter 

is dat, zelfs in juli, fris. We hebben nog 

nooit zo hoog gekampeerd en ontdekken 

dat dit vooral ’s nachts een frisse 

aangelegenheid is. Maar verder is de camping goed uitgerust en voor mij als laaglander is 

deze eerste serieuze confrontatie met hooggebergte een enorme ervaring. Hoewel zeer 

indrukwekkend, is het niet mijn eerste keuze in de toekomst. 

                                                                 
4 Later uitgezocht: het dier heet alpenmarmot of op z’n moeilijk Marmota marmota, maar mormeldier is m.i. 
beter 
5 Doorhalen wat niet van toepassing is 
6 Danwel een andere van toepassing zijnde naam 
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DE BRIEF 

We zitten nog steeds in Silvaplana 

en waarschijnlijk zullen we hier nog 

langer blijven, dan op andere 

plaatsen want het is hier zelfs nog 

mooier dan in Wildhaus. 

Vandaag doen we niets, omdat we te 

verbrand zijn (met name Nelleke: op 

d’r benen kan je eieren bakken). Dat 

komt door ’n wandeling die we 

gisteren hebben gemaakt. Eerst zijn 

we met de kooikabelbaan naar 3300 

m hoog gegaan (Naar de Piz Corvatch), waarvan we een prachtig zicht hadden over ’n 

groot deel van de Alpen. In de verte kon je de Matterhorn en de Gross-Glöckner (Oostenr.) 

zien liggen. (We zijn sinds de laatste zin even naar het dorp geweest, en toen toch nog 

even gaan wandelen. Uiteindelijk zijn we 5 uur op pad geweest) 

Vervolgens zijn we van de berg tot halverwege terug gegaan en toen naar Pontresina 

gewandeld, wat een roteind weg is. Vandaar zijn we met de trein en bus terug gegaan.7 

                                                                 
7 In de brief is weggelaten dat op de top van de berg eeuwige sneeuw ligt. Daar ben ik er definitief achter 
gekomen dat ik niet in een sneeuwgebied thuis hoor. Ondanks pet-en-zonnebril was de koppijn halverwege de 
helling al zo groot dat de bus en trein eerder een must dan een vrijwillige keuze was. 
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Onderweg hebben we allerlei prachtige planten 

gezien, waaronder de blauwe gentiaan 

waarvan mama er een paar jaar geleden al één 

voor me geplukt had. Jouw angst voor die 

kabelbaantjes kan ik trouwens niet delen 

Alleen op de heenweg was het ding te vol voor 

mijn gevoel, en daar kan ik dus niet tegen. 

Toen we van de berg af liepen heeft Nelleke een 

foto van een alpenkoe genomen. Van zo’n beest 

kan je makkelijk de aandacht trekken. Je 

houdt gewoon je pet omhoog en brult Joehoe! 

Zo’n beest kijkt je aan met zo’n blik van: die 

is lijp (Wat niet zo is) en dan kun je’m 

fotograferen (Wat dan makkelijk is). De 

methode werkt trouwens ook bij een aantal 

andere dieren, zoals ik in de dierentuin va 

Zürich heb uitgeprobeerd. (Bij mensen werkt’t 

ook) Binnenkort willen we nog ’n andere 

dierentuin bezoeken (Bern, Basel of beiden), en 

daar zetten we het onderzoek voort (al ik m’n 

pet dan nog niet kwijt ben want die dreigt nog 

wel eens weg te waaien. 



Zwitserland per spoor 1978 17 

 

En omdat  het 

de enige tocht  

naar echt 

hooggebergte  

was, hier en 

pagina  extra 

foto’s 
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SILVAPLANA, 17 JULI  

HET BOEK 

Uit de brief blijkt dat we niets hebben gedaan. Dat is niet helemaal waar, we doen uitgebreid 

boodschappen, waarbij ik me nu nog steeds afvraag waarom we toen pruimen op sap 

hebben gekocht. Volgens mij heb ik er mee gekookt en het resultaat verdrongen . 

Ook gaan we naar het skioord St. Moritz. Dat plaatsje staat in de zomerstand, maar voor 

echte die-hards valt er op de toppen rond de plaatsjes nog steeds te skiën. Wij storten ons 

vooral op de Alpenflora met veel gentianen en edelweiss. In de toeristenstalletjes kan je ook 

meuk met de bloem kopen. Onderop staat trots: gemaakt in Aalsmeer. 

 

SILVAPLANA & ST. MORITZ, 18 JULI 

DE BRIEF 

18/7 Gisteren heb ik je voor’t laatst 

geschreven, en ondertussen is er niets 

gebeurd, maar och ik heb wel zin om 

wat op papier te zetten, dus daar 

gaan we. Vanochtend was het nogal 

bewolkt toen we om 7.15 opstonden. 

We zijn toen eerst met de bus naar 

St. Moritz gegaan, en toen met de 

trein Zermez, wat aan de rand van 

het Nationale Park van Zwitserland 
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licht en te vergelijken is met de Hoge Veluwe. Daar misten we de bus die het park in ging 

en de volgende ging pas vier uur later weg. Daarom zijn we eerst maar naar het museum 

van het park gegaan, en vervolgens hebben we de trein terug genomen, want als we op die 

bus hadden gewacht, dan hadden we toch niet meer kunnen wandelen.  

Toen we net terug waren begon het te regenen, 

en nu 2 ½ uur later onweert het nog steeds 

(nou ja nog steeds, soms onweert ‘t even niet, 

maar het blijft regenen). Toch is ’t niet zo erg 

dat het regent, want onze tent doet het 

uitstekend. In de voortent kan je koken, terwijl 

de tent dicht blijft, en door het model van de 

tent hoef je niet bang te zijn dat je het geheel in 

de fik steekt. Ook het eten voor vanavond 

hebben we al in huis, dus wat dat betreft mag 

het blijven regenen. De Duitse krant die ik 

i.v.m. de Tour de France regelmatig koop 

voorspelt dat het morgen beter weer wordt. Daar 

staat trouwens ook dat het bij jullie ook maar 

16o is, dus dat houdt ook niet over. Zo’n Duitse 

krant heeft trouwens twee voordelen: hij is veel 

goedkoper dan ’n Nederlandse (ƒ0, 60 om 

ƒ2,10), en omdat het Duits is begrijp ik er 

maar de helft van , zodat ik er, vooral met dit 

weer, lekker lang mee doe. Dat gedonder met die talen daar krijg je soms zo’n punthoofd 

van. Vaak spreken ze hier wel Engels, en dan red ik me er met mijn handen en voeten wel 

uit, maar soms moet je wel in het Duits, en 

dan donder ik er weer een paar Engelse 

woorden door, en dan begrijpen ze d’r geen 

hout van, maar ja la doende leert men. 

Ook pijnlijk is de volgende scene: Nelleke 

was d’r pet al snel kwijt, en nu was ze er in 

geslaagd alles te verbranden wat maar rood 

kan worden, o.a. d’r scheiding van haar 

haar, dus wilde ze weer iets op d’r hoofd 

hebben.  

Nou is dat hier niet te betalen, maar, zo redeneerden wij, een hoofddoek moet toch te 

krijgen zijn. Dus wij in St.Moritz ’n winkel binnen en ’n molen met van die dingen 

bekeken. De meeste waren lelijk en tussen de ƒ 12,- en ƒ 18,- Dus wij de zaak grondig aan 

het afkammen over afzetters prijzen en zo. Uiteindelijk vond Nelleke er een van ƒ 4,80 die 
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er best mee door kon. Dus wij afrekenen. Toen bleek dat de juffrouw in de winkel, waar wij 

zo hadden staan te schelden, een Nederlandse was! Ze nam het echter sportief op (of zei er 

althans niets van) en zo was het toch nog wel leuk.  

Ik verstuur deze brief op ons volgende adres, dat zal in de omgeving van Lugano zijn. 

Daar gaan we met de bus, dwars door Italië, heen. Hetgeen ook op ons abonnement kan. 

Daarna gaan we naar Interlaken, en daarna naar Vies waar Nelleke d’r moeder zit. We 

komen daar de 29ste en blijven er 4-5 dagen Mocht er iets zijn, het adres is Chalet “Erika” 

Vermieter Ritz + Rossi Fiesch, Wallis Schweiz. Daarna gaan we ’n paar dagen de Jura in, 

maar waar dat precies zal zijn hebben we nog niet uitgevist. 

Tot zover deze beschrijving. Vanaf nu is alles wat ik schrijf vrijwillig want de verplichte 2 

½ vel heb ik vol ge-o.h.d. Rob 

HET BOEK 

Waar wij ons beklagen over de prijzen, 

beklagen de Zwitsers zich over de gierigheid 

van de toeristen en het teruglopen van het 

aantal vakantiegangers en overnachtingen. 

In het boek zit een artikel uit Blick 

(Unabhangige Schweizer Tagetszeitung). 

Onder de kop “een kleintje bier met twee 

rietjes” (en een bord spaghetti met twee 

vorken) wordt uitgebreid geklaagd: “So 

<stier> waren Touristen in der Schweiz noch 

nie”. De subkop “Höllander am 

sparsamsten” verbaast ons dan ook niet. 

Vooral op kampeerders hebben ze het niet, 

dat zijn lui die, als ze dan in een restaurant 

komen zelf kaas en brood meenemen. Om 

te vervolgen met de mededeling dat jij over 

zijn nek gaat van het Nederlandse “kopen, 

kopen”. Uiteindelijk besluit men dat de 

frank voor iedereen zo hoog staat dat het 

land wel erg kostbaar is. 

Veel leuker informatie hebben we 

meegenomen over het Zwitserse Nationaal 

Park (Der Schweizerische Nationaalpark/Il 
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Parco Nazionale Svizzero/Il Parc Naziunal Svizzer/Le Parc National Suisse en The Swiss 

National Park)8. De kaart laat zien dat het een enorm gebied is, met 17 wandelingen van 1 

tot 8 uur. 

 

SILVAPLANA & DER SCHWEIZERISCHE NATIONALPARK, 19 JULI 

DE BRIEF 

Zusterlief, vandaag heb ik ±1 ½ uur op 20-50 cm van een rotswand/muur gezeten, en 

daar muurplanten bestudeerd en of je het geloofd of niet, dat zijn d’r heel wat, en ze zien er 

soms best wel leuk uit. Nu zul je wel denken: Broeder, ik weet dat ge bioloog zijt en dus 

voor de mensheid verloren, en sedert 18 jaar weet ik ook dat ge geschift zijt, maar dat het 

nu al zo erg met je is dat je 1 ½ uur met je kop in de rotsen gaat zitten dat is een vorm 

van idioterie die ik nog niet achter je gezocht had. Als ekscuus kan ik dan aanvoeren dat 

het niet vrijwillig was, maar goed, om deze onlogische brief niet nog onbegrijpelijker te 

maken dan die van nature al is, zal ik nu precies vertellen wat er sinds ’t vorige stuk is 

gebeurd. Gisteren zijn we naar het nationale park geweest, en daar hebben we een paar uur 

gewandeld. ’T Weer was belazerd, maar daardoor was het erg rustig en konden we 

uitgebreid van landschap en natuur genieten. ’T Is daar erg woest, met prachtige planten 

en zelfs nog ’n hert en ’n mormeldier. 

Daarna zijn we naar de camping gegaan en vroeg gaan slapen. Dat moest wel, want we 

waren (zijn) zo langzamerhand knap uitgeput. We lopen overdag nl. vrij veel, en hebben 

in Silvaplana zeer slecht geslapen. Dat had drie redenen: 

1. Tweemaal heeft het ’s nachts zo geonweerd, dat je steeds weer wakker bleef, want de 

donder bleef weerkaatsen in het smalle dal. 

                                                                 
8 Zoek de twee talen die er niet bijhoren… 
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2. Als ’t niet onweerde vroor je je slaapzak uit. Om 9 uur stond na de 1e nacht de rijp 

nog op de tent! 

3. De hele nacht was er een muisrond de tent aan het rommelen. 

SILVAPLANA – ST.MORITZ – SILVASPLANA – LUGANO – CASLANO, 20 JULI 

DE BRIEF 

En met die muis kom ik dan bij vandaag. We 

hadden ’m wel eens eerder gezien, en toen de tent 

uitgestuurd, maar al snel ontdekte we dat hij van 

het model was dat gras vrat, en toen die weer 

langskwam met z’n vriendje, en het buiten hard 

regende hebben we het maar zo gelaten, want de 

binnentent konden ze toch niet in. Toen Nelleke 

gisteren avond alvast inpakte, omdat we vroeg 

weg wilden, schoten er ± 7 muizen onder de 

rugzak vandaan! Vanochtend om 6.45 uur zijn 

we opgestaan om op tijd te zijn voor de bus. ’T Had 

niet meer geregend, maar wel gedauwd, dus we 

konden met een natte tent op pad. Nadat ik de 

buitentent had weggehaald, sloeg ik ’n stuk van 

het landbouwplastic weg, dat onder de binnentent 

ligt (en er voor wat onder uitsteekt, dat stuk sloeg 

ik om). In paniek marcheerde ± 15 muizenweg langs de zijkant van de tent. Sommige 

waren nog heel klein, en begrepen het allemaal niet zo erg, maar de meeste namen ’n 

behoorlijke spurt. Tenslotte lag de hele tent plat en kon het landbouwplastic worden 

opgevouwen, en toen bleek dat de andere kant, precies waar ik met mijn hoofd lag, nog een 

nest was, waar zich inmiddels 20 muizen hadden verzameld, hier zaten nog hele jonge 

muisjes tussen, en het verspreiden ging uiterst traag, hoewel ma muis d’r best deed het zo 

snel mogelijk te laten verlopen. Uiteindelijk lag er nog maar een. Ik dacht die zal wel wat 

mankeren, misschien zijn we er wel op gaan 

zitten of zo. Dus hebben we hem heel 

voorzichtig een duwtje met een tentharing 

gegeven, en toen werd’ie wakker met zo’n blik 

van “Geef me m’n dak terug”. Maar toen dat 

niet kwam vertrok hij op z’n dooie gemak. 

Door dat gedonder moesten wij ons uiteindelijk 

knap haasten om op tijd bij het busstation te zijn, maar uiteindelijk lukte dat. Toen kwam 

de chauffeur echter met de uiterst pijnlijke vraag “Haben Sie Reservierungen?”  Dus wij 

van “nou nee” en “mot dat dan”. Nou het moest wel degelijk, want de bus was vol. We 
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konden nog wel met de volgende mee. Die ging echter pas om 14.37. En daar was ik nou 

zo vroeg mijn nest voor uitgekomen, en had ik ’s nachts geen trui aan durven trekken 

onder het motto als ik het lekker warm heb verslaap ik me geheid. 

Enfin, ’s ochtends zijn we toen nog maar even naar St. Moritz gegaan om wat 

boodschappen te doen, en ’s middags wij de bus in. 

In het begin ging dat uitstekend: ’n prachtige rit door een 

zeldzaam mooie streek, met enorme vergezichten en zo. 

Later kwamen we langs het Como meer, en dat had ik vrij 

snel gezien. Dus ik denk: even wat slaap inhalen, en 

vertrokken was ik. Niet voor lang echter, want de weg 

slingert er nog al, en bij iedere bocht gaf de chauffeur even 

aan dat hij er aankwam. Niet door beschaafd z’n pet 

omhoog te houden en “joehoe” te roepen, of door ’n vriendelijk 

“toet-toet”  In plaats daarvan bracht hij ‘n gejank naar 

voren waar zelfs ’n  brandweerauto van schrik roze van zou 

worden. En probeer daar maar eens bij te slapen. Mij lukte ’t 

in ieder geval niet. Ik zat aan het raam bij de rotskant, dus het uitzicht was ook niet alles. 

Toen begon de misère eigenlijk pas 

goed, want die weg daar is één auto en 

één bus breed. Als twee bussen elkaar 

passeren, ontstaat een sliertje auto’s 

achter de beide bussen. Als twee 

bussen elkaar passeren en er probeert 

tegelijkertijd een motor tussen beiden 

door te rijden (wat dus niet 

lukt),ontstaat er een lange sliert. Als 

iemand zijn auto wat ongelukkig 

parkeert, twee bussen elkaar moeten 

passeren, enige motorrijders er 

tussendoor proberen te wrikken, en tot 

slot ’n automobilist in paniek raakt, en zijn auto als het laatste stukje in een puzzel 

tussen dit geheel wringt.  

Dan moet tenslotte ’n tuut 

georganiseerd moet worden 

om de in het Italiaans 

brullende chauffeurs 

(waaronder de onze) weer in 

hun respectievelijke 

Caslano 
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voertuigen terug te sturen om vervolgens de knoop te ontwaren. Na met behulp van een 

aantal omstanders de geparkeerde auto letterlijk opzij getild te hebben dan ontstaat er een 

rij auto’s van meer dan acht kilometer = file van ca. 1 ½ en de mogelijkheid rotsplanten 

te bekijken. 

Uiteindelijk zijn we in Lugano aangekomen, en van daaruit doorgereisd naar Caslano, ’n 

natuurvriendencamping a/h meer v. Lugano. Daarover meer i/h besluit van dit verhaal.  

HET BOEK EN DE HERINNERING 

De busdiensten worden uitgevoerd door de Zwitserse Post. Een “3D” kaart van Engadin laat 

de verschillende ritten door de bergen zien. De brief beschrijft hoe we de eerste bus misten. 

Het verhaal gaat niet in op 

wat er de tweede keer 

gebeurde. We hadden 

geboekt, en zagen opnieuw 

een forse groep bij de halte 

staan. Een goed met een 

duidelijke onderlinge 

solidariteit: “Block the 

hippies” (of eigenlijk: 

Blockieren Sie die Hippies/ 

Bloquer les hippies/ Bloccare 

gli hippies/ Bloca hippies). 

Met onze rugzakken gaan we 

de discussie niet aan. We 

kwakken de bepakking neer 

en gaan zitten. Met een ding 

hielden we geen rekening, en 

dat had wel gemoeten. 

Zwitsers zijn precies, neem nu het uurwerk. Wij hebben niet alleen een reservering, we 

hebben een reservering in volgorde van uitgifte. Dus als de bus er eenmaal staat mag 

iedereen opzij, en stappen we in, in de volgorde dit de man met pet en clipboard aangeeft. 

De bagage gaat onderin de bus, en daarna stappen we als eerste en tweede in. Langs 

Chiavenne en Menaggio, en daarmee langs het Como-meer richting Lugano. 

Dit was ook direct een klimaatsverandering. Tot nu toe was de vakantie niet overdreven 

warm en vaak wel overdreven nat. Hier, ten zuiden van de Alpen is het ineens droger en 
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aangenaam veel warmer. 

 

LUGANO & CASLANO 21 JULI 

Goed, uiteindelijk blijkt het geen natuurvriendenhuis te 

zijn, maar ’n 

voormalig 

natuurvriendenhuis . Het gevolg daarvan is dat 

de camping erg duur is, maar goed, dat mot 

maar. Vandaag hebben we ’n rondvaart over het 

meer van Lugano gemaakt. Dat is ’n meer met 

’n uiterst maffe vorm, maar dat weet je 

natuurlijk, want jij hebt examen 

aardrijkskunde gedaan ten slotte! Daarna 

hebben we wat in Lugano rondgewandeld, waar 

we een collega van Ma tegenkwamen (’n 

Zwitserse oversteekster dus). Op  het meer 

hebben we grote roofvogels gezien, alleen we zijn 

er nog niet precies achter hoe het model heet.9 ’s Middags hebben we rond Caslano 

gewandeld, waarbij ik nog even het meer ingedoken ben.  

                                                                 
9 Het waren visarenden 
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Daar hebben we o.a een dobbelsteenslang gezien. Morgen gaan we 

naar Italië. Ik heb voor ƒ 30,- gewisseld, en daar meer dan 10.000 

lire voor terug gehad, dus we kunnen vooruit. Ik ben  trouwens dit 

jaar zeer spaarzaam in het versturen van aanzichten, want zoals 

alles hier is dat niet te betalen. Er komt nog wel een. Tot dusver het 

verhaal over m’n vakantie, gelieve deze brief te bewaren, want ik wil 

er wat gegevens uit halen voor m’n vakantie boek (Je krijgt hem 

terug).  

Groeten aan, ook namens 

Nelleke: Pa, Ma, Corine, 

Orca, Rosalinde, Rea, Roos, 

Jan, Ria, Mien, Jantje, 

Ronnie, Knol,  Gerrit, Wil en 

een ieder waarbij het verder zo 

uitkomt. Ik hoop dat je daar 

wat redelijk weer hebt, en dat 

het 

paardrijden 

inmiddels 

naar wens 

verloopt. 

Caslano, 21 

juli 1978    

Rob 
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ITALIË, 22 JULI 

DE ANSICHT 

Beste allemaal, 

We zitten nu in Brienz. We 

zijn hier vanmiddag 

aangekomen. Het weer is 

schitterend. Brienz ligt aan 

het meer van Brienz, oftewel de 

Brienzersee zoals de Zwitsers 

met belachelijke 

stompzinnigheid bij ieder meer 

volhouden. We komen iets 

eerder terg van vakantie 

namelijk ± 3 augustus. Zwitserland is namelijk krankzinnig duur (halve liter melk Fr 

0,90 = ±ƒ 1,08), en dus komt het toch beter uit met de dingen die ik nog zou willen doen 

voor ik moet gaan werken. Ik hoop dat de brief voor Karin op tijd is aangekomen, en dat 

jullie met haar verjaardag een prettige dag hebben gehad. Als jullie het net zo goed daar 

hebben als wij hier, dan hebben jullie een goede vakantie. Uit de brief aan Karin hebben 

jullie hopelijk kunnen opmaken hoe het tot nu toe met ons is gegaan. Sindsdien is er niet 

bijster veel gebeurd. Eén dag hebben we geprobeerd om in Italië rond te kijken, maar dat 

liep uit op 1½ uur Como en daarna de rest van de dag balen op stations, omdat alle treinen 

verlaat waren of enorm oponthoud aan de grens hadden.  

CASLANO, 23 JULI  

DE ANSICHT 

De laatste dag hebben we in het meer van Lugano 

gezwommen en rondgelopen in de omgeving van 

Caslano, waar we onder andere wilde cyclamens en 

seringen hebben gezien. 

HET BOEK 

In Caslano zijn de winkels in de buurt. We kunnen op 

ons gemak inkopen. Geen idee meer hoe algemeen 

de vruchtenyoghurt toen al was, de variant met 

bosbessen kwam uit Italië en was nieuw voor ons. 

Het was een welkome afwisseling op de Zwitserse “keuken”.  
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CASLANO – BRIENZ, 24 JULI 

HET BOEK EN DE HERINNERINGEN 

Vandaag zijn we van Caslano naar Brienz getrokken waar we op de camping Seegartli staan. 

Brienz is bruikbaar als uitvalsbasis voor een aantal trips. Zeker als je met je abonnement toch 

in iedere trein en bus kan stappen is dat aantrekkelijk. 

Brienz ligt aan de Brienzersee. Daarna krijg je de Thunersee en daartussen in ligt Interlaken. 

De naam is er net naast. Interlakes was beter geweest. Dan hadden de meesten onmiddellijk 

door gehad dat het hier om meren ging. Brienz was weer goed wandelen, met veel 

vakwerkhuizen, maar het mooiste was dat we met ons abonnement weer konden bootje 

varen over het meer van Lugano naar Interlaken. 

DE ANSICHT 

Vandaag zijn we hierheen gekomen, 

dat wil zeggen met de trein door de 

Gothard tunnel. Dat gaat erg snel, 

vooral als je een goed boek bij je hebt. 

De camping is barstensvol, maar dit 

weekend is ook de grootste stroom 

Zwitsers op vakantie gegaan, wat in 

Lugano al duidelijk te merken was. 

Door het inkorten van de vakantie 

vervalt het bezoek aan de Jura, maar 

daar kom ik nog wel eens. Dat 

betekent dat we hierna alleen nog 

naar Wallis gaan en misschien ook 

nog een nacht naar Basel. Verder 

iedereen de groeten,  

Rob en Nelleke 
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EN HOE HET VERDER GING….  

Brieven en kaarten zijn er niet verder, alleen een vakantieboek en herinneringen.  

BRIENZ, 25 JULI  

Vandaag hebben we ons op een andere 

vakantiehobby gestort: het bezoeken van 

druipsteengrotten. Deze keer de “Grottes de St-

Beat”. De naam heilige Beat doet terecht vermoeden 

dat het hier om een Brit gaat. In de Middeleeuwen 

heet St.Beatus hier het christendom gebracht. In de 

18e eeuw werd het al een toeristenoord, waar veel 

kunstenaars op bezoek kwamen. In de grot is een 

wassenbeeld aangebracht van de man die het geloof 

er in geslagen heeft. We dokken fr.4 p.p. voor het 

feestje, wat toen een financiële aderlating was.   
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Thun 
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Brienz zelf heeft een wildpark, maar als we er geen aanzicht van hadden was het me niet 

bijgebleven. 

 

BRIENZ & BERN, 26 JULI 

Een andere dierentuin die week was Dählhölzli. Dat verwacht je 

heus in een dal, maar het is de dierentuin van Bern. Verder viel 

er, naast het oude centrum, weinig te ontdekken in de stad, 

dus we hebben ook het natuurhistorisch museum maar 

meegepakt. Zoals overal bestaat het museum uit een 

hoeveelheid stenen en kristallen en een hoeveelheid “stuffed 

animals”. Een speciale folder hebben we meegenomen van 

Barry, 

“Verehr

ungswürdige Hundepersönlichkeit”. 

Deze mensenredder is in 1814 

overleden en daarna opgevuld en in 

het museum gezet. Ondanks alle 

goede zorg had de razende mot en 

andere vormen van huismijt hem in 

1923 tot te pakken en het opvulsel 

was te schurftig om aan te zien. Als 

“eine der Hauptattraktionen des 

Natuurhistorischen Museums” en 
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toeristische trekpleister kon dat natuurlijk niet. Dus werd het Stopfpräparat uit elkaar 

gehaald, waarbij het in meer dan 20 stukken uit elkaar viel.  

Volgens de gids werd hij niet opnieuw 

opgezet, maar “naturgetreu 

modelliert, es ist ein Meisterkers 

moderner Präparationskunst”. Dus 

staat hij er nu, volgens de 

tekstschrijver, weer fris en fruitig “So 

wie er jezt da steht, stattlich, kraftvoll 

und sanftmütig”. Hoewel ik voor mijn 

werk later nog een aantal keren in de 

stad ben geweest, en er nu ook de 

mooie dingen zie, heb ik nooit meer de 

neiging gehad de mensenredder 

opnieuw te bezoeken. 

’s Avonds staat er Emmentaler 

Erbsensuppe op het menu. De smaak 

is opgegaan in het totaalbeeld van de 

Zwitserse keuken, en achteraf had een 

blik op de wikkel van het blik me al op 

betere ideeën moeten brengen. 
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We hadden voor die 

tijd lichtgewicht 

hyper moderne 

regenpakken, dit zo 

goed afsloten dat je 

binnen net zo nat 

werd als buiten, maar 

dan door het zweet. 

Een foto van Nelleke 

laat zien dat het weer 

ook hier niet alle 

dagen goed was.  

 

 

BRIENZ & AARESCHLUCHT, 27 JULI 

Een 

prac

htig

e 

wandeling vanuit Brienz is de tocht door de 

Aareschlucht bij het plaatsje Meieringen. 

Inmiddels was het weer heftig mooi, en de 

Schlucht prettig koel. De Gorge is 1400 meter 

lang, en 200 meter diep in het gebergte 

uitgegraven. Wat niet meer terug te vinden is in 

onze aantekeningen of boek, maar ongetwijfeld 

hebben we een cake of taart gekocht om Karin’s 

verjaardag te vieren. Want laten we welwezen, 

zoetigheid, dat snappen de Zwitsers. 
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BRIENZ & LUZERN, 28 JULI 

Tot slot hebben we een dag besteed in Luzern, met zijn 

grote en uitgebreide verkeermuseum met vliegtuigen, 

auto’s en 

treinen, en 

zelfs een planetarium. Dit Cosmorama was in 

1975 uniek in de wereld en het verkeersmuseum 

het grootste 

van Europa. 

 

 

 

Hoogtepunt van Luzern is de oude stadskern met de houten Hofbrücke uit 1333. Deze brug 

was een van de plaatsen waar ik heftig werd gediscrimineerd. Mijn biologen uiterlijk werd 

door met name Duitsers verward met 

werkeloos tuig en hippies. In Buchs had al eens 

iemand tegen we staan te schreeuwen omdat 

ik in zijn filmbeeld stond (terwijl hij een 360o 

opname van het meertje in het centrum 

maakte), nu was er een mof die me probeerde 

van de brug af te lopen. Daarbij maakte hij een 

forse inschattingsfout. Hij was zwaarder maar 

niet vreselijk stabiel, terwijl ik ogenschijnlijk 

langharig werkschuw, maar in praktijk 

behoorlijk afgetraind was. Het netto effect was 

dat de man van zijn zolen ging en met een 

heftige klap tegen de brugrailing klapte.  
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Schade aan de historische brug moest worden gevreesd, 

en ik schrok me rot van het effect. Uiteindelijk liep het 

allemaal met een sisser af. De man was zo verbouwereerd 

dat het pletten van het tuig was uitgelopen op zijn 

spontane lancering dat gedachten aan het herstel van het 

3e rijk spontaan verdwenen, evenals de lust om verhaal te 

komen halen. Ook de brug heeft niet lang geleden, korte 

tijd daarna brandde hij af… 

Maar je kan ook andere oude delen van de stad 

bezoeken, zoals de Hofkirche uit het begin van de 16e 

eeuw.  

 

 

 

NOG EEN ANSICHTKAART 

Aan Jos v Manen Pieters Chalet “Erika” Fiesch, Wallis 

Lieve mamma, hopelijk komt deze kaart aan voordat wij aankomen. 

Zoals je ziet zitten we in Brienz. Herinner jij je al die bakken 

geraniums nog? Op mij maakten ze 13 jaar geleden tenminste een 

enorme indruk. Wij hopen aanstaande zaterdag de 29e in Fiesch 

aan te komen, vermoedelijk zo halverwege de middag. Heb jij 

eventueel puf om alvast uit te vissen of we daar de tent op 

kunnen zetten? Graag! Gelieve trouwens een mooie wandeling uit 

te zoeken, die we met zijn drieën kunnen maken. Doe je dat? Tot 

zaterdag,  

Nelleke en Rob 
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BRIENZ – FIESCH, 29 JULI 

Op 29 juli ging de tocht van Brienz via de Grimselpas naar Fiesch (Niet “Vies” dus). Henk en 

Nelleke gaven al jaren op over bergpassen, dus ik had daar best naar uitgekeken.  

Hoewel ik niet het echte hooggebergte gevoel heb was het een mooie busrit, en heb ook ik 

op Passhöhe (oid) erg genoten, al was het alleen maar omdat ik ijs in de zomer een 

opmerkelijk ding vind. In Fiesch waren we snel bij Jos in huize “Erika”. Jos was niet alleen, 

ook Mien en Cor Tollenaar waren te plaatse (maar in een ander onderkomen). 

FIESCH, 30 JULI  

Hoogte- en dieptepunt ter plekke: De 

wandeling inclusief kabelbaan en Jos 

naar de Altesch-gletsjer was fabelachtig. 

Weliswaar maakte we de fout een 

zeldzame Orobanche (wortelparasiet) 

aan te wijzen die door Jos onmiddellijk 

werd geplukt onder het motto “Dan kan 

je hem beter zien” , maar verder verliep 

de tocht prima. 
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Tijdens de wandeling komt je ook langs het Naturschutzzentrum Aletschwald in het 

vakwerkhuis Villa Cassel in Riederfurka 

(Riederalp). Ook hier weer een collectie met 

schema’s, stuffed animals en tekeningen maar 

verder ook een uitgebreide botanische tuin. 

Helaas 

heeft 

deze die 

dag niet 

de 

aandacht 

gehad die 

het 

verdient.    

FIESCH & BRIG, 31 JULI 

31 juli hebben we Brig bezocht, een mooie plaats in het Fieschertal. Ook hebben we de 

avond geraclet10. Dit bestond uit het eten van gesmolten kaas in de openlucht, waarbij rösti 

werd geserveerd.  

Laat ik me hier beperken tot de opmerking dat we voldoende gegeten hebben en dat de 

Zwitserse keuken verwant is met de Engelse maar dan met minder eieren en meer kaas. 

                                                                 
10 Juiste schrijfwijze bij de Zwitsers 



Zwitserland per spoor 1978 39 

 

FIESCH, 1 AUGUSTUS 

1 augustus is de Zwitserse nationale 

feestdag. We beginnen gewoontegetrouw 

met een 

wandeling, 

deze keer de 

Rottenweg 

naar 

Niederwald en Bellwald. Dit is het gebied van de bovenloop van 

de Rhône. 

Die avond was er een feestavond. Een bandje maakte muziek 

en een soort van dansgroep deed dingen met bezems die 

ritmisch moesten zijn. Het enige leuke was de gemoedelijke 

sfeer. Maar alles overziend is de Zwitserse folklore niet iets om 

over naar huis te schrijven (daarom is het optekenen van deze 

notie 25 jaar uitgesteld).  
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Het heeft de aankleding van “Lederhosen im Tirol”, maar 

dan met een strengheid van Staphorst. En voor wie 

twijfelt aan mijn oordeel: noem drie Zwitserse artiesten 

van betekenis…. 

 

 

FIESCH, 2 AUGUSTUS 

De dag erna zijn we het Rappental (of 

rappetappetaal) ingetrokken, wat ons bijna fataal 

is geworden11. 

Een prachtige kant van Zwitserland zijn hun 

kaarten van de omgeving. Om realistisch te zijn 

worden die een soort van driedimensionaal 

getekend. Prachtig voor in het vakantieboek, maar 

waardeloos om op te wandelen, je kunt geen 

serieuze inschatting maken van de 

hoogteverschillen. Na een tocht langs bergen en 

ijs bedachten we dat de kortste weg terug naar 

het dorp via een iets hoger gelegen pad was. 

Volstrekt onervaren kwamen we terecht in de 

losse steenslag en dat is levensgevaarlijk. Nelleke 

schoof tot twee keer weg over de stenen en ging 

daarbij zo’n 25 m naar beneden. Uiteindelijk zijn 

we boven gekomen, maar Nelleke was één grote 

schaafwond. Gelukkig zagen we boven een auto die ons een lift naar het dorp gaf. 

                                                                 
11 En dat nog voor les Prenenz…. 
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FIESCH – BASEL, 3 AUGUSTUS 

Na die dag 

was niet 

alleen ons 

humeur, 

maar vooral ook ons geld op. Helaas moesten 

we definitief besluiten de Jura te laten schieten 

en via Basel terug te reizen via Brig, de 

Lötschberg tunnel en Bern.  

In Basel is een hele aardige dierentuin, waar we 

op de heenweg geen tijd voor hadden, en die 

we nu op ons gemak bekijken. 

In 

Basel 

raakte we, na een wandeling langs de bovenloop 

van de Rijn, verzeild in een alcoholvrij restaurant, 

waar ik ook al weer niet serieus genomen werd. 

Nadrukkelijk werd uitgelegd dat ze alcoholvrij 

waren; dat ik dat waardeerde kon er niet in. We 

hebben de avond beëindigd met een bioscoopje 

met “The last waltz”. Recent nog gezien en het 

blijft een fantastische concertregistratie.  
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BASEL – UTRECHT, 4 AUGUSTUS 

 
Met de TEE nachttrein komt een eind aan onze vakantie. Leuke tijd, maar tot op heden zijn 
we nooit meer samen naar Zwitserland teruggekeerd.  
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BIJLAGE 

De zuivere wetenschap. In Caslano hebben we geen aantekeningen gemaakt, en deze waren ook niet meer op 

internet te vinden. 

 


