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TREKTOCHT Drieëndertigste trip van Venlose vriendenclub is ruim drie weken durende reis naar Bhutan

Oude scouts op zoek naar het geluk
Ze zijn intussen allemaal
rond de vijftig. Geen wonder dus dat negen ex-scouts
uit Venlo hun jaarlijkse trektocht anders inrichten: ze
zoeken het geluk in Bhutan.
door Adri Gorissen

W

andelen door de
Gangtey-vallei in
het hoog in het Himalayagebergte gelegen het Aziatische land Bhutan is
net even iets anders dan een stuk
van het Nederlandse Pieterpad lopen. Niet alleen door het hoogteverschil natuurlijk. Bhutan is het enige
land dat als maatstaf voor de welvaart van zijn burgers het bruto nationaal geluk hanteert in plaats van
het bruto nationaal product. Dat
maakt nieuwsgierig en is de reden
waarom de negen voormalige
scouts uit Venlo op 12 mei vertrekken voor een ruim drie weken
durende tocht door het straatarme
land dat ingeklemd ligt tussen
China en India.
Het gaat om John Rietman, Mike
Harps, Dick Kortink, Rob Hazenbosch, Rutger Waterborg, Peter Slijpen, Ruud Ketelings, Jack Louwinger en Loek Peters. Ze kennen elkaar sinds begin jaren zeventig als
ze allemaal lid zijn van de rowangroep RA39 van Scouting St. Paulus
in Venlo-Zuid. Als scouts hangen ze
regelmatig de rugzak om en maken
lange trek- en kampeertochten.
„We vonden dat prachtig”, herinnert Rob Hazenbosch zich, „van-

Negen vrienden, samen op zoek naar geluk in Bhutan.
daar dat we na ons afscheid van de
scouting met een kleine groep tochten zijn blijven maken. De eerste
was in 1978, toen we van Venlo
naar Monschau zijn gelopen.”
Op die eerste expeditie zijn er tot
nog toe 31 gevolgd. Tot en met 1992
hebben ze elk jaar stukken van de
wandelroute naar Monaco gelopen,
daarna van 1993 tot en met 1999 delen van het Pieterpad en vervolgens
steeds losse trajecten in onder meer
Ierland, Polen en Spanje. Vanaf het
eerste moment bestaat er een hechte vriendschap tussen de negen.

„Terwijl we elkaar de rest van het
jaar helemaal niet zo veel zien”,
zegt Loek Peters. „We hebben echter allemaal hetzelfde verleden, dezelfde interesses. Dat verbindt. Als
we aan een nieuwe reis beginnen,
is het net of de vorige gisteren
was.”
Tijdens het tweede Spaanse avontuur in 2008 komt in een cafeetje
het bruto nationaal geluk van
Bhutan ter sprake. „Het leek ons
meteen mooi om een tocht door
dat land te maken”, vertelt John
Rietman. „Het kwam er niet van.
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Het idee bleef wel sluimeren. Totdat Peter Slijpen, een medewandelaar die in Indonesië woont, in 2010
een ongeluk kreeg waarbij hij zijn
heup brak. Daardoor kon hij niet
mee dat jaar. Hij baalde als een stekker en besefte toen dat onze gezamenlijke ondernemingen een keer
zouden ophouden. Daarom schreef
hij ons een brief met de oproep om
het Bhutanplan te verwezenlijken
nu het nog kan. Het moest de
kroon op onze lange lijst met trektochten worden.”
De Aziatische trip lijkt dat inder-

daad te worden, al zullen ze dit
keer niet voortdurend lopen zoals
tijdens de andere meestal vijf dagen
durende trips. Het op last van de
Bhutaanse overheid strak geregiseerde programma (je komt het land
niet zomaar binnen) bestaat uit een
mix van wandelen, fietsen, raften,
bezienswaardigheden zoals kloosters bekijken en cultuur opsnuiven.
Een cultuurreis noemen ze het zelf.
Hoewel de deelnemers de trip niet
als een spirituele reis beschouwen,
is het belangrijkste onderdeel ervan
natuurlijk de zoektocht naar het geluk. Een tocht die voor iedereen anders zal zijn. John Rietman: „Er wonen daar mensen in een armzalig
hutje en toch hebben ze een brede
glimlach op hun gezicht. Ik wil weten hoe dat komt.” Loek Peters is
vooral benieuwd naar de invloed
van het boeddhisme op het geluk.
„Hoe zit het met het streven van de
mensen naar een goed leven, hoe
stoppen zij hun vervelende ervaringen en slechte leefomstandigheden
weg en hoe slagen zij erin om, zoals
het boeddhisme voorschrijft, altijd
goed te zijn voor anderen.” Volgens
John Rietman ga je als je naar een
land als Bhutan reist vanzelf nadenken over wat geluk voor jou persoonlijk betekent. Alleen al daardoor krijgt deze 33ste gezamenlijke
tocht volgens Rob Hazenbosch een
meerwaarde. Loek Peters vindt dat
nadenken alleen niet voldoende, hij
wil meer: „Ik hoop antwoorden te
vinden op mijn vragen over geluk.”
Informatie over de reis van de Venlonaren is te vinden op hun site
www.nationaalgeluk.nl. Daarop houden ze tijdens de trip ook een blog
bij.

