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Met de auto is er nauweliiks te komen, met de
tÍein des te beter. Cinqueterre ligt zo vêr-
schanst achteÍ ontoegankeliike bergen, dat
het vroegêr alleen per boot behooÍliik te
berêiksn was.
CinqueteÍÍe betekent'viiÍ landen'. Dat ziin
eigenliik viiÍ dorpen, ingeklemd tussen rots'
wanden die het isoleren van het achterliggen-
de land, maar ook van elkaar. Eên schitterênd
kustpad verbindt de viif Cinqueterre-dorpen;
MonteÍosso, Vernazza. Monarola, Verniglia en
Biomaggiore.
ln juli en augustus val ie eÍ haast in katzwiim
van de vochtige hitte en de bedwelmende
bloemengeuren.
Een verslag uit het oude Ligurië.

DOOR FRANK FLIPPO

:at!@ e lucht i: broeierig; de och- Joto bonn

-Ë ï tend ervoor hebben we een de nige kwr vlak
t NuF nevelí}, warm buitje voot Coniglía
r?-' mogen ontvangen, zo een van
het soort waaÍbij de zon hier en íoto ondeí

daar blijÍt schijnen en waarbij je hluizeíadfthtit ttt-
nooit echt nat wordt, een buitje dat sea de wijngaatden
haast zondeÍ een spoor achter te
laten langs de aarde strijkt. Dan Joto rcchaondet
klaan het weer op en er is haast het pad h narwelíjks
niets gebeurd, toch ziet alles er net bredet dan een Jlitke
even Írisser uit. Er blijven wel vaker stoel,utd
wolkjes hangen hier aan de kust,
maar veel om het lijí hebben ze
nooit. De weinige regen komt bijna
helemaal ten goede aan de welige
kuststrook; de wolkjes en wind-
zuchtjes missen de kracht om over
het gebergte te klimmen.

Geuren
De Levantiinse kust, zoals dit deel
vm LiguriO heet, heeft 's zomers een
warm en broetertg subtropisch kli-
maat, en dat niet zoals bil ons aÍ en
toe een zomer, maar sinds mensen-
heugenis. Zo heeÍt zich hier een zeer

rijke plantenSÍoei kunnen ontwikke-
len. Overal ruik je de geur van wilde
venkel, rozemarijn, basilicum, mag-
giplant en nog veel meer. De lokale
keuken dankt aan deze plantenweel-
de haar heerliike krurdensausen, bij-
voorbeeld de ook in Nederland popu'
laire 'pesto'. Ëen wandeltocht van
Monterosso naar Vernazza is daarom
ook een geurentocht. fe wandelt niet
alleen met ie voeten, maar ook met ie
neus. De spreekwoordelijke zintuig-
lijkheid van het warme Italië over-
weldigt 1e hier biy iedeÍe voetstáp.
Maar voorlopig komt er van lopen
niets als we begin augustus na een
verkoelend stoptreintie door berg-
tunnels uitstappen in Monterosso,
het meest noordelijke stadje in

een ltaliaanse
rotsidylle
Cinquetere. De hitte legt ons geliik
op apegapen. We voegen ons bij de

vrolijk kwetterende Italiaanse gezin-

nen in het lokale parkje.
Verbijsterend hoe druk Italianen
zelÍs bii deze tempeÍáturen nog kun-
nen zijn. De enige reden waarom
iemand van benoorden de Alpen
zich bii deze temperaturen nog uit
zijn stoel verheft, is om bijvoorbeeld
blikles ijsthee te halen. Verder blijven
lichaam en geest zoveel mogeliik in
ruste. De hitte bederft ie eetlust.
Toch kauwen we min of meer tegen
heug en meug een paar boterhammen
weg, want als le met een lege maag

een hete berghelling beklimt, kriig ie
al snel het gevoel alsoÍ er een par
liter bloed is afgetapt.

StoepÍand
Het heersre uur is voorbi;, maar de

zon stáat nog altijd te branden als

wij Monterosso verlaten. Eerst doot
weldadig koele, bochtige steegies
met veelkleurige was en over stenen
trapjes tussen de huizen naar boven.
ln elk verloren hoekje schuilen ter-
racotta potten met beSonia's. Vanuit
oplopende straatjes die draaien en

kronkelen krijg je Monterosso steeds
hoger en vanuit steeds nieuwe hoe-
ken te zien. Het pad klimt zo ver
omhoog, dat je bovenaan een leven-
de luchtfoto kÍiigt te zien, die al
even bekoorlilk is als de straatjes
beneden.
Het pad is niet breder dan een fikse
stoeprand. Op sommige plekken
schuiÍel je huiverend tussen links
een verticale wand met uitspringen-
de doornstruiken en rechts een

aígrond met heel, heel diep de zee.

Niet aán te bevelen voor mensen
met evenwichtsstoornissen, Dat
hebben de wandelaars al begrepen,
want het ziin vooral veerkrachtige

ionge mensen die zich op dit pad

wagen. Naarmate de middag vordert,
wordt het minder druk. Dat is merk-
waardig omdat juist dan de tempera'
tuur naar aangenamer waarden daalt
Monterosso krimpt en krimpt tot
het verdwijnt om de bocht en we
een volgende inham inlopen. Aan
beide kanten groeien'uopische riet-
kragen. Zo tussen de dichtbegroeide,
beschaduwde rotswanden is het lek-
ker Íris. Een beekje murmelt tussen
de stenen van het pad. Het doet me
hevig verlangen naar een koele
plons, maa het is te smal en te
ondiep. Bovenaan de wanden zie je

de muurtjes die de wijngaaden
afgrenzen en daar lopen we lang-
zaamaan weer naartoe. Hogerop de

berg zien we voor de laatste maal
het dorp, dirmaal van speelgoedaf-
metingen, omringd door een nu
onwerkelijk ogende zee.

De gladheid en de blauwte worden

dieper naarmate de avond vordert en

de kruiden geuren sterker. Op een

bepaald punt wordt de maggigeur zo

sterk dat ik na al dat zweet zin krijg
in bouillon en alvast een plukje van
het kruid bij me steek. Nog even het
broeikasefÍect, en je kunt ze kweken
in je achtertuin en kun je er net zo'n
botanische HoÍ van Eden van maken
als hier. Verderop klauwt de hand
van een jongen tussen het prikkel-
draad en haalt er een verse tros
groengele druiven vandaan, die hij
sne) naar zijn gulzige mond brengt.
Lekker sappig, maar als je hier voi-
gend jaar nog wilt lopen zonder dat
de kluiten van de wijnboeren ie om
de oren vliegen, kun je er beter
afblijven.
De vegetatie wordr intussen steeds
buitenissiger. We ziin hier in het riik
van llora. Cactussen, vetplanten op

lukrake plekken, etherische kruiden:
een botanicus zou er ziin handen aan
vol hebben. Het temperatuuwerschil
tussen dag en nacht is hier zo gering
en de hoge bergen schermen de kust
zo hermetisch aÍ van het achterland,
dar tropische planten hier ongehin-
derd kunnen uitgroeien.
Bovenop wiiken de wiingaarden voor
oliiibomen. De takken ziln voorzien
van plastic slurven om rijpe olijven
in op te vangen. Er slingert zich ook
een soort rolstoelrail langs de berg
omhoog. Zo één die je weleens langs
trapleuningen ziet. Alleen is deze zo
lang en steil dat alleen een gehandi-

capte met zelfmoordneigingen zich
daaraan zou wagen. Onderaan, vlak-
bij het dorp, hangt het takelapparaat,
dat áls er oliiven geoogst moeten
worden, voortaan het ouwe trouwe
pakezeltje vervangt.

Badkleding
Middenin de grootste boomgaard in
een veldie boven het wandelpad
trekken we aan een picknicktaÍel de

broeiedge schoenen en doomeekte
sokken van onze dampende voeten.
Teruijl wij tevreden onze mondvoot-
raad vermalen, trekt beneden ons
een lange stoet hiigende en ploete-
rende wandelaars voorbij, vaak in
badkleding en op slippers. De spijt
dar zij niets hebben meegenomen, is
van hun gezichten af te lezen. Net
voor de afdaling naarYetnuzq in de

beschutting van de laatste oliiÍbo-
men, Iezen we nog iets anders van
gezichten: twee trekkers leggen
haastig de laatste hand aan hun tent.
Ze kijken boos naa de wandelaars
die hun pad kruisen, want in Italië
staan hoge boetes op illegaal kampe-
ren en iedereen is een potentiêle ver-
klikker. Ik vind het kouwe drukte,
wmt hoe gÍoot is de kans dat een

caabiniero op zo'n luie, hete middag
i.n zijn warme uniÍolm daaryoor
helemaal omhoog komt?
Vlak voor het dorp staan er nog wat
knotsen langs het pad van wat ik
eerst Mediterrane bereklauw noen;
voorwereldlijke planten die het mid-
den houden tussen een Íicus en een

koningskaars. Later hoor ik dat het
aloë's zijn. Die naam zie je terug op
doosjes van cosmeticaÍabrikanten,
want de plant bevat welriekende
oliën die oudere dames op hun huid
plegen te smeren. Aloê, palmen,
dadels; tussen Monterosso en
Vernazza loop je door één grote sub-
tropische plantenkas.

Vetnazza
yeÍtazz^. een Íort op een vooruitste-
kende piek in zee, een haventje en
een kluwen bonrge"childerde hui'ies
tegen een arenavormige rots. De hui-
zen zijn lukraak op en naast de rots

gepLant, ook langs de scherpste ran-

den en steilste plekken, alsoÍ een

reus alles insmeerde met seconden-
lijm en er met de andere hand
gekleurde steenties op strooide. Een

dwergachtige havenstad vol toer i'
ten, vooral uit de rijke noord
Italiáanse steden. Ze lopen kwebbe
lend en knabbelend heen en weer
door de straatjes, een beweging die

iets doelloos heeft, omdat ie het
stadje in vijÍ minuten rond bent.
Hier zie je wat er vooÍ toeristen
overblijÍt als de vissers en boeren

verdwenen zijn: het observeren van
elkaar. Maar al siert Vernazza vele
kalenders die natuurlijk ook ter
plekke te koop zijn, helemaal ver-

EÍtelingiseerd is het nog niet. Want
dagelijks varen de víssers nog uit en

de sprankelende Cinqueterewiin en

de olie vinden gretig aftrek.
Rondlopen heeft wetnig zin. tenzii ie
het doet om het soort onÍust te
bedwingen waar ook de meeste

Italianen mee behept zijn. fe komt
toch binnen de kortste keren weer
dezelÍde mensen tegen, die zelÍ ook
rondlopen. Daarom kun je maar het
beste eÍ8ens op een muurtje Saan
zitten, kauwend op een stuk pizza-
brood en kijkend naar het bonte
gewemel in de stÍaatjes. Het fort
bovenop is leuk, maar niet de toe-
gangsprijs waard die je ewoor
betaalt. De uitzichten langs het
CinqueterÍepad zijn vele malcn
indrukwekkender dan vanaf daar.
Eten kun je er prima, vooral in de

restaurantjes aan de haven; daar heb
je ook het beste uitzicht. De prijzen
voor het eten vallen mee, zoals over-
al in CinqueteÍe, waarschijnliik van'
wege de lage koers van de lire.
Ten zuiden van Vernazza is het land
sappig, vrolijk en groen zo lang je het
stadje nog kunt zien. Om de hoek
van de rots is de pret over: dan loopt
het pad rechttoe, rechtaan langs een

stenige helling. Na een halÍ uur
lopen zie je in de diepte een illegale
camping Iiggen aan een schaduwloos
kiezelstrand, tussen hoge rotswanden
en onder een onbarmhartig stralende
zon. Ik ben blij met mijn breedgeran-

de hoed; blootshoofds is het hier niet
re hardcn, Iaat sraan dat ie mcer uit-
trekt. Maar niet iedereen vindt dat,

want op het kiezelstrand in de diepte
Iiggen her en der bewegingloze,
kreeftachtige lichaampjes, overgele'
verd aan overdoses tlV-straling en de

mening van de buren.

Azuur
Hier stijgt en daalt het pad weer en
passeeÍ te kJuizenaarachtrge st ulprc'
net bewoners die le onbeschoÍt aan-

stren en vervolgens weigeren te
groeten, of nors het hooÍd omdraai-
en. In een van de hutzen, een caíe.

barst net nadat wij er langs lopen
een daverende ruzie los van het
soort dat in lralie snel opkomt en

nog sneller verdwijnt.
Corniglia ontbeert een haven en

aÍdalingnaar zee, wat weinig aídoet
aan de schoonheid van de Jigging.

Wel hangt er een wat armoedige,

verloederde sÍeer in de straten.
Bewoners stralen ons argwanend aan

en we besluiten het dorp te mijden.
Het GR-tekentje loopt langs de rand
van het dorp; na het dorp voert een



lange trap omlaag naar het station.
Het Cinqueterre-kustpad doet elk
station aan, ook dat van Corniglia
Een verstandig mens pakt in
1'/ernazza de trein naar Corniglia.
Corniglia hoef je dan niet meer door
en je kunt gelijk verder naar het
tu'eede hoogtepunt: het stuk tussen
Corniglia en Monarola. Veel klim-
men doe je dan niet meer. Het
begint met een vlak stuk voorbij het
státion, langs een smalle strook
bebouwing. Hier ziin honderden
meters lang groene houten strand
huisjes gebouwd, in een áaneenge

sloten rij. De huisjes hangen een

tiental meters over het stránd, dat
mL n met houlen ladders kan bere,

ken. Op mil komt het over als een

luizige balustrade, een sloppenwijk
voor recreanten. Het strand is smal
en stenig en het publiek is er onaan-

genddm rn de weer mct ghettobla.-
ters en brommers.
Maar de volgende kilometers, van
Corniglia naar Monarola, voeren
door een schilderachtige rust en

láng. un\ crsneden azuur. De avond

vordert en verft de zee in het diepst
azuur dat ik tot dusver gezien heb.

Het pad voert zo dicht boven het
water dat ic de branding hoort en de

golven ziet stukslaan op de rotsen
Overal dalen gevaarlijk steile paadjes

af naar Íiantc stÍándies, waar je al
even riant wordt gadegeslagen door
mensen als wij, die toevallig boven"

langs lopen,
In Monarola flonkeren de lichtjes al
rond een mtnuscule baai, nog PoPPi-
ger als dre in Vernazza. Voordat ie
àarr bent, kom je langs de begraaf-
plaats. Van buitenaf lilkt het net een

geiilumineerde Romeinse temPel.
Maar dichtbii veranderr de tempel in
een de begrafenisaula en zie je waar
de gekleurde lichtjes voor bedoeld
zrjn.
Elke dag draait iemand in Monarola
ergens een schakelaar om en van de

ene op de andere seconde gloeien er

honderden lichtjes op en verdrijven
de griezelige schemer. Het wordt eÍ
bijna gezellig van. Op de een oÍ
andere manier is het efÍect niet kit-
scherig, maar intiem en rustgevend,
misschien omdat ze weersPiegelen
in het marmer van de grafPlaten.
Dre zitten ingeklemd in de oPenin-
gen van uitgehakte holen. De kisten
worden in de gaten geschoven en

aan de voorkant afgesloten met een

marmeren deksel met inscripties en

\er5reringen in reliëÍ. De doden kri-
kcn ie onbekommerd aan vanaf de

levensechte, ingelijste Íoto's, die op

bilna geen steen ontbreken. De
gebooire-en sterfdata laten zien dat
velen hier pas stienen toen ze een

respectabele leeÍtiid hadden bereikt.

Honingraat
Monarola is een honingraat van
sfeenolle restáuÍanties die wij

helaas niet meer kunnen aandoen,

rvant wii willen per se ook de laatste
etappe vol maken van pakweg twee
kilometer naar Riomaggiore. Die
wordt wijd en zijn op ansichten uit-
gevent als de Lovers' Walk. Een
gewaarschuwd mens telt voor tuce.
i)e Let's Co-retsgrds raa,lt de Walk
af, omdat het er zo druk zou zijn.
MaaÍ juist nu, zo rond zonsonder'
gang, toch een Lovers' tijdstip, vinden
we een bijna uitgestoren Pad.
Storend ziin wel de elektrische lam-
pen tussen de rotsen beneden en

náast het pad. Het is verbreed tot een

betonnen kuip die nog overkaPt is
ook. De gang heeft ronde venstets en

muurschilderingen, maar het blijft
een metrogang met graffiti.
Alleen de laatste kilometer is niet
overkapt. Daar staan overal bankies

en bloembakken en fasseer ie tot vier
keer toe iizeren hekken die gelukkrg
allemaal open staan. Het floodlight
werpt een fÍaai licht op de rotsforma'
ties, maar je waant ie hier toch eerder

in een drive-in bioscooP dan in de

Lcvrnt. In Riomaggiore lrikt de ver-

loedering op een heel andere manier
te hebben toegeslagen. Meer als in
Coniglia, maar dan etger.

Misschien komt dat omdat het don-

ker is. De omhooglopende haveloze
hoofdstraat js onverlicht, er zijn wei-
nig roeristen en de schaarse restau-

rants maken de indruk oP hun laat"
ste benen te lopen. |e zit hier al vlak-

bij de ongure havenstad La SPezia. ln
het landschap is daar niets van te
zien. Maar in de avondschemer van
Riomaggiore leunen wel veel have-

loos geklede types tegen de gevels die
je broeierig aankiiken. In zulke situ'
áties denk ik altild: wegwezen.
Alleen het piepkleine vissershaven'
tje is de moeite van het bekijken
waard. Behalve het aangenamc sta-

tionspleintie rs het de enige PIek
waar je toeristen ziet. Aan de havcn
Iigt ook het enige acceptabele res-

rauránt, dat natuurliik propvol zit

Oordeel
Na viif CinqueteÍe-dorPen en vier
wandeletappes luidt mijn Selouterd
oordeel: miid Corniglia en

Riomaggiore, geniet v an Y ernazza,

Monarola en Monterosso.

En ga vooral wandelen tussen
Monterosso enYernazza, want daar

is het echt verschrikkelijk mooi En

ook tussen Corniglia en Monarola.
Deze plaátsjes en etappes bieden het
beste van Cinqueterre: woeste kus-

ten en bedwelmende begroeiing,
spectaculair steile'landies' en veel
waÍmte en zonlicht, ook buiten het
seizoen.
De minder appetiiteliike stukken
daartussen kun je gemakkelijk over-
bruggen met de frequente en goedko-

pe treinverbinding, die tot 's avonds

laat doorgaat. I
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Op een recente tocht door Zuid-
Engeland onrdekten we de enorme
verschillen tussen Bed en Breakfast"
,..o-oà"ii.t Bti sommige adressen

kregen we bii de voordeu eeh smr'
te mar onze slaapkámer, wáaÍ we
ons een hele avond moesten zten te
vermaken met een elektfische
wateÍkokel en een Pák kaarten.
Br1 andere pensions werden we als

wienden binnengehaatd. Zo hebben

we warme herinneringen aan het
echtpaar luller uit Lewes. Zii begre-
pen als eruaren wandelaats hoe we

DOOA MARIÊTTE WOUDENBERG

ons voelden na een tocht door slur-
pend modder. Niks geen gezeur over
smerige schomen. Niks geen gedoe

over natte jassen in de gang.

'Kom bimm', zei meneer Fuller en

ziin vrcuw vroes qilitel iullie thee?'

We kwamen even thuis in huize
GÍey Tiles. WelrnoitÍ.tr'uitgelireid
opscheppen over orue ontberogen,
kregen inlormatie ovet dè uitgaans-
mogeliikheden in Lewes en konden
onderurtgezakt naar de BBC kiiken
in een voor gasten ingerichte hui''
kamer.

Breakfast-accomoda-
tíe lígt eigenlijk in
alle opzichten gun-

stig. Het státion is
vlakbii en wandelaars
vinden na viif minu-
ten al aansiuiting oP

het pad tussen

Voor wie met Kerst of later in
Engeland wil wandelen, is het dan

ook een prima adres. De familie
Fuller ontvangt het hele jar gasten.

Hoewel volgens de heer des huizes
wandelaars altiid welkom ziin'to
knock on the door'voor een slaaP-
plaats, is het beter om vooraf te bel-
Ien oí Grey Til* plek heeft. De

ruimte is beperkt en het adres is
populair bii mensen die het Sourh

Downs pad lopen.
Een verblii{ met een uitSebreid
Engels ontbiit kost veertiS Sulden
per persoon. Slechts bil hoge uitzon'
dering is het mogeliik een warme
maaltiid te bestellen, maar dat hoeft
geen probleem te zijn.
op korte afstand
stikt het vtri de
pubs waar is voor
tien tot Yiiftien
gulden een prima
bord eten kdÍgt.
De Êed en

j.'

Tip: De TbuÍis{
Oflice in lewe
heeÍtookeen , l
aintal lotxl€' i

*'aíilëliqSaíií 1

de:aanbÍediogl ,.
Vmrrrterinin-,
tnatisit.,-l '. I
004*i.1273.

't&34ift :

Winchester en Eastbourne.
Dit Sornh Doms pad lemt zich
uitstekend voor een weekend weg

in de wintemrasnden. Vooral de

toute tussen Lewgs en ÉástbouÍne
i-q schitterenil. Vie de Cuckrnere
vallei voert het wandelpad over de

kriitrotsen ván de Seven Sisters en
de 163 meter hoge klip Beachy
Head.
Ondaweg kom je ook door
Alfriston. Voor wie het echte'lhg-
lebell-gevoel' wil krijgen, is dit een

áádeder. Met een beetie fántasle
kun ie voorstellen dat Scrmge hie!

gelouterd na een nacht vol
geestenbezoek, het raam-' pie opent van de l4e

' eeuwse herberg in de

High Street en naar bene-

den scbreeuwt: 'Merry
Christmas to you all...'

D. lnlier
Huize Gtey Tiles
Cundreda Road 12

BN 71 ?X lews
Greát BÍitain
Telefoonnummer:
0044-1 273-47 I 805
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