


In 2010 liep ik van Ede naar Santiago de Compostela. 



Het blijft wel altijd in mijn achterhoofd sluimeren. 

Maar dan na een moeilijke periode in mijn leven, besluit ik te gaan. 
Vanuit huis ga ik lopen naar SdC in Spanje. 2400 km. 

Nu ben ik nog niet een geoefende wandelaar, maar wil wel een lange
afstand lopen. Hoe ga ik dat aanpakken? Eerst kleine afstanden en dan
steeds grotere. Met rugzak loop ik al snel 20 km op een dag en soms twee
dagen achter elkaar. Ik kan een sabbatical van drie maanden nemen maar
dat is te kort voor de hele afstand. Als alternatief loop ik iedere maand drie
dagen. De eerste maand kom ik tot Waalwijk en daar begin ik dan een
maand later weer. 

De aftrap is in Ede waarvandaan ik naar Wijk bij Duurstede loop. Dat is direct
al 27 km. Het eerste stuk gaat lekker. Het is deze dag behoorlijk heet maar
tot aan het mooie stadje Amerongen gaat het veel door het bos. Dan nog 11
km over een bochtige en prachtige dijk in de volle zon. Eindelijk met mijn
tong op de schoenen kom ik aan bij mijn lief in Wijk bij Duurstede, die daar
woont. 
De volgende dag is het nog steeds warm weer en loop ik naar Zaltbommel.
Na de derde dag loop ik zo stijf als een robot van de eerste generatie, maar
ben wel al in Waalwijk.

Frankrijk zo’n dertig jaar geleden en ik sta met de caravan op een camping
als er een heel klein tentje naast mij neergezet wordt. Het hoort bij een
jonge man die net daarvoor met een grote rugzak op de daarvoor
bestemde plaats de camping opkomt. Ik zie geen auto, motor of �ets. Hij is
lopend gekomen. Het blijkt ook nog een Nederlander te zijn. Natuurlijk
maak ik een praatje en hij vertelt dat hij zijn baan heeft opgezegd en aan
het lopen is naar Santiago de Compostela. Hij zal er zo’n vier maanden
overdoen. Dat lijkt mij ook wel wat maar daar blijft het dan ook bij. Ik ga
gewoon verder met mijn leven zoals ik het gewend ben.

Het begin.
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Op mijn rugzak heb ik de bekende Jacobsschelp genaaid en eenmaal in
België krijg ik veel reacties. Er rijdt een auto voorbij, de man kijkt uit zijn
raampje. Even verderop keert hij en komt weer op mij af. Wat moet die,
denk ik. Hij stapt uit en vraagt waar ik heen ga. Naar SdC zeg ik. “Amai, mijne
papa liep ook daar naartoe maar op 80 km voor Santiago kreeg hij een
hartaanval en hij ligt daar begraven. We hebben een monumentje gemaakt
voor hem. Als gij er langs komt hou dan even stil.” 

Eerlijk gezegd ben ik er nu al stil van. 

Hoe verder ik kom hoe moeilijker het wordt om met het openbaar vervoer
weer terug te komen. Uiteindelijk kom ik in Wissant , in Frankrijk. Dat is na
bijna 400 km.

Ik besluit om vandaar uit te vertrekken en zo’n drie maanden later aan te
komen in Santiago de Compostela. Er lopen in Frankrijk een paar
pelgrimsroutes die allemaal uitkomen op de Spaanse camino maar ik wil
mijn eigen reis uitstippelen en loop mijn eigen weg via diverse GR routes

In het zelfde weekend ben ik uitgekomen in Antwerpen. In een overvolle
trein weer terug naar huis. In Utrecht moet ik overstappen op de trein naar
Ede. Ik zit in die trein en wil even op mijn telefoon kijken. Normaal zit die
altijd in mijn rechterbroekzak maar deze keer niet. Hij zit nergens,
tenminste niet op mijn lijf of in mijn tas. Ik ben hem kwijt. Nee toch. Hij
moet ergens uit mijn zak gegleden zijn. Thuis bel ik met mijn vaste telefoon
mijn mobile nummer en die wordt direct opgenomen. Het meisje dat
tegenover mij zat heeft hem gevonden en morgen is ze in Nijmegen en
daar kan ik hem ophalen. Ook weer goed afgelopen gelukkig.

Ik heb een maand om nog wat te trainen en het gaat steeds beter. Dan is
het weer de tijd om drie dagen te lopen. Waalwijk- Dongen. Daar woont
mijn zus en zwager en ik kan er slapen. De volgende dag vroeg op pad. Na
een tijdje kom ik in een dorp en besluit maar eens een kop kof�e te nemen.
Ik bestel er een en dan slaat de schrik toe. Mijn beurs is weg, ik heb geen
rode cent bij mij. Ik bel mijn zus en gelukkig de beurs is uit mijn jas gevallen
en ligt in de hal. Zwager komt hem nabrengen met de auto. Dit is het
eerste ding dat ik op deze camino meemaak dat goed a�oopt. 
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Is dit nu al het einde van mijn pelgrimage?

Er rijdt een auto richting Wissant, Frankrijk. In de auto, mijn lief, mijn twee
zussen en ik. Zij gaan mij uitzwaaien als ik begin aan mijn camino naar
Santiago de Compostela. Het is 7 april en ik ben er klaar voor. Mijn rugzak
weegt 16 kilo. Aan alles heb ik gedacht. Een brandertje en pannetje om in
ieder geval kof�e te kunnen maken en een kleine eenpersoons tent.
Garmin GPS, telefoon, opladers en natuurlijk routeboekjes en
wegenkaarten. Wat kan er nog mis gaan. Nog laatste omhelzingen en daar
vertrek ik. Via de GR kust route richting Berck.

Het is prachtig weer, het loopt lekker. Hele stukken over het strand.
Schoenen uit en dan door het zand dat mijn voeten heerlijk masseert. De
eerste dag loop ik 23 km.



Ik lig vroeg in bed en slaap als de bekende roos. Na een goed ontbijt in het
kleine familiehotel begin ik enthousiast aan de tweede dag. Het is voor de
tijd van het jaar heel zonnig maar niet te warm. Op de boulevard al overvolle
terrassen met mensen die genieten van de eerste voorjaars warmte.Weer
hele stukken over het strand. Het strand wordt steeds breder en ik blijf bij
de vloedlijn lopen. In gedachte heb ik niet in de gaten dat het wel erg
breed wordt. Het lijkt of ik rechtdoor loop maar ik loop gewoon richting zee.
Plotseling zak ik weg in een soort zwarte olieachtige drab. Hoe harder ik
probeer er uit te komen hoe dieper zak ik weg. Er komt een soort
paniekgevoel over mij. Het lijkt drijfzand. Ik sta tot net onder mijn knieën in
het zwarte goedje. Hoe harder ik trek hoezeer ik wegzak. Rondkijkend zie ik
dat er niemand in de buurt is. Er gaat van alles door mij heen. Dit is het dan,
einde camino, wegzakkend en dan vloed. Dag Harry. Maar dan het eerste
wonder van de camino. Er komt een rust over mij heen en ik val achterover,
eigenlijk op mijn rugzak en dat is mijn redding. Langzaam kan ik mij
omdraaien en heel zuigend kom ik in los uit de drab. Op mijn knieën kruip
ik achteruit naar harder zand en loop dan een heel eind terug. Eenmaal
terug op het normale strand sta ik te trillen op mijn benen. Het gebied
achter het strand is moerassig. Er loopt een man met zijn zoontje en zij
begeleiden mij door een soort doolhof van paadjes door het moeras heen
naar het dorpje. 

Helemaal zwart en ontzettend stinkend kom ik bij een hotel en ik krijg
zowaar een kamer. Met al mijn kleren aan stap ik onder de douche en laat
de zwarte smurrie er af lopen. Mijn schoenen hou ik ook onder de kraan
want die zijn door de drab twee maal zo groot geworden. Bekaf val ik in
slaap. Dit is na twee dagen al een avontuur dat ik van te voren niet had
ingepland. 

De volgende dag zijn mijn kleren alweer droog, het voordeel van icebraker
kleding en start ik weer vol nieuwe moed.

Ik loop sinds kort op lage schoenen. Mijn eerdere loopdagen liep ik op A/B
hoge schoenen, op zich niets mis mee. 

Twee weken voor mijn tocht begint is er de landelijke dag van het
Nederlands Genootschap van Sint Jacob in Utrecht. Voor de laatste
informatie voor mijn tocht. Ik woon een workshop bij van een camino loper.
Een zeer ervaren man en boeiende verteller. Zo praat hij ook over schoenen.
Waarom zou je die zware hoge schoenen aantrekken. Je loopt toch veel
verhard dus dat is echt niet nodig. Je hebt genoeg aan goede lage
schoenen. Veel lichter en comfortabeler.

De twijfel slaat onmiddellijk en hard toe. Ga ik nog nieuwe schoenen kopen.
Even over nadenken.



Op het einde van de dag gaan alle “pelgrims” die binnenkort vertrekken op
het podium staan en krijgen een soort zegen. Nu ben ik niet kerkelijk maar
dit ontroert toch wel.

Gezegend ben jij pelgrim, als je ontdekt dat de camino de ogen opent voor
wat niet zichtbaar is.

Gezegend bet je pelgrim, als je je geen zorgen maakt over of jij je
bestemming zult bereiken, maar of je die samen met anderen zult bereiken.

Gezegend ben jij pelgrim als je ontdekt dat de echte camino begint na het
bereiken van de bestemming.

Gezegend ben jij pelgrim wanneer uw knapzak steeds leger wordt en je hart
zich vult met inzichten en wijsheid.

Gezegend ben je pelgrim als je ontdekt dat een stap achteruit om iemand
te helpen meer waard is dan honderd stappen vooruit zonder te zien wat er
om je heen gebeurt.

Gezegend ben je pelgrim als je onderweg jezelf tegenkomt en je jezelf de
tijd gunt, zodat de verbeelding in uw hart gevoed wordt.

Gezegend ben je pelgrim als je ontdekt dat je op je weg altijd gedragen
wordt door de Eeuwige.

Toch weer een hele geruststelling.

Het is maandag en toch maar even naar de buitensportspecialist. Nieuwe
lage schoenen, Lowa Renegade GTX. Klinkt toch goed lijkt me. Daarom loop
ik dus op lage schoenen en laat mijn goed ingelopen hoge comfortabele
leren Hanwags thuis.
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Kan er nog meer stuk aan een voet

Na het zwarte drab avontuur loop ik weer gezellig verder. Mijn schoenen zijn
nog niet helemaal droog maar het lijkt best te gaan. Spierpijn en de eerste
blaar heb ik al doorgeprikt. Maar niet klagen dat hoort er nu eenmaal bij. Ik
geniet van van het prille voorjaar en het hier mogen lopen. Door mijn
gebrekkige Frans en het feit dat “de Fransen” geen Engels willen of kunnen
spreken maak ik niet makkelijk contact.

Ik loop per dag zo tussen de 25 en 30 km, goed te doen. Na zo’n tien dagen
wordt het lopen toch wat meer strompelen. Als ik mijn sokken uittrek zie ik
meer pleisters dan naakte voet. Tape op mijn hiel en wreef. De lage
schoenen blijken toch niet echt bij mij te passen. Om mijn voeten wat rust
te geven las ik een rustdag in. Ik ben inmiddels in St Valery sur Somme. Een
historisch stadje. Ik logeer in een B&B en slaap heerlijk. Mijn rustdag gebruik
ik om toerist te spelen. Heerlijk slenteren zonder dat gesjouw met die
rugzak. Er loopt een toeristisch stoomtreintje om de baai van de Somme
heen naar Le Crotoy en ja hoor ik neem een retourtje met deze stoomtrein.



De volgende morgen moet ik mij er echt toe zetten om weer op pad te
gaan. Alle blaren weer doorgeprikt, ingesmeerd met zalf en �ink in de tape.
Mijn schema is om toch wel iedere dag 25 km te lopen maar op deze manier
met deze voeten gaat dat niet lukken. Plan B wordt in werking gezet. Ik laat
mijn lekker ingelopen Hanwags overkomen en stuur deze lage schoenen
terug. Nog een weekje volhouden.

Pijn went vooral als je leuke dingen meemaakt.  Ik kom door een iets groter
dan een klein dorpje en er komt een man mij tegemoet. Het blijkt de
burgemeester te zijn. Hij is ook naar Santiago de Compostela gelopen en is
zeer enthousiast. Ik moet mee naar het gemeentehuis, het is zondag
en  dus gesloten. Hij heeft natuurlijk de sleutel en eenmaal binnen komen
de verhalen los. Ik krijg te drinken en wat te eten en hij moet ook zijn
gemeente stempel in mijn pelgrimspaspoort zetten. Het is jammer dat het
nog vroeg is anders had ik daar mooi kunnen slapen.

En dan is daar Le Treport. Een stad met een Église Saint Jacques. Eindelijk
eens goedkoop slapen denk ik. Naast de kerk is een zaaltje waar een paar
nonnen aan het werk zijn. Kan ik hier ergens slapen? Nou dat weten ze niet,
ik moet het maar even proberen bij de pastorie. Grote pastorie die bij zo’n
grote kerk hoort. Ik bel aan en er gebeurt niets. Nog een keer bellen en dan
gaat de deur open. In de deuropening staat een priester van, hoe moet je
dat tegenwoordig ook al weer zeggen, van Afrikaanse afkomst. Zijn witte
priester boordje steekt goed af. Wat ik kom doen? Ik ben pelgrim, ben op
weg naar SdC en zoek een slaapplaats. 
Of ik een oneerbaar voorstel doe zo kijkt hij mij aan. Hij heeft nog nooit van
Santiago de Compostela gehoord. Ik laat mijn pelgrimspaspoort zien
waarop ook in het Frans uitleg op staat maar nog begrijpt hij het niet. De
pastoor, zijn baas dus eigenlijk,  is in Parijs, kom maar terug als hij er weer is.
De deur wordt voor mij gesloten. Weer op zoek naar een betaalbaar hostel.
Dat is wel een voordeel in Frankrijk, er zijn genoeg goedkope hotelletjes. 

Nu heb ik nog geen stempel in mijn pelgrimspaspoort. Het is acht uur en ik
wil weer gaan lopen maar eerst toch die stempel. Ik bel weer aan bij de
pastorie en nog eens en nog eens, dan gaat er boven een raam open en
kijkt mijn Afrikaanse  vriend op mij neer gekleed in een spierwit hemd. Ik
wijs op mijn pelgrimspaspoort en maak een stempel gebaar.Hij doet het
raam dicht. Gestommel en daar maakt hij zuchtend de deur open. Ik mag
zowaar mee naar binnen en krijg zonder een woord te zeggen een stempel.
Zou hij zijn baas gesproken hebben?
Dat was Le Treport.



Mijn schoenen die vanuit Nederland moeten komen zijn er nog steeds niet
maar ik moet toch verder. De route vandaag loopt niet langs de kust maar
gaat over lange rechte landwegen. Geen leuke kof�etentjes en de dorpjes
waar ik doorheen kom lijken wel uitgestorven. Mijn brandertje doet goed
dienst. Ik kan zelf water koken voor een pijpje oploskof�e. Hoe verslavend
kan kof�e zijn. Na een paar uur lopen ruik ik gewoon kof�e. 

Mijn voeten doen nu echt pijn en de lange rechte saaie wegen lijken steeds
langer te worden. Ik wil niet meer, ik wil naar huis. Dit is niet wat ik mij er van
voorstelde. Ik heb zoveel positieve verhalen gelezen over de camino. Zijn
dat allemaal supermensen? Maar ik kan niet stoppen, een van de redenen
waarom ik de camino loop is mijn vader zaliger. Hij had altijd opmerkingen
tegen mij zoals “dat lukt je toch niet of dat kun jij toch niet”. Nu had hij wel
een beetje gelijk, ik begin meestal erg enthousiast ergens aan maar maak
niet vaak het ook werkelijk af en nu wil ik toch bewijzen dat ik dit wel
degelijk afmaak. Mijn doel is SdC te bereiken. Toen wist ik nog niet dat SdC
niet het doel is maar dat mijn weg het doel is. Maar dit terzijde. 

Zo alles overdenkende en door mijn gestrompel zie ik het even niet meer
zitten. Maar dan gebeurt er iets dat ik nog steeds niet kan verklaren. Ik loop
langs weilanden en daar net naast een heg ligt een hele berg met
jacobsschelpen. Hoe komen die hier nu verzeild. Is dit een teken? Ik blijf een
tijdje staan en voel mijn energie terugkomen. De laatste zes km naar mijn
overnachtingsplaats lijkt het alsof ik word gedragen. Helaas heb ik geen
foto van deze berg met schelpen maar dat is weer een ander verhaal.
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Zijn de Fransen nu echt aardig of…………….

Het postkantoor is net open en ik sta al binnen om het pakketje met daarin
mijn goed ingelopen Hanwag schoenen op te halen. De vrouw achter het
loket snauwt mij iets toe en ik begrijp dat ik moet zeggen wat ik kom doen.
Nu heb ik een beetje geoefend in het Frans hoe ik moet formuleren wat ik
kom doen. Volgens mij komt het goed uit mijn mond maar de vrouw
begrijpt er helemaal niets van. Spreekt u Engels? Non. Daar sta ik dan.
Achter mij al een �inke rij en de vrouw waar ik tegen praat begint steeds
ongeduldiger te worden. Maar er komt hulp. Iemand uit de rij komt naar
voren en blijkt een Belg te zijn. Hij vertaalt net zo makkelijk wat ik tegen
hem in het Nederlands zeg en eindelijk begrijpt de vrouw het en gaat naar
achteren. Even denk ik dat ze maar direct kof�e aan het drinken is maar na
een tijdje komt ze toch terug en zegt tegen de Belg dat het pakje niet hier
is maar op een bijkantoor. Als ze vertelt dat dit dik 5 km hier vandaan is kijkt
ze mij triomfantelijk aan. Ik bedank de Belg , groet de vrouw vriendelijk en
loop die 5 km naar het bijkantoor. Het is wel precies de verkeerde kant op
maar die 5 heen en weer terug moet ook wel kunnen.



Op het bijkantoor werken twee heel aardige meisjes die ook geen Engels
spreken maar wel precies begrijpen wat ik bedoel. Ik krijg een schaar en
maak het pakje open. Zo kan het dus ook.  Mijn Hanwags kijken mij aan en
dat niet alleen. Er zitten ook tekeningen voor mij in gemaakt door de
kinderen van de vriendin die het opgestuurd heeft. Een brok in mijn keel. 

Ik wissel van schoenen en stuur de lage terug naar Nederland. 

Wat zit dit comfortabel, de binnenkant voelt heel zacht aan en het lijkt weer
of ik gedragen word, tenminste de eerste paar meters. Mijn voeten moeten
nog helen en dat duurt nog wel even.

Het is begin mei en nog steeds prachtig weer. De hele maand april geen
drup regen gehad. De GR’s die ik loop zijn juweeltjes. Ik loop een tijdje over
een oude niet meer in gebruik zijnde spoorbaan. Helemaal overwoekerd
door prachtige bloemen, het zal wel onkruid zijn maar zo’n schoonheid. Alle
knoppen komen uit en overal nieuw leven. Wat is het voorjaar toch een
mooi seizoen om te lopen. Wat een rust, ik loop dagen achtereen en kom
geen mens tegen. Mijn stemmingen wisselen sterk. Van euforisch om hier
te mogen lopen tot medelijden met mijzelf omdat het zo eenzaam is. Als ik
weer eens in een dorpje kom, de GR loopt er vaak omheen en ik wat
contact wil maken lukt mij dat niet echt. Zijn die “Fransen” nu echt zo nors? 

Het tentje dat ik bij mij heb ga ik nu voor de tweede keer gebruiken. Ik loop
al zo’n 30 km en ik kom bij een camping. Het gekke is dat ik niet durf om
het zomaar in de vrije natuur op te zetten,  best schijterig. Nu dus weer
eens een camping.

Achter de balie van de receptie zit een man te bladeren in een stapel
papieren. Ik groet hem keurig in het Frans maar hij reageert niet. Misschien
doof? Ik begroet iets luider en nog niet. Eindelijk komt hij zuchtend
overeind en komt naar mij toe met een gezicht van “had je wat?”. Als ik
duidelijk maak dat ik alleen ben en wil overnachten lijkt het wel een gunst
dat hij mij een plekje wijst. Niet echt een vriendelijke Fransman.



 Mijn tentje is echt een tentje en weegt maar 900 gram. Ik pas er net in
samen met de rugzak en opblaasmatrasje. De eerste keer dat ik hem
gebruikte vond ik het geen succes en nu helemaal niet. Als ik opsta ben ik
zo stijf als de bekende plank en het tentje is zo nat dat ik met het water dat
er a�oopt makkelijk thee zou kunnen zetten. Ook de binnenkant is nat. De
zon schijnt gelukkig al maar het is toch ná elven als ik hem weer droog in de
zak kan stoppen. Hij krijgt een enkele reis per pakketpost naar huis met
nog een aantal dingen die ik toch niet gebruik en mijn rugzak gaat van
zestien kilo naar dertien. Scheelt toch behoorlijk.

Het kan ook anders. Een paar dagen later ben ik om 4 uur al op de plaats
waar ik een hotelletje heb uitgezocht. Het is nog gesloten en gaat pas om
zes uur open. Nu is een van de dingen die ik graag doe na een dag lopen
een lekker koud biertje drinken. Dat heb ik dan verdiend, vind ik. Iets
verderop is een terras en het biertje smaakt heerlijk. Aan een tafeltje naast
mij zit een man die verdacht veel lijkt op Wally Taxs, die zanger. Lang sluik
haar met scheiding in het midden. Hij kijkt naar mijn rugzak en vraagt of ik
naar SdC ga, hij ziet natuurlijk de bekende schelp op mijn tas. 

Ja ik ben onderweg. Wil je een biertje van mij, vraagt hij. Dat kan ik niet
afslaan. Beetje gezellig zitten kletsen maar dan moet hij weg, hij heeft een
winkeltje verderop en dat moet open. Even later komt hij terug en vraagt of
ik bij hem in de winkel nog een biertje kom drinken, veel goedkoper. Dat
doe ik dus. Het winkeltje is gevestigd in een klein grijs pandje. Door het
smerige winkelruit kan ik net zien dat er een paar oude computers in de
etalage staan. Het is een computerreparatie winkel.

Niet alleen een winkel, het is tevens zijn woonhuis. Misschien ben ik niet
zoveel gewend maar dit heb ik echt nog nooit gezien. Allemaal jampotjes
tot de nok gevuld met shagpeuken en zoveel lege bier�esjes dat je van het
statiegeld voor een week eten kan inslaan. Wat doe ik hier? Toch blijf ik en
drink gewoon mee. Ik kan gewoon blijven slapen. Hij is best een gezellige
prater en zeker na de vele biertjes kan ik er ook wat van. Het bier is op maar
geen nood. Twee panden verder zit een tabak annex bar. We gaan daar
naartoe en drinken weer verder. 



Er komt een man binnen en die gaat bij ons staan, Jules, Wally heet dus
Jules, vertelt wat ik aan het doen ben en de man is helemaal enthousiast.
Hij heeft een tweede huis hier in de buurt en daar kan ik ook wel slapen. Hij
heeft net ham gekocht dus laten we met z’n drieën naar zijn huis gaan dan
drinken en eten we daar nog wat. Mijn rugzak opgehaald en mee met Toin.
Zijn auto staat om de hoek, een BMW tweezitter. Jules rijdt er in zijn eigen
gammele auto achteraan. Kwartiertje rijden en we zijn er. We eten ham en
drinken een soort cognac. Verder weet ik niet meer hoe ik in bed gekomen
ben. Wat ik wel weet is dat ik om zeven uur uit bed moet want Toin moet
naar een begrafenis.

Stipt om zeven uur wordt er aan mij gesjord en als ik mijn ogen eindelijk
open krijg staat Toin al helemaal fris en fruitig voor mij. We rijden terug naar
de tabac, ik krijg een espresso en een croissantje en Toin zet mij keurig bij
het begin van mij route af.

Achteraf denk ik nog wel eens dat het heel anders had kunnen lopen, geld
en spullen weg en ergens alleen achtergelaten maar dit waren echt
gastvrije Fransen. Misschien toch bescherming van Saint Jacques?
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Een ingrijpende spirituele ontmoeting

Ik begin vandaag te lopen met een houten hoofd. De “gezelligheid “ van
gisteren laat duidelijk zijn sporen achter. De eerste paar uur loop ik op de
automatische piloot. Ik weet niet of andere Santiagogangers dat ook
hebben maar ik begin na verloop van tijd altijd hardop  te zingen. Allemaal
liedjes die ik vroeger leuk vond. Iedere keer komt Brandend Zand van
Anneke Gronloh weer boven. Toen ik een jaar of 10 was had ik echt iets met
dat nummer en ook de nummers van Johnnie Jordaan zing ik uit volle
borst. Ik begin ook al tegen mijzelf te praten. Ik heb nu al zo’n tijd geen
Nederlands meer gehoord dat ik het toch een beetje moet bijhouden. De
dagen vliegen voorbij. Zingen, praten en vooral denken. Ik moet opletten
met deze drukke werkzaamheden om niet verkeerd te lopen. Ik loop niet
met een routeboekje maar op uitgescheurde bladzijdes uit de Michelingids
waar de GR’s als stippellijn instaan. Mijn GPS is soms echt een uitkomst als ik
weer eens de verkeerde kant opgelopen ben. Maar soms is verkeerd lopen
niet verkeerd. 



Het is weer eens zover. Ik ben de GR route even kwijt en kom in een klein
gehucht waar een oud kerkje staat. Sancta Anna, mijn lief heet Anna. Ik ga
er naar binnen en ben er alleen. Het kerkje is er zo een met van die grote
grijze stenen. Binnen sober ingericht en er branden kaarsen. Op mijn
iPhone heb ik de Misa Criolla uitgevoerd door Mercedes Sosa en die zet ik
op de speaker. Dan gebeurt er iets heel aparts. Ik voel de aanwezigheid van
mijn twee overleden dochters. Het is echt of ze bij mij zijn. Het verwerken
van dit verlies is een van de redenen waarom ik deze pelgrimage loop. Ik
huil voluit en kan bijna niet stoppen. Het is of ze beide zeggen, het is goed
zo. We zijn bij je deze tocht. Ik kom uit deze trance als de deur opengaat en
er een paar dames binnenkomen die mij verbaasd aan kijken. Ik zet de
muziek uit, droog mijn tranen. Ik steek nog drie kaarsen op, ook een voor
hun moeder en blijf nog even met mijn ogen dicht zitten. Even in een
andere wereld. Buiten is alles weer anders. Er rijden auto’s, er lopen mensen
en het regent. Ik ben weer in de werkelijkheid.

Na een paar uur kom ik in Parthenay. Eindelijk ben ik in een stad die op de
route ligt naar Santiago de Compostela. Het is een oude pelgrimsplaats. Het
plaatsje heeft nog een toegangspoort die Saint-Jacques heet en is nog
bijna in de oorspronkelijke staat. In sommige delen van de stad waan je je in
de middeleeuwen. Heel veel vakwerkhuizen en in een van die huizen
bevindt zich mijn B&B voor deze nacht. Een Schots echtpaar is de uitbater
van deze B&B. Ik krijg een prachtige kamer beneden. Een soort gewelven
kamer met daarin een groot hemelbed. Wel erg luxe voor een pelgrim maar
ook wel erg lekker een keer.

Met al die mooie momenten in de natuur, prachtige gebouwen en
natuurlijk het Saint Anna kerkje draait mijn fototoestel overuren en de
geheugenkaart raakt al aardig vol. Ik heb een extra opslag in de vorm van
een stickie bij mij en vraag aan de gastvrouw of ik even van haar computer
gebruik mag maken om de foto’s over te zetten naar het stickie. Geen
probleem. Het zijn grote bestanden, ook wat �lmpjes en het duurt
even.  Gebeurd, ik kan weer volop foto’s maken. Dat foto’s maken klopt
helemaal maar helaas blijkt achteraf dat mijn foto’s niet op het stickie
terecht gekomen zijn maar op de schijf van de gastvrouw en die heeft ze
later verwijderd omdat ze dacht dat ze daar dubbel op stonden dus ook op
mijn stickie. Daarom helemaal geen foto’s van het eerste deel van mijn
camino.

Jammer, maar loslaten er zijn ergere dingen.



Yo
u can put any text 

here

Missa Criolla, Mercedes Sosa

https://www.youtube.com/watch?v=DXoIRKdRgv0
https://youtu.be/DXoIRKdRgv0
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Stoppen of doorgaan?

De tocht door Frankrijk nadert zijn einde. Bordeaux komt in zicht en daar
neem ik de trein naar Hendaye. De trein? Ja, het vooruitzicht om eindeloos
door de recht aangelegde bossen van Les Landes te lopen lokt mij niet. Nu
ben ik niet snel depressief maar daar doorheen lopen is vragen om het te
worden.

Ik loop nu zo’n kleine duizend km in Frankrijk en maak de balans op wat mij
dat gebracht heeft.

Door alleen mijn “eigen” weg te lopen heb ik ook alle beslissingen alleen
moeten nemen. Ga ik recht door of neem ik de alternatieve route. Stop ik
hier na 15 km of loop ik naar het volgende dorp, 10 km verder. Niet altijd
vrijwillig. Die ene keer dat ik een hotel had uitgezocht op zo’n 25 km maar
daar het hotel gesloten vind. Er is nog een wat luxer hotel maar daar lijkt
het erop dat ik als bezwete pelgrim met alleen een grote rugzak niet
welkom ben. De receptionist bekijkt mij van top tot teen en zegt dan,
complet. Ik geloof er niets van. Doorlopen wordt het, er komt nog 13 km bij.
Die laatste kilometers zijn zwaar, niet fysiek maar in mijn hoofd. Ik stel mij in
op 25 en dan wordt het 48.

Het vooraf door mij gestelde doel is aankomen in Santiago de Compostela
en dan ook direct even alle subdoelen even afgewerkt hebben. De
subdoelen, veel belangrijker dan het einddoel. Verwerken, beslissingen
nemen en vooral loslaten.

Door de “ontmoeting” met mijn dochters, waar ik eerder over schreef besef
ik dat ik verder mag gaan. Niet vergeten maar verder gaan met mijn leven.



Ik heb het altijd moeilijk gevonden om ingrijpende beslissingen te nemen.
Denk veel voor een ander, wat vindt die er van, kwets ik die niet en zo kan ik
er nog wel een paar opnoemen. Ik heb hier geleerd alleen de
verantwoording te hebben over mijn eigen beslissingen en mijn eigen
leven.

Mijn pelgrimage zou erop kunnen zitten. Hier stoppen en naar huis gaan,
mijn lief in de armen nemen. Nee dat doe ik niet. Ik neem de trein naar
Hendaye en begin daar aan de overkant van de Pont de Saint-Jacques in
Irun aan de camino del Norte.
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De gele pijlen.

Als ik de brug over ben en in Spanje zie ik voor het eerst de bekende
bewegwijzering naar SdC. Gele pijlen en het Jacobsschelp teken. Ik heb nu
ook een boekje met informatie over de route. Dit is anders lopen. Veel
relaxter. Hier ben ik ook niet de enige pelgrim, ze zijn hier wel wat gewend.
Ik sta een beetje rond te kijken en er komt al iemand op mij af die vraagt of
ik het kan vinden. Een heel andere sfeer hier in Spanje, voor mij voelt het als
thuis komen. Vandaag loop ik van Irun naar San Sebastián, bijna 25 km. Ook
hier kom ik nog geen andere pelgrims tegen. Het is direct al prachtig hier,
veel hoogte verschillen. Deze eerste dag op de camino del Norte begint
best wel pittig. Na een afdaling kom ik aan de Ria de Pasaia die ik over moet
steken om in San Sebastián te komen. Er gaat een bootje naar de overkant.
Daar wordt het weer een klim. Als ik hijgend boven ben zie ik een bordje
met een pijl erop staan, welkom pelgrim. Ik volg de richting van de pijl en
kom bij een groot huis waar allemaal mannen in de tuin aan het werken
zijn. Een van hen stapt op mij af en begroet mij in het Engels. Welkom, kom
binnen om wat te drinken. Ik krijg een plaats achter het huis in de tuin en
de man gaat naar binnen om drinken te halen. Om mij heen zie ik vrouwen
en meisjes die echt aan het boenen zijn. Wat is dit, waar ben ik nu terecht
gekomen. De man komt terug met drinken en heerlijke koeken.



Wat is dit hier, vraag ik.

Wij zijn een leefgemeenschap op Oecumenische basis. Wij bakken
ecologisch brood en koeken en verkopen dat in een winkel in San
Sebastián. Ik zelf kom uit Israël maar er zijn verschillende nationaliteiten
hier.

Ik krijg er een beetje een vreemd gevoel van, het lijkt wat op een sekte,
zeker als ik die mannen en vrouwen zo gescheiden aan het werk zie. De
drank en de koek zijn trouwens heerlijk.

Dan vraagt de man, wil je hier blijven, we hebben vanavond een groot feest
te vieren. Je kunt hier slapen. Het zou leuk zijn om je daar bij te hebben.

Wat doe ik, in een paar seconden zie ik diversen scenario’s voor mij. Een
ervan is dat ik iets toegediend krijg en hier niet meer weg kom. Ben ik nu
zo’n schijterd? Ik ga niet op zijn uitnodiging in en vertrek na een uurtje.
Achteraf vind ik het jammer dat ik toch niet gebleven ben, ik had een feest
van zo’n sekte lijkende leefgemeenschap wel mee willen maken.

Ik loop door en kom in een bruisend San Sebastián. Het is weekend en de
straten zijn overvol. Ik ben dol op straat artiesten en muzikanten en die zijn
hier volop. Met moeite ruk ik mij los uit deze gezelligheid en ga op zoek naar
mijn eerste alberque.

Door de hele stad zie ik de gele pijlen en de alberque is helemaal aan de
andere kant van waar ik binnenkwam.

Je kunt een alberque denk ik het beste vergelijken met een jeugdherberg
van zo’n vijftig jaar geleden. Een of meerdere kamers met stapelbedden
met alleen een matras en een kussen erop. Deze alberque is van de
gemeente en een overnachting kostte toen in 2010 zes euro per nacht.

Ik krijg een papieren onderlaken en kussensloop en loop hiermee naar de
kamer. Het is een smalle kamer met hierin 5 stapelbedden. Er is nog een
bovenbed vrij. Op de andere bedden liggen al slaapzakken. Dit is wat anders
dan ik gewend was in Frankrijk, daar sliep ik altijd in goedkope hotels en
was het bed opgemaakt met echte lakens en vaak een donsdeken.

Ik probeer het dunne papieren onderlaken goed over het matras te krijgen
maar trek er al direct een scheur in. Ook dat moet ik leren. Mijn slaapzak
erover en klaar voor de eerste alberque nacht.



Een drukte op de gang en daar komen acht Italianen de kamer binnen. Het
zijn �etsers, zij �etsen naar SdC. De kamer is goed gevuld. Ik ga er nog even
op uit om een hapje te eten en als ik terug kom ligt op het bed onder mij
de eerste looppelgrim die ik vanaf ik vertrok uit Wissant tegenkom. Het is
Jean een 70 jarige Fransman die in Irun is begonnen aan zijn tweede
pelgrimage naar Santiago de Compostela.



De �etsers staan al om zes uur op en dat gaat niet geheel geruisloos. Ik
probeer mij nog een keer om te draaien want door het gesnurk om mij
heen heb ik niet best geslapen. Met z’n tienen in een toch wat kleine
ruimte is wel wennen. Slapen lukt niet meer, ik daal van mijn bed af en ga
naar de badkamer om een douche te nemen om goed wakker te worden.
Bij deze alberque kun je ook ontbijten, dat betekent mijn maag wat vullen
met een soort cakes en kof�e of in ieder geval de kleur van kof�e heeft.



Het is iets na zeven en ik loop al buiten. Niet alleen maar met Jean. 

De weg gaat direct al de hoogte in naar de top van de Monte Igueldo .
 Onderweg zou ik een fantastisch zicht hebben op het laag gelegen
San  Sebastián. Ik volg het pelgrimspad naar boven in de stromende regen.
Het is koud en door de regen is het zicht naar beneden nihil. In Frankrijk in
zes weken maar anderhalve dag regen gehad en nu in Spanje begint het al
lekker.

Naar boven lopen is mijn specialiteit maar ik voel de adem van Jean in mijn
nek, zo dicht zit die achter mij. Naar beneden lijkt hij wel een berggeit, ik
kan hem niet bijhouden. 

Als ik aankom in Zarautz zit Jean al aan een biertje. Het zij zo.

Dat bij aankomst in de dagbestemming een biertje nemen is een
gewoonte die wij beide delen. Dat is waarschijnlijk wel het enige dat wij
delen.

Jean is 70 jaar en al heel lang gepensioneerd. Hij werkte altijd off-shore in de
olie en stopte met werken toen hij 48 jaar oud was. Hij spreekt wel goed
Engels dus we kunnen goed converseren. Het is een tanige man met o
benen en draagt altijd een soort cowboyhoed. Alles in Frankrijk is beter dan
waar ook ter wereld. 

Als ik de bij ons bekende Holsteiner koe zie( die zwart-wit gevlekte) wordt
die direct afgekraakt, de Franse koeien zijn veel beter. Dit is maar een
voorbeeld, het gaat met alles zo. Ik loop nu drie dagen met hem maar ik
ben nog niet op het punt om te zeggen dat ik verder alleen loop. Komt
misschien nog. Jean heeft haast want in Oviedo sluit zijn vrouw aan die
verder met hem mee zal lopen. Die datum staat vast.

Ik ben bijna in Bilbao. Ik zie het al recht voor mij liggen maar de camino gaat
nooit rechtstreeks. De camino gaat eerst nog een berg op. Hoe verzint een
vroegere pelgrim nu om het moeilijkste pad te nemen of zijn er een paar
heren die ergens op kantoor zitten en denken, hoe kunnen we het die
pelgrims nu zo moeilijk mogelijk maken. Toch over die berg en dan als
beloning een prachtig zicht op Bilbao. Via een oneindig lijkende trap daal ik
af naar het oude Bilbao. Ik besluit om hier een extra dag te blijven. Jean gaat
verder want die moet op tijd en volgens een strak schema in Oviedo zijn. 

Deze etappe is nog geen 11 km, voor elven ben ik al in Bilbao, alle tijd om de
stad te verkennen.



We bezoeken samen nog het Guggenheim museum en volgens het Franse
boekje van Jean een café waar je echt geweest moet zijn. We kunnen het
niet vinden maar we moeten daar perse iets drinken. Eindelijk vinden we
het en inderdaad het is een pracht, café met veel glas-in-lood en vol
toeristen.

De plaatselijke alberque ligt aan het einde van Bilbao tegen een groot
industriegebied aan.

Het is er rustig. Op de kamer waar we komen ligt een man op bed, het is
Hugh een Australiër die hier begint aan zijn tocht naar SdC.

Het is hier stil, toch mag ik maar een nacht blijven, regels, alleen als je ziek
bent kun je langer blijven en dus moet ik voor de volgende nacht een
andere plek zoeken.

Met z’n drieën nemen we de bus naar het oude Bilbao en daar vind ik een
kamer voor de volgende nacht. 

Het wordt een gezellige avond en met Hugh klikt het direct. Toch blijf ik bij
mijn besluit om hier een extra dag te blijven en Jean te verlaten.

Jean en Hugh gaan samen verder en zijn vroeg weg. Ik neem mijn gemak
ervan en blijf lekker uitslapen. Met de bus ga ik terug naar de oude stad en
breng mijn spullen naar de B&B of nee alleen een B, ontbijt moet ergens
onderweg. Ik ga nog eens naar het Guggenheim want met Jean stonden
we in een uurtje weer buiten. Het is een prachtig gebouw van binnen en
van buiten. Mooie expositie’s. Bij de oude brug staat een tent, daarin is een
expositie van de vroegere pelgrimsreis naar SdC. Je moet er niet aan
denken op de schoenen te lopen die de pelgrims uit die tijd aan hun
voeten hadden. Gewoon een stukje leer met bandjes. Wij moderne
pelgrims zijn maar verwend met onze uitrusting. Het moet vroeger echt
afzien geweest zijn. Volgens de papieren die ik te zien kreeg haalden velen
ook Santiago niet. Overvallen door bandieten terwijl er meestal niets te
halen was en overlijden door totale uitputting.

 De dag rust bevalt mij goed en ik tracteer mijzelf nog op een avond
schouwburg. Ik kijk naar een fantastisch ballet. Ik val een beetje uit de toon
met mijn ice-breaker kleding aan. De mensen die hier vanavond ook zijn,
zijn iets sjieker  gekleed. De “dame” naast mij heeft een bontstola om en
het is toch echt warm. Dat soort types dus. Maar het ballet is groots, wat
een lichaamsbeheersing.



De camino roept weer. De route van vandaag gaat eigenlijk naar
Portugalete maar vanuit Bilbao gaat die route over grote
industriegebieden. Mij is afgeraden dit te doen en met de metro naar
Portugalete te gaan. Naar zo’n advies luister ik dus graag en ik sla het eerste
deel over. Als compensatie,  want ik voel mij een beetje schuldig,  loop ik
vandaag door naar Castro Urdealis en dat is toch bijna 28 km. In de alberque
waar ik nu kom deel ik de kamer met twee vrouwen. Toen ik binnenkwam
dacht ik een man en een vrouw  te zien,  maar de man bleek ook vrouw te
zijn. Alex heet ze en door haar kaal geschoren hoofd word ik even op het
verkeerde been gezet. Alex is een Duitse die alles in Duitsland heeft
achtergelaten en aan niemand heeft verteld wat ze aan het doen is. Ik heb
een dag samen met haar gelopen en al lopend komt er veel los. Ze had een
goede baan en een relatie maar werd van alle kanten misbruikt. Uiteindelijk
koos ze voor zichzelf, heeft haar lange haar niet kort geknipt maar helemaal
afgeschoren en is vertrokken. Heftig, onder het lopen veel huilpartijen. Ze
kon mijn tempo niet bijhouden en daarom is het maar bij een dag
gebleven. Na 27 km zijn we in Laredo en zijn maar met z’n tweeën in de
alberque. De andere vrouw uit de vorige plaats heb ik niet meer gezien.

De volgende ochtend ga ik al vroeg op pad, Alex blijft liggen. We geven
elkaar een dikke knuffel en ik vertrek. Op weg naar een bijzondere alberque
in Guemes.

Guggenheim museum
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Het is half acht en ik loop al buiten. Vandaag is de afstand naar Güemes29
km. Zeg ik loop 5 km per uur dan is het toch zeker 6 uur later en met rust
mee al snel 8 uur later, daar aankomen. In Spanje zijn de cafetaria’s al vroeg
open en dat is maar goed ook. Een cortado om goed wakker te worden en
voor mij meestal een bocadillo, een belegd broodje. Na een kwartier loop ik
weer buiten. Ik heb er zin in. Vandaag lekker alleen lopen. Samen met
iemand lopen is vermoeiender , allereerst omdat je meestal niet dezelfde
taal spreekt en je stemt het tempo toch op elkaar af.

Het is warm en ik ben vergeten mijn water�es te vullen. Hij is maar halfvol.
Ik moet mij vaak dwingen om genoeg te drinken, ik denk er gewoon niet
aan. De camino loopt langs een grote gevangenis en als ik hier zo loop denk
ik oei, blij dat ik hier mag lopen en niet daar achter die muren zit.

In een dorpje gaat het mis, geen teken meer te zien. Ik dool wat rond en
vraag aan een man met een Duitse herder aan de lijn of hij misschien weet
waar de camino loopt. Ja dat weet hij wel, hij wijst mij een richting aan naar
een pad dat naar boven loopt. Nu loopt de camino vaak ergens naar boven
dus dat geeft vertrouwen. Het pad gaat over in een kale vlakte met allemaal
takken erop. Daarachter is weer een bos en dat lijkt het hoogste punt te
zijn. Het gaat behoorlijk stijl naar boven. Het is inmiddels bloedheet en de
laatste druppel water heb ik uit mijn �es geperst. Boven bij het bos is dit
niet het hoogste punt, het loopt door en wordt steeds onbegaanbaarder.
Dit kan niet goed zijn. Ik ga de zelfde weg terug. Dit is in ieder geval niet de
pelgrimsweg. Ik volg de weg en kom in een volgend dorpje.



Mijn mond lijkt wel een leerlooierij. Het is siësta tijd en alles is gesloten. Dan
kom ik bij een huisje waar de woonkamer een winkel lijkt. De deur staat
open en ik ga naar binnen. Mag ik water? Waarschijnlijk zie ik er behoorlijk
droog uit want de man rent weg en komt terug met water. Wat is dat
lekker.

Ik krijg een stoel en natuurlijk vraagt de man waar ik vandaan kom. Uit
Holanda zeg ik. De man roept zijn vrouw erbij en zegt tegen haar dat ik uit
Holanda kom.

Het kan niet meer stuk. Zij zijn op huwelijksreis geweest naar Volendam, ja
niet Amsterdam maar Volendam. Fotoboeken worden tevoorschijn gehaald
en ik zie het stel in Volendams kostuum en op klompen en op alle bekende
plekjes. Ik krijg wat te eten en een lekker koud biertje.

Ik ben weer helemaal �t en volg de weg naar Güemes niet de of�ciële
camino maar gewoon langs de tweebaansweg. Waarschijnlijk iets korter
want ik ben al om half drie bij de alberque van Ernesto.

De alberque van Ernesto is een verhaal op zich. Het is een prachtig gebouw
en het ouderlijke huis van Ernesto. Bij binnenkomst word ik begroet door
een vrijwilliger en krijg een ijskoud glas water. Het is nog rustig en ik kan
een lekker beneden bed uitzoeken. Tijd om een handwas te doen en
heerlijk relaxen in de riante tuin. Liggend in het gras slaap ik al snel. In mijn
droom hoor ik de stem van Jean, ik doe mijn ogen open, het is geen droom,
het is hem echt. Omdat ik het eerste stuk met de metro heb gedaan is hij
en Hugh achter mij gekomen en nu ook hier aangeland. Toch ook wel weer
leuk.

Vlak voor we gaan eten komt Alex ook binnen.

Boven in de alberque is een ruimte ingericht als een soort museum met
alles over de camino, fotoboeken, krantenartikelen en vooral positieve
recensies over de alberque van Ernesto.

Er wordt door vrijwilligers gekookt en wij als pelgrims nemen plaats achter
lange tafels en laten ons verwennen. Voor we gaan eten houdt Ernesto een
lange preek. Hij hoort zichzelf graag praten begrijp ik. Het eten is heerlijk en
dat alles op donativo basis. Je geeft een bedrag dat je kunt missen en wat
het je waard is. Deze nacht geen snurkers en de volgende dag na een
lekker ontbijt neem ik afscheid van Ernesto en ga samen met Jean en
Hugh op pad.



Ernesto



Jean, ik en Alex
Güemes naar Santander een makkelijk dagje vandaag. Je kunt er op drie
manieren komen maar ik kies voor de kortste en mijn twee kompanen
lopen mee. We moeten een water over en dat gaat toch het makkelijkst
met een boot. Op deze manier zijn we al vroeg in Santander en de kleine
alberque is nog gesloten. Alberque Santos Martires heeft 38 bedden en
deze staan allemaal in een kamer. Er staat inmiddels al een behoorlijke rij
om een slaapplek te bemachtigen. We sluiten maar aan en voor mij staat
een jong stel uit Tsjechië. De vrouw heeft een rugzak waar die van mij nog
wel bij kan. Ze is mooi opgemaakt en wil hier in Santander met haar man
aan de camino beginnen. Ze zijn bijna een jaar getrouwd en op hun
huwelijksdag zei de man tegen haar “ik zal je overal volgen al is het naar het
einde van de wereld”. Oké dat is goed zij de vrouw, dan gaan we volgend
jaar lopen naar Finisterre, het einde van de wereld. Zo beginnen ze vandaag
aan deze trip hier in Santander.



Vijftig misschien een en vijftig.

Dan moet je echt niet met dat gewicht gaan lopen, wat heb je allemaal bij
je?

En daar komt er een opsomming. 4 paar schoenen, 5 complete sets aan
kleding, 2 warme truien, föhn en een doos met opmaakspullen en dan nog
slaapmatje en slaapzak.

Hugh heeft de Via de la Plata(Sevilla naar SdC) al gelopen en heeft dus wel
wat ervaring op het gebied van wat wel en wat niet meenemen.

Ze gaan samen aan de slag en meer dan de helft gaat eruit en dat zal ze
naar huis sturen.

Wat een uur in de rij staan toch nog kan opleveren.

Deze alberque is de kleinste die ik tot nu toe ben tegengekomen. De
stapelbedden staan helemaal tegen elkaar aan en er zijn maar twee wc’s en
twee douches voor 38 mensen. Niet zeuren Harry, je hebt in ieder geval een
bed.

Hoe zwaar ben je zelf?

Een en twintig kilo, antwoord ze.

Hoe zwaar is je rugzak vraagt Hugh aan haar.
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Hugh

Na een zeer onrustige nacht in de benauwde ruimte waar geen raam open
mag ga ik toch maar weer op pad voor de 23 km naar Mogro. Voor zessen is
het al een drukte van belang en dringen bij de wc’s en douches. We lopen
om zeven uur al buiten en het duurt even voor er een tentje open is voor
een desayuno. Echt wakker worden van een goede kop kof�e.

Het is eerst veel asfalt maar dat hoort er nu eenmaal ook bij.

Jean heeft echt haast want die is in no time verdwenen. Hugh en ik hebben
een wat rustiger tempo.

Hugh woont in Australië en praat dan ook die typische taal. Het is even
wennen maar goed te doen.

In Sydney heeft hij een Apple service bedrijf en iedere winter daar gaat hij
drie maanden naar Europa. Vorig jaar liep hij zijn eerste camino en direct al
een pittige, de Via de la Plata. Deze loopt van Sevilla naar ScC. Nu is hij wel
wat hitte gewend en ging deze camino in juli doen. Bloedheet. Het
voordeel is dat er bijna geen mens deze route in die tijd doet.

Het heeft niet zoveel met mijn camino te maken maar ik vind het zo apart
dat ik het toch vertel.



Hij begint de eerste dag in Sevilla samen met een vriend. Deze heeft het
goed voorbereid en vertelt Hugh hoe er gelopen moet worden. Dat gaat
natuurlijk verkeerd.

Verkeerde weg bij de start en ze moeten door het water waden. Na een
paar dagen kan die vriend niet meer en zegt, ik moet een paar dagen rust,
ga jij maar verder ik kom je wel achterna met OV. Na een week komt er een
bericht uit Engeland waar hij woont, ik ben maar naar huis gegaan het is
niets voor mij. Hugh was door hem overgehaald om te gaan lopen.

Intussen loopt Hugh met een Duitser, Heinz, hoe Duits kan je zijn. Een man
van net zestig die kanker heeft. Hij is uitbehandeld en hij wil speciaal naar
SdC lopen. Zijn familie is het daar niet mee eens maar hij gaat toch.

In een alberque waar ze met z’n tweeën zijn komt er nog iemand binnen,
een �etser. Dit is een Spanjaard en heet Manolo. Zijn �ets is stuk en hij
besluit om een dagje mee te lopen. Dat bevalt hem zo goed dat hij naar
huis belt, hij woont in Sevilla en is daar taxi-chauffeur, voorlopig kom ik niet
thuis, ik ga niet �etsen maar lopen naar SdC.

Zo gaan ze gedrieën op weg. Hugh spreekt alleen maar Engels, Heinz alleen
Duits en Manolo alleen Spaans.

Het is een zware route met lange afstanden (ik heb hem ook gelopen) en
Heinz krijgt het steeds moeilijker maar hij wil zijn tocht afmaken.

Deze mannen krijgen zo een hechte band, Hugh en Manolo doen er alles
aan om het voor Heinz mogelijk te maken om de kathedraal in SdC te
halen.

Manolo draagt niet alleen zijn eigen spullen, hij draagt ook de rugzak van
Heinz. Uiteindelijk halen ze de eindstreep. Heinz is op maar o zo gelukkig.
Dit was de reis die hij altijd al wilde maken, drie maanden later begon hij aan
zijn laatste reis, die naar een andere wereld.

Je zou hier zo een mooie �lm over kunnen maken. Een waar gebeurd
verhaal.

In Mogro zit Jean al aan zijn biertje en aan de ene sigaar die hij per dag
rookt. Een man van vaste gewoontes zelfs hier op de camino.

De volgende dag is een wat kortere afstand. Ik loop naar Santilliana del Mar,
het is ongeveer 19 km.



Nu is de korte route stiekem over een spoorbrug, dat ten strengste
verboden is. Doe je dat niet dan moet je 10 km omlopen. Wat denk je dat
we doen? De brug natuurlijk. We staan eerst een minuut of tien te twijfelen,
wachten tot er een trein komt en daarna snel eroverheen. Het vervelende is
dat er geen trein komt. We hebben geen dienstregeling. Er komen een
paar andere pelgrims aan en die lopen zonder te aarzelen naar de overkant.
Wij rennend erachteraan. Gered en geen trein gezien.



Hierna gaat de weg stijl omhoog en ik ben wel blij om in Santilliana del Mar
te komen.

Dit is een Middeleeuws stadje met nog prachtige huizen en een soort
kinderkopjes als bestrating.

Ik vind het een beetje op Valkenburg lijken. We zijn best vroeg hier en na
een tukje nog een echte wandeling door dit prachtige stadje met zijn vele
restaurants. Hier een uitstekend menu del dia gegeten.

Vandaag loop ik 22km naar Comillas. Het is een rustige etappe maar wel erg
veel verharde weg. Het kan ook vaak niet anders. Ik heb er een behoorlijke
hekel aan maar de pelgrim moet niet mopperen.

Onderweg komen we langs een oude vrouw die een tros bananen in de
hand heeft. Iedere pelgrim krijgt een banaan van haar. Dat doet ze al jaren,
echt zo ontzettend lief.

Dan is er ook nog een “beroepspelgrim”. De man met de witte baard komt
uit Andalusië en brabbelt een onbekend taaltje. Hij loop al meer dan 30 jaar
ieder jaar naar Santiago de Compostela. Heel op zijn gemak. Over twintig
kilometer doet hij gewoon de hele dag. Komt in de alberque en gaat op zijn
bed liggen. Eet nooit met ons mee. De banaan van de lieve vrouw nam hij
wel aan. Wat en waar hij eet is een mysterie. Ik kom hele aparte �guren
tegen op mijn weg naar SdC.



Links de Andalusiër en rechts Hugh
En zo ben ik dan in Comillas, een plaats aan de kust met een grote
begraafplaats op een heuvel. Ik weet niet meer hoe de goede man heet
maar het was een invloedrijk iemand. Hij bouwde dit kerkhof voor de
gewone mensen zodat ze op een mooie manier begraven konden worden.
Het kijkt helemaal uit op de zee. Heel indrukwekkend. Een levensgrote
engel staat op het hoogste punt.

In Comillas staat ook een bouwsel van de beroemde architect Gaudí. Het
kostte wel heel veel moeite om het pand te vinden

Morgen mag ik weer 29 km lopen naar Collombres.



Vanaf de plaats waar ik begon, Wissant, ben ik nu zo’n 1200 km gevorderd.
Het is niet meer voor te stellen dat het begin voor mij zo moeilijk was. Die
narigheid met mijn voeten en scheenbeen. Sinds ik op de schoenen loop
die ik heb laten opsturen heb ik geen centje pijn meer. Mijn voeten zijn
genezen en ik heb geen blaar meer gehad. Dit is heel anders lopen. Door
gemiddeld 25 km per dag te lopen is mijn conditie steeds beter geworden
en is top. Dat wil nu ook niet zeggen dat het makkelijk is, als ik na 6 tot 8
uur lopen aankom op mijn dagbestemming ben ik toch wel blij dat ik er
ben. Het is heel apart maar in de meeste gevallen liggen de alberques aan
het einde of iets buiten het dorp en op het hoogste punt. Het is net een
wielerwedstrijd, de �nish is dan ook pas na een laatste moeilijk stukje.

 De dagen zijn eigenlijk allemaal hetzelfde heel basic. Ze beginnen vroeg,
meestal voor zevenen het bed uit. Wassen, aankleden, de rugzak weer
inpakken en het papieren onderlaken en sloop weggooien. Klaar om weer
een dag te lopen. Als er iets open is eerst wat eten en kof�e of anders lopen
tot er wel iets is. Onderweg wat fruit en chocolade kopen, stokbroodje en
wat beleg. Meestal van die driehoekskaasjes, La Vache Qui Rit. Makkelijk en
je hebt met zo’n doosje gelijk voor een paar dagen iets op je brood. Ik kan ze
nu niet meer zien.

Weer lopen tot het tijd wordt voor een menu del dia. Ik doe dat het liefst
aan het begin van de middag. In Spanje kun je pas laat s’avonds eten en
dan lig ik met zo’n volle maag in bed. Het nadeel is wel weer dat bij een
dagmenu dat negen euro kost, ook een halve �es wijn inbegrepen is. Wel
lekker maar er moet nog gelopen worden. Dat doe ik dan ook tot ik bij de
alberque ben.



Inschrijven en een stempel op mijn kaart, bed uitzoeken of aangewezen
krijgen. Papieren hoes over het matras en kussen en eigen slaapzak erop.
Schoenen en sokken uit en dan als eerste een heerlijke douche. Dat is zo
lekker, ik sta onder de hete straal, mijn ogen dicht en het lijkt of met het
water dat in het putje wegloopt ook mijn vermoeidheid door dat zelfde
putje verdwijnt. Avondkleding aan en nog even een handwasje doen, in
ieder geval een van de drie sneldrogende onderbroeken die ik bij mij heb.

Meestal ga ik dan een klein tukkie doen en sta na een half uur weer fris
naast mijn bed. Het stadje of dorp wat verkennen en een consumptie
nuttigen.

Dagboek schrijven en de foto’s bekijken die ik geschoten heb. Als er WiFi is
wat tien jaar geleden lang niet overal was, een tijdje Skypen met mijn lief.

s’Avonds wat kletsen met de medepelgrims en vroeg naar bed. Dat is het
wel zo’n beetje en dat iedere dag. Het lijkt wel werk maar dan anders en dat
is het zeker.

Ik maak mij bijna nergens meer zorgen om, de enige zorgen die ik heb zijn ,
kan ik ergens eten en  slapen want ik weet nooit precies waar dat kan. Is de
alberque waar ik wil slapen vol dan moet ik door of als ik net wil eten is die
winkel of restaurantje dicht.

 Het �jne van lopen is voor mij dat ik opga in de natuur. Ik zie en ruik alles
veel beter. Een horloge heb ik niet nodig. Ik loop niet op tijd maar gewoon
wat ik aankan. Of ik nu 6 of 9 uur doe over 25 km, ik moet niet op een
bepaalde tijd ergens zijn en dat geeft zo’n gevoel van vrijheid. Zo loop ik
mijn dagen en ik zie wel wanneer ik aankom op mijn eindbestemming,
Santiago de Compostela.



Als er niets open is dan zelf maar iets maken.
Hugh en ik lopen achter elkaar op een smal paadje als we voor ons een
vrouw en een man zien. De man loopt niet lekker, hij loopt scheef net of hij
op een been wil lopen. Ze hebben rugzakken om dus het zullen wel
medepelgrims zijn. Als we dichterbij komen zien we dat de man op
teenslippers loopt. Als pelgrim loop je nooit andere pelgrims zomaar voorbij,
nee je maakt een praatje. De vrouw en de man zijn Amerikanen. Ze zijn pas
een week onderweg en de man kan zijn loopschoenen niet meer aan van
de ontstekingen. Dat doen we wel even dachten ze en de eerste dag liepen
ze direct al 45 km. Niet getraind en dan vol er tegen aan. Overbelasting.

Waar zijn jullie begonnen, vraagt de vrouw.

Ik in Bilbao en hij, ik dus, in Noord Frankrijk. Hij heeft er nu 1200 km opzitten
zegt Hugh.

Twaalfhonderd km vraagt de vrouw ongelovig. Hoe kun je er dan zo stralend
uit zien.

Dat doet de camino dus met mij, ik heb het zo naar mijn zin dat dat ook
uiterlijk te zien is en zo voel ik mij ook, stralend.



Hugh en ik lopen door en ik denk na over de opmerking van deze vrouw. In
Frankrijk waar ik alleen liep en verschrikkelijk heb afgezien heb ik mijn
psychische bagage kunnen wegwerpen en nu is het genieten met alleen
mijn fysieke bagage.

Camino del Norte



Het is bloedheet. Het doel van vandaag in Colombres. Vooral het laatste
stuk is zwaar. Niet dat de weg onbegaanbaar is, het is veel verhard lopen
maar vooral veel stijgingen. Ook hier is het eindpunt weer ergens op een
top. In Colombres zijn twee plekken om te overnachten. Een alberque
particular en een geïmproviseerde slaapplaats in een sporthal. Ik kies toch
maar voor de eerste. Tweepersoons kamers en lekkere douches. In eerste
instantie zijn Hugh en ik de enige pelgrims die hier zijn maar een uurtje
later komt het Tsjechische paar hier ook. Ze zijn blij dat ze eindelijk weer
eens een kamer voor hen zelf hebben. Het is een leuk vrolijk stel. We gaan
met z’n vieren eten en ze vertellen over hun leven. Van het jaar dat ze nu
getrouwd zijn, zijn ze misschien een maand bij elkaar geweest. De vrouw is
verpleegkundige en werkt fulltime in een ziekenhuis en de man is ICTer en
werkt in Duitsland. Het salaris in Tsjechië is zo erbarmelijk laag voor
verpleegkundigen en voor de man is er geen werk zodat hij wel verplicht in
het buitenland moet werken, willen ze samen iets kunnen opbouwen.
Daarom is deze reis naar Finisterre zo belangrijk voor ze. Dat soort
problemen kunnen wij ons bijna niet voorstellen in ons welvarende, vol met
zeurende mensen, land.



Het Tsjechische paar
Naar Santiago lopen is niet alleen maar lopen, onderweg zijn er veel plekken
waar je de tijd voor moet nemen om die te bekijken. Hier in Colombres is
dat zeker het Museo de la Emigratión. Het is al een prachtig gebouw aan de
buitenkant en binnen kun je op drie verdiepingen de geschiedenis tot je
door laten dringen van de vele emigranten die naar vooral Zuid-Amerika
vertrokken. Het museum is gebouwd door de emigranten die het in de
verre gemaakt hebben.

Een van die avonturiers was Iñigo Noriega Laos. In 1867 vertrok hij op
veertienjarige leeftijd uit Colombres naar Mexico. De reis er naartoe,
natuurlijk per schip was een verschrikking maar eenmaal in zijn “beloofde”
land ging het een stuk beter. Hij werd een van de rijkste zakenmannen van
Mexico. Daar bouwde hij ook een stad die hij Colombres noemde. Hij was
een van de geldschieters van dit museum. Voor hem kwam er een nogal
vervelend einde aan zijn leven. Tijdens de revolutie werden al zijn
bezittingen onteigend en hij stierf op 67 jarige leeftijd.

Ik heb toch wel een paar uur vertoefd in dit museum en kon mijn fantasie
de vrije loop laten.



Weer op de camino en op weg naar het 23 km verder gelegen Llanes. Op
deze route had ik de keus voor een kortere route langs de weg of een wat
langere en moeilijker langs de kust. Het werd de kust en daar heb ik
absoluut geen spijt van gehad. Wat een mooie uitzichtpunten hier over de
baaien en zee. Het is eigenlijk een GR de E-9 en ik moet alleen de rood-
witte markering maar volgen om goed te lopen.

Iets voor mij loopt zo te zien een medepelgrim. Hij blijft vaak stil staan om
een sel�e te maken. Ik praat over 2010, toen zag je dat nog niet veel. Een
kleine camera, eerst even zijn haar kammen, goede pose aannemen en klik.
Hij blijkt een Italiaan te zijn, Sandro. Hij ziet er piek�jn uit, wit haar en dito
keurig verzorg baardje. Dit is de eerste ontmoeting met Sandro en er zullen
er nog veel volgen want hij loopt dezelfde route en tempo.



Die avond ook voor het eerst in een en de zelfde kamer. Is dat erg? Prettig is
het niet want Sandro heeft een bijzondere eigenschap. Hij kleed zich uit,
gaat even op de zijkant van zijn bed zitten, het lijkt dat hij dan bidt, gaat
liggen en binnen 30 seconden begint hij te snurken dat het lijkt of je in een
mega varkensstal bent. Zo gaat dat iedere avond. Als er meer kamers zijn
zorg ik er voor niet in zijn kamer te liggen. Als er een kampioenschap
snurken zou zijn wint deze man met ruime voorsprong.

Toch nog wel wat geslapen en de volgende dag vroeg weg. Vandaag lopen
we naar Ribadesella toch bijna dertig km.

Deze stad ligt pal aan zee en de rivier de Sella mondt hier uit. We zijn pas
laat in de middag hier maar gaan toch even naar de zeekant om een duik te
nemen. Ik heb geen zwembroek bij me maar in een Odlo onderbroek is het
ook goed zwemmen. Het water is nog wel koud maar na zo’n dag lopen
knap je wel op van een duik.

Na nog een paar dagen lopen hier langs de kust besluit ik om verder te
gaan op de camino Primitivo.

In het gehucht Casquita kun je of doorgaan met de Del Norte of afbuigen
naar Oviedo en dat laatste doe ik.

De Primitivo loopt door Asturias en Galicië.

Deze camino is waarschijnlijk de allereerste weg naar Santiago de
Compostela. Vandaar ook de naam Primitivo, die ook de Oorspronkelijke
genoemd wordt. Het verhaal wil dat Alfonso 11 el Castro in de 9  eeuw deze
weg nam om te kijken bij het pas ontdekte graf van de apostel Jacobus. Hij
moest wel over deze weg omdat de andere wegen nog bezet waren door
de Moren. De Primitivo wordt ook genoemd als de zwaarste camino. Het
binnenland van Asturias is erg hoog dus veel stijgen en dalen.

de

Tot zover dus de Camino del Norte. Een pittige camino maar dat zijn ze
allemaal eigenlijk wel.



Prachtig zicht op de zee langs de Camino del Norte
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Het is even zoeken maar toch staan we al vroeg voor de alberque in Oviedo.
Alles is dicht en hij gaat pas om half vijf open. Er staan al een paar mensen te
wachten. Om nu een paar uur daar voor zo’n gebouw rond te hangen is niet
echt aanlokkelijk. We zetten de rugzakken in de tuin en gaan de stad in.
Hugh moet wat zakelijke dingen regelen en gaat in een café zitten en ik ga
deze stad eens bekijken.

Deze studentenstad is de hoofdstad van het prinsendom Asturië. Het is een
stad die niet vol is met toeristen en het is de stad van de cider. Wat ook
opvalt zijn de grote glanzende beelden die overal staan. Het moeten er
ruim honderd zijn.

De grootste attractie blijft toch wel het cider schenken. Dat gaat zo. Je
bestelt cider en dan pakt de ober een glas in zijn hand op dijbeenhoogte. In
zijn andere hand de �es cider die hij met een gestrekte arm boven zijn
hoofd houdt en daarvandaan giet hij wat cider in het glas. Niet zoveel want
je moet het glas in een teug leegdrinken. Is je glas leeg dan weer hetzelfde
ritueel.

Een goede ober schenkt zo van boven en morst geen druppel.



Mijn broek is stuk en ik zie een klein atelier. Binnen achter een naaimachine
zit een vrouw te werken. Ik ga naar binnen en laat zien waar het stuk is.
Peligrino? Vraagt ze. Si, antwoord ik. Ze begint in het Spaans te ratelen en te
gebaren en ik begrijp dat ik mijn broek moet uittrekken. Ze pakt de broek
aan en zet zich weer achter de machine en begint aan de reparatie. Daar sta
ik dan in mijn onderbroek. Ze is rap en binnen een paar minuten kan ik hem
weer aantrekken. Ik vraag wat het kost, nada, zegt ze met een dikke
glimlach. Buen Camino. Het geeft mij een �jn gevoel.

Mijn broek wordt vakkundig gemaakt.

Tegen half vijf weer terug bij de alberque en het is goed dat onze rugzakken
er al staan want de rij mede pelgrims is al aardig lang geworden.

Voor het eerst in deze alberque worden de vrouwen van de mannen
gescheiden. We hebben aparte kamers. Ik bemachtig een onderbed. Vooral
als je s’nachts eruit moet is dat wel handig. Boven mij komt een man te
liggen die binnenkomt in een soort camou�age kleding en een enorme
rugzak. Hij legt zijn slaapzak op het matras en verdwijnt weer net zo stil als
hij binnenkwam.



Ik doe even een tukje en ga daarna met Hugh op pad om wat te eten.
Gewoon een stukje eten gaat op dit tijdstip niet dus er zit niets anders op
dan wat te gaan drinken. De gewoonte is hier dat bij elk glas drank dat je
bestelt er een tapas zit. Vaak wel wat zoute dingen zodat je dorst houdt. In
een smal straatje komen we terecht in een drukke bar. Buiten staat het vol
mensen met een drankje in de hand. De man van het bovenbed zit alleen
aan een tafeltje en er staan nog twee stoelen naast. Hugh en ik schuiven bij
hem aan. Het is een Brit, Jake. Even voorstellen, hij heeft eerst in het Britse
leger gezeten, eenheid special boot service, een elite eenheid waar alleen
de best getrainde mannen inzitten. Na vele geheime missies is hij
overgeplaatst naar een speciale eenheid van de politie. Tot dat het hem
allemaal teveel werd, er helemaal doorheen zat en uiteindelijk afgekeurd,
nog geen vijftig. Allerlei therapieën gevolgd maar niets helpt echt.
Uiteindelijk komt hij in Nederland terecht bij ene Greet. Dat helpt hem echt
en door haar is hij nu als pelgrim onderweg naar Santiago. Begonnen in
Engeland. Hij vertelt dit om dat ik uit Nederland kom en ook als therapie
om er zoveel mogelijk over te praten. Op de klok kijkend moeten we
opschieten want om tien uur gaat de deur van de alberque op slot. We zijn
net op tijd.

Lekker buiten met je drankje



Die nacht als ik een tijdje wakker lig staat Jake opeens naast zijn bed. Ik heb
niets gehoord. Normaal is het een gestommel als er iemand uit zijn bed
komt maar nu hoorde ik niets. Het lijkt wel een kat. Ik zie hem met z’n
slaapzak de kamer uit sluipen en hij komt niet meer terug. Het was te warm
en hij heeft buiten geslapen, vertelde hij s’morgens.

Vandaag lopen we naar San Juan de Villapañada, dit is iets meer dan 28,5
km. Het is nog een hele toer om de stad uit te komen. Er liggen wel overal
van die koperkleurige schelpen in het trottoir maar er lopen diverse routes.
Na een beetje heen en weer gedrentel, zitten of eigenlijk lopen we weer op
de goede route. Het parcours is niet al te moeilijk, wat heuvelachtig terrein
maar het aantal km gaat toch wel in mijn benen zitten.

De alberque ligt zo als gewoonlijk wat buiten het centrum. Wij komen
rechts aan maar van de andere kant komt er ook een pelgrim aangesjokt.
Hij moet ook bij de alberque zijn.

Het gebouw ligt iets op een heuveltje en heeft een ruimte met tien
stapelbedden en een grote woonkeuken. De een na de andere pelgrim
komt binnen. . De meeste Spanjaarden maar ook twee Poolse vrouwen. Een
van de Spanjaarden is kok en hij gaat heerlijke spaghetti met tomatensaus
maken. We zitten met z’n achttienen aan tafel. Weer andere mensen hier
dan in Oviedo. De meesten die daar aan hun camino beginnen lopen de
eerste dag tussen de 10 en 15 km. Beetje opbouwen.De Itäliaan is er wel en
met 18 personen in een toch wat benauwde ruimte zal het geen rustige
nacht worden.

Albergue
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Het zou kunnen door de onrustige nacht, niet een, maar meerdere snurkers
en piepbedden,  iedereen is vroeg uit de veren. Rugzakken worden gepakt
en men vertrekt. Ook de stille man die gisteren uit een andere richting
kwam is al weg. Hugh en ik sluiten de boel af en gaan als laatsten op pad.
Het is een verwarrend begin. Er wordt hier een snelweg gebouwd en we
moeten hele stukken omlopen om weer op de goede weg te komen. Het is
niet prettig lopen op de steentjes en stenen die als ondergrond voor de
snelweg bedoeld zijn.

In de verte zien we de eerste pelgrims al weer lopen. Ons tempo is hoog en
we halen er een paar in. Zo komen we ook langs de stille man die staat te
puffen langs de weg. Lukt het? vraag ik, maar ik krijg geen antwoord. Het
lijkt wel of hij mij  niet begrijpt. Hij wijst alleen maar vooruit, zo van ga maar
door. Dat doen we dan ook.

Na 18 km komen we in Salas. Het is zondag en er is een processie. Eerste
communie. In de RK kerk een feestelijke gebeurtenis. Kinderen in de
leeftijd van 6-7 jaar mogen in de mis voor het eerst ter communie, ze krijgen
ook de eerste keer de hosti (bleef altijd aan mijn gehemelte vast plakken) in
de mond. Voorafgaand aan dit ritueel gaan de kinderen ook voor het eerst
biechten. Hier in Spanje is het een echt groot feest. Je hebt speciale winkels
waar je de kleding kunt kopen die ze moeten dragen. De meisjes als een
soort bruidje en de jongens hebben een mini militair pak aan, compleet
met koperen knopen. Hier komen we dus in terecht. Super druk. Alle
kroegen zijn bijna gereserveerd voor de feesten die de families dan geven.



Wij vinden toch een plekje om wat te eten en te drinken. Het is hier ook
druk maar wie zit daar aan de bar met een groot glas bier voor zich? De stille
man, die we zo’n drie uur geleden gepasseerd zijn en die daar stond te
hijgen. Een wonder op de feestelijke eerste communiedag? Nou nee, ik
denk zomaar een taxi.

Vanaf de Spaanse grens heb ik alweer 448 km gelopen
Wij moeten nog 7,5 km door naar de alberque die we uitgezocht hebben. In
het boekje staat: 21 bedden over drie kamers en er wordt gekookt en je
kunt er ontbijten.

Het is nog wel een stevige klim, de alberque ligt weer op het hoogste punt,
635 m. Bijna iedereen van gisteren is er al, alleen de stille man niet en die zal
ook niet komen. We worden ontvangen door een jonge Zwitserse
hospitalero. De alberque is van zijn oom en hij blijft hier twee maanden om
te hospitaleren. Er is ook een oudere man met veel ervaring en die kookt.
We kunnen lekker een wasje draaien in de machine en dat is geen
overbodige luxe. Alles wordt buiten opgehangen. Ik slaap boven op een
soort overloop en gelukkig snurkt de Italiaan beneden, niet verkeerd.



Het is hier echt gezellig, we eten aan lange tafels. Uiteraard weer pasta, dat
is voor zo’n groep het best te doen en met al die km die we lopen ook niet
verkeerd.

Het Spaanse groepje jonge mensen begint te zingen en een van hen, een
maatschappelijk werker uit Barcelona, stelt voor dat we allemaal iets uit ons
eigen land of streek zingen. De Italiaan kan niet alleen snurken maar zeker
ook prachtig zingen. Hij zingt iets uit een Opera en Pavarotti is er niets bij.
Dit is moeilijk te overtreffen. Er is een stel uit het Baskenland die zingen een
Baskvolkslied. Vier mensen uit Andalusië, ook iets in hun eigen taal. De
twee Poolse vrouwen een duet en ja wat moet ik dan zingen. Het wordt
tulpen uit Amsterdam. Niet helemaal onbekend.

Het unieke van deze situatie is dat je niets merkt van de verschillen die er
zeker zijn in Spanje. De Catalanen, Andalusiërs en Basken gaan heel
broederlijk met elkaar om en zingen zelfs nog samen een bekend Spaans
nummer.

De avond vliegt voorbij en dan komt de vraag, hoe laat willen jullie op.
Normaal staat iedereen op zijn eigen tijd op maar hier moeten we samen
beslissen, hoe laat. Het wordt zeven uur. Voor die tijd mag er niemand uit
zijn bed. De was hangt nog steeds buiten en het regent. Morgen is echt
alles droog zegt de hospitalero, het zal wel en anders maar aan de rugzak
hangen met de veiligheidsspelden die ik bij me heb.

Ik schrik wakker van een harde bel, nee hè, het is al zeven uur. Opstaan.
Beneden ligt de was op een grote hoop nog warm van de droogtrommel.
Uitzoeken maar.

Potten kof�e en tostado’s op de tafels, we worden hier verwend. Zo heb ik
het nog niet meegemaakt. Dit alles op donativo basis, je geeft wat je kunt
missen en wat het je waard is. We zijn blij dat we gisteren niet al in Sallas
gestopt zijn.



Dat groene shirt links is van mij. 2010 en ik draag het nog



La Ruta de los Hospitales
Na deze zeer inspirerende alberque gaan we weer op pad. Het wordt een
lange dag want we lopen naar een punt waar we de beslissing moeten
nemen om in Samblismo rechtdoor te lopen en te overnachten in Pola de
Allende of twee etappes in een dag te doen en via een weg door de bergen
naar Berducedo, la Ruta de los Hospitales. Deze kan alleen gelopen worden
met goed weer, als het mistig is of regent zie je de tekens niet meer en ben
je zo verdwaald, zegt men.

Maar zover is het nog niet, we moeten eerst nog naar Borres lopen, 28 km.

We lopen achter elkaar, de weg stijgt dus ik loop voorop. Hugh heeft al twee
open hartoperaties achter de rug en heeft met stijgen wel wat moeite.



Hugh loopt iets achter
Dan kom ik bij een hek en 100 meter verder nog een hek. Die 100 meter is
een doorgang tussen twee grote weides. Op de linker weide graast een
kudde koeien onder begeleiding van een nogal grote stier. Nu heb ik het
niet zo op stieren maar ik moet toch naar de overkant en dat andere hek
door.

Het lijkt of de stier niet oplet en ik open het hek en wandel rustig naar de
overkant. Daar denkt de stier anders over, die komt naar mij toe gerend
met zijn kop omlaag. Nu heb ik een behoorlijke voorsprong, ik spurt zo hard
als ik kan naar het tweede hek en ben er net door als de stier bij dat hek
stopt. Het lijkt of mijn hart in mijn mond zit, zo gaat die tekeer.



Hugh staat inmiddels bij het eerste hek en blijft daar ook want die stier
staat dus precies in het midden. Dat duurt een tijdje, aan mijn kant zijn wat
Spaanse �etsers gekomen die er ook door moeten maar niet durven. Na
een kwartiertje draaien die om en gaan de weg terug waar ze vandaan
kwamen. Hoe lossen we dit op, Hugh moet er echt door en ook de andere
pelgrims die er nu staan. Steentjes gooien naar de koeien die gewoon door
blijven grazen of er niets aan de hand is. Na ruim een half uur besluiten de
koeien dat ze wel weer eens wat ander gras moeten eten en kuieren verder
de wei in, de stier loopt rustig achter ze aan en Hugh en de anderen
kunnen op hun gemak door de doorgang.

Iets voor Samblismo is een bar waar we maar eens wat gaan drinken. Het is
iets voor onze eindbestemming maar de eigenaar van deze bar/restaurant
heeft net een nieuwe alberque geopend, het kost een tientje maar het is er
best luxe. Hugh en ik blijven hier en eten heerlijke streeksoep in het
restaurant. Het is een soort erwtensoep met heel veel chorizo erin. Het vult
goed maar volgens de serveerster hebben pelgrims deze soep echt nodig
zeker als we morgen de Ruta de los Hospitales gaan lopen en dat doen we
want de weersverwachting is goed.

We gaan vroeg op pad, het is toch niet zulk mooi weer als waar we op
gehoopt hadden maar het is droog. Het is eerst 2 km lopen voor we aan het
begin staan van waar de alternatieve route begint. De andere pelgrims, o.a.
de Poolse vrouwen sliepen in de alberque municipal die maar 3 euro kostte,
deze ligt onderaan de berg waarvandaan we beginnen.

Ik ben de oudste van het stel en het klimmen vind ik leuk en inmiddels is
mijn conditie ruim voldoende om redelijk snel boven te komen. De
complete route is 23,9 km, we beginnen op 635 m en het hoogste punt is
1220 m.

Hoe hoger we komen hoe meer bewolking er komt, toch een beetje
opschieten.

Daar sta je dan op het hoogste punt bij een ruïne van een oud
pelgrimshospitaal, er liggen wat botjes. Op zo’n moment gaat mijn fantasie
altijd met mij aan de haal. Hoe zou dat vroeger gegaan zijn. Hier boven op
1220 m een hospitaal, nou ja meer een stenen huisje waar dan pelgrims
behandeld konden worden aan, ja waar aan. Het zal wel niet blaren
doorprikken geweest zijn. Ik denk eigenlijk aan uitputting. Veel pelgrims
haalden de eindstreep in SdC niet. Er waren veel berovingen zodat ze
zonder een duit verder moesten, aten alleen als ze iets onderweg kregen
en anders dagen niet.



Het oude hospitaal
Ze moesten er heel wat voor over hebben om de pelgrimage te volbrengen.
Door zo te mijmeren schiet het niet op ik moet ook weer verder.

We lopen op een soort plateau en door de mist is het af en toe moeilijk om
het pad te blijven volgen. Ik zie kuddes paarden en het schijnt dat hier ook
nog wel eens een beer gesignaleerd wordt.

Het begint te regenen en ik ben blij dat in de alberque aan het begin van
Berducedo nog net twee plaatsen vrij zijn. Het is koud en nat en dat zal nog
wel even duren.



Ruta de los Hospitales



We zijn boven



Lopen op het plateau door het mistige landschap



De hele nacht, nou ja alleen de periodes dat ik wakker ben, hoor ik de regen
kletteren tegen de ruiten. Wat nu valt, valt morgen niet denk ik maar dat is
toch een gezegde dat niet altijd klopt. Het is ochtend en het plenst volop.
Ik moet er toch doorheen, ook dat hoort bij de pelgrimage. Ik heb alleen
een kort regenjasje en regenbroek bij me. Het is vandaag 20 km naar
Granda de Salime. Het eerste stuk gaat voor een groot deel door een bos en
daar is het door de regen één grote modderpoel maar er is een alternatief,
langs de weg lopen. Veertien kilometer lopen op asfalt is geen pretje, zeker
niet voor mijn voeten die lopen liever onverhard maar alleen maar modder
is het ook niet echt. Kiezen uit twee vervelende dingen. Ik kies voor
bikkelen over het asfalt. Het is bar koud en het blijft regenen. Het zou
onderweg een prachtig uitzicht moeten zijn maar ik zie niets dan grijs en
door de regen mistig. Ik tel de bordjes onderweg. Iedere 100 meter een en
na 10 bordjes het km bordje. Ik moet toch wat te doen hebben. Eindelijk na
honderdveertig, 100 meterbordjes zie ik de stuwdam en op dat moment
belangrijker, het restaurant dat net aan de overkant ligt. Hier mij een beetje
opwarmen en een uurtje uitrusten. Het wordt zelfs droog en de zon begint
voorzichtig door het wolkendek heen te breken. Lekker achter glas met
een spectaculair zicht op het immense stuwmeer.

Met natte schoenen en sokken loop ik nog een stukje naar het eindpunt
van vandaag. In de alberque stinkt het naar natte kleding maar na een tijdje
ruik ik dat ook niet meer, ik wen eraan.



Jean is ook weer in beeld. Hij liep een dag voor mij uit maar is niet over les
Hospitales gelopen en dan doe je er twee dagen over. Hij loopt nu met zijn
vrouw en ik heb medelijden met haar. Natuurlijk loopt Jean volgens het
boekje en dat is de weg door het bos. Zijn vrouw altijd een stukje achter
hem, als ze niet hard genoeg loopt jut hij haar op. Echt een leuke tocht voor
haar, denk ik.

Vroeg naar bed want morgen een lange dag 25,6 km naar A Fonsagrada
met veel hoogte meters.

Zicht op de stuwdam



Hugh en ik lopen al een paar dagen in het gezelschap van twee Poolse
vrouwen. Ania en Christine. Ze zijn begin dertig en nog altijd niet getrouwd.
Ja en so what? Nou dat zegt voor deze katholieke dames heel veel. Ze
komen uit een kleine gemeenschap en daar moet je toch wel als meisje
getrouwd zijn voor je 25 ste. Ben je eenmaal boven de dertig dan zijn de
meeste huwbare mannen al bezet. Als echte katholiek mogen ze ook niet
trouwen met een gescheiden man. Wij kunnen ons daar niets bij
voorstellen. Zij lopen deze camino als “echte pelgrims” en hopen op een
soort wondertje dat als ze terug zijn in Polen er een ongetrouwde prins op
ze wacht of misschien wel hier tijdens hun camino. In iedere plaats waar we
overnachten is wel een kerk en daar gaan ze dan ook iedere dag naar toe.
Ze willen een mis bijwonen maar ook hier is er een gigantisch tekort aan
priesters. In sommige kerken is er maar eens in de twee weken een mis. Ik
sprak daar met een priester over, die had ruim 30 parochies te
onderhouden. Direct na een mis die hij verzorgde stapte hij in zijn auto om
er in een dorp verderop nog een te doen.

Voor deze camino hebben Ania en Christine lang moeten sparen. Van het
loontje dat ze ontvangen kun je bijna niet sparen, ze doen de camino dan
ook erg low budget. Niet meer dan 6 euro per dag uitgeven en dat is zelfs
hier in Spanje heel weinig. Maar op de camino help je elkaar ook en een
extra menu del dia kan er voor ons ook wel af.

Het is vandaag een lange wandeling en we starten vroeg. Helaas is het weer
behoorlijk aan het regenen en gemeen koud. Ieder is er op zijn eigen wijze
mee bezig. Ik loop alleen en probeer de moed erin te houden door wat te
zingen. Er schieten mij alleen maar “domme” liedjes te binnen die dan weer
heerlijk zijn om zomaar hardop te galmen.



 Er is onderweg eigenlijk maar een tentje waar je iets kunt eten en drinken.
Ik wacht daar op Hugh. Het is echt guur en ik ben heel koud geworden.
Hugh komt vlak achter mij binnen en we bestellen een drankje volgens het
recept van de elite militair die we eerder ontmoet hadden. Dat zou een
wondermiddel zijn bij koude en uitputting. Een sterke espresso met een
scheutje brandy en verder aangevuld met coca cola. Nou het lijkt wel te
helpen. Het geeft power. Het is jammer dat mijn kleren er niet droog van
worden maar ik kan niet alles hebben.

Als wij weer gaan lopen komt het groepje jonge Spanjaarden net binnen.

Het zijn deze dag veel hoogteverschillen en dat met die nattigheid en kou
maken dat ik blij ben in A Fonsagrada te arriveren. We zijn hongerig en gaan
voor we naar de alberque zoeken eerst eten. In het restaurant doe ik mijn
doorweekte regenjas en – broek uit en eigenlijk zou ik ook mijn t-shirt en
broek uit moeten doen want die zijn net zo nat. De binnenkant van mijn
schoenen is veranderd in een stuwmeer. Dat droogt allemaal wel weer maar
wat echt vervelend is, mijn dagboekje zit in mijn wandelbroek en is ook
drijfnat geworden. De tekeningen die ik er in had gemaakt en mijn
aantekeningen, daarvan is de inkt doorgelopen. Het is echt balen en net
zoals de foto’s van het eerste deel van mijn camino die verloren waren
gegaan moet ik dit ook weer loslaten. Het is een les om dat soort dingen
altijd in plastic te bewaren. Later toen ik weer thuis was en het boekje droog
was heeft mijn lief met engelen geduld alle bladzijdes los van elkaar kunnen
krijgen en was zeker 90% weer leesbaar.

Van het lekkere eten en de kof�e met een brandy ben ik heerlijk warm
geworden.

We gaan de regen weer in en als we in de alberque komen zijn de jonge
Spanjaarden daar al. Ze hebben een taxi genomen. En wij oudjes maar
afzien.



Hoofdstuk 17

De stalker.

De regen is voorbij en de zon schijnt lekker. Vandaag naar Cádavo, een
pittige dag van ruim 24 km met een beklimming van 850 m en voor mijn
knieën vervelend een afdaling van 1075m. Vandaag loop ik het grootste deel
alleen en dat is heerlijk. De hele dag naar Engels of eigenlijk Australisch
luisteren is behoorlijk vermoeiend. Ik doe het rustig aan, de afgelopen
dagen waren, tenminste voor mij best wel zwaar en ik loop te denken om
een rustdag in te lassen. De laatste was alweer in Bilbao en dat is een tijd
geleden, het wordt wel weer eens tijd. Het �jne is dat ik ook tijd genoeg
heb, ik loop voor op mijn schema. Het is nu 10 juni en ik vlieg pas 23 juni naar
een vriend in Portugal waar mijn lief ook zal zijn. Het is nog maar 154 km
naar Santiago de Compostela.

Hugh ziet een rustdag ook wel zitten maar onze Poolse camino vriendinnen
moeten verder, zij hebben een strak schema. Vanavond hebben we een
afscheidsfeestje. Eerst nog een keer naar een kerk die naast de Albergue
staat en daarna het laatste avondmaal (lees Menu del dia) met redelijk wat
rode wijn.

Met een nogal strak hoofd loop ik vandaag op deze “rustdag” 8 km naar
Castroverde. We gaan niet in een albergue maar in een pension. Een
verwen dagje. We hebben een ruime tweepersoons kamer en er is een
heerlijk ligbad. Dat is lekker, zomaar een half uurtje uitgebreid in bad.
Voeten verzorgen, nagels knippen en een wasje doen. Wat kan ik genieten
van zo’n dag. Morgen een klein stukje naar Lugo, 22 km.



Begin van de middag zijn we al in Lugo, de rustdag heeft mij goed gedaan.
Via een achterafstraatje kom ik aan bij een grote hoge muur en daarin een
poort. Door de poort heen sta ik in het oude centrum van Lugo. Deze stad is
helemaal ommuurd met een zes km lange, zes meter brede en 10 tot 15
meter hoge Romeinse muur. Deze dateert oorspronkelijk uit de 3  eeuw. In
de loop der tijd veel beschadigingen door oorlogen maar telkens weer
gerestaureerd. Je kunt er helemaal boven op lopen en hebt zo een goed
gezicht op de oude stad.

e

Lugo
In deze stad beginnen ook veel pelgrims, het is nog 100 km en als je dat
loopt en twee stempels per dag kunt laten zien in je credential kun je in
SdC een compostelaat krijgen, een bewijsstuk van het volbrengen van je
tocht. Of je nu 100 of 2400 km hebt afgelegd maakt niet uit.

Er is hier een grote albergue. Twee hele grote ruimtes met stapelbedden.
Veel nieuwelingen, in ieder geval pelgrims met nog schone kleren en
rugzak. Sandro, de Italiaanse snurker ligt in een andere kamer dan ik dus
met mijn nachtrust zit het wel goed.



Vanaf de omwalling zie ik de grote Kathedraal en daar ga ik toch een kijkje
nemen. Binnen prachtige bewerkte beelden en begint net een mis. Veel
vooral oude Spaanse mannen en vrouwen. Tussen dit publiek zit een jonge
blonde vrouw, dat kan nooit een Spaanse zijn concluderen Hugh en ik. Waar
je zoal op let.

Prachtige beelden.
De volgende plaats waar ik heen loop heeft de mooie naam, San Román da
Retorta en deze ligt 19,5 km verder. De naam is bijna groter dan de plaats
zelf want het is niet meer dan een paar huizen, een winkeltje en…….een
albergue met maar 12 plaatsen. Hier in de albergue van Lugo zijn zeker 24
pelgrims dus voor de helft is er geen plaats in de herberg. We besluiten om
vroeg op pad te gaan om zo verzekerd te zijn van een bed. Om elf uur zijn
we al als vierde op de plaats van bestemming.





Een bed verzekerd. De albergue gaat pas om vier uur open, wat moeten we
hier in dit gat met de mooie naam doen? Er is geen kroeg of restaurant
alleen dat kleine kruidenierswinkeltje. Zo langzamerhand komen er steeds
weer pelgrims aan en wie loopt daar tussen? De blonde vrouw die gisteren
ook in de kerk was. Het is Ramona uit Duitsland. We praten wat en maken
foto’s. Er loopt de hele tijd een man langs en Ramona ontwijkt hem. De
eerste dag van haar camino die ook begon in Oviedo maar een dag na ons
liep ze met deze man uit Frankrijk op. Hij is 68 en getrouwd. De dagen er na
wil Ramona alleen lopen maar hij blijft haar achtervolgen dus loopt ze maar
weer met hem mee. Hij wil meer dan alleen maar samen lopen. Hij is
trouwens niet alleen maar hoort bij een groepje met nog drie Fransen. Die
laten het gebeuren en bemoeien zich er niet mee. Het is net een puber
waar de hormonen de broekspijp uit lopen. Ramona vraagt of ze bij ons kan
blijven zodat ze van die man die stalker af is. Geen probleem. Ik hoor van de
uitbater van de kruidenierswinkel dat er zo’n acht km verder nog een
particulier is waar je ook kunt overnachten en eten. Hij heeft een
telefoonnummer en ik bel en reserveer een driepersoonskamer. De
Fransman moet dit gesprek gehoord hebben want als wij later bij de plek
aankomen staat hij al buiten te wachten. Heel sneaky heeft hij er voor
gezorgd dat zijn drie medepelgrims de driepersoonskamer hebben en zegt
als wij binnen komen, Ramona, ik heb voor ons een tweepersoonskamer,
voor Hugh en mij is er ook nog een. De stalker staat minzaam te glimlachen.
Pikken wij dit? Nee zeker niet. Na wat heen en weer gepraat met de
eigenaar wordt er bij ons op de kamer een uitklapbed bijgezet en na loting
slaapt Hugh daarop. We eten nog wel gezamenlijk maar de sfeer is niet echt
uitbundig.





De volgende dag als we net onderweg zijn met Ramona natuurlijk, komt de
stalker plotseling achter een boom vandaan. Hij heeft gewoon daar staan
wachten tot we daar voorbij kwamen en wil weer met Ramona aanpappen.
Hugh stapt op hem toe, grijpt hem met twee handen bij z’n geruite
overhemd en zegt dreigend iets van, als ik je nog een keer in onze buurt zie
kom je er niet zo vanaf en nog een paar dingen die ik niet zal herhalen. We
hebben hem de verdere weg niet meer gezien. Pas in SdC weer, opeens
kwam hij weer achter een pilaar vandaan, hij wou nog iets tegen Ramona
zeggen. Dat gebeurde dus niet.

Ja ook dit soort dingen kun je meemaken op de camino.



Hoofdstuk 18.

Lekker ontbijten, alhoewel? Het ontbijt bestaat vaak alleen uit kof�e en wat
magdalenas, dit zijn een soort cupcakes. Iets uitgebreider is kof�e met
tostadas, geroosterde stukken stokbrood met jam of wat ik wel lekker vind,
een verse tomatensmurrie. In dit particuliere pension is er zelfs kaas. De dag
begint dus goed en als tweede goede punt, de Franse stalker is al vroeg
vertrokken, wel zo rustig.



We lopen nu verder met z’n drieën, Ramona, Hugh en ik. Vandaag een
betrekkelijk korte route naar Melide. Hier komt de Primitivo uit op de
drukke Camino Frances. We lopen gezellig te babbelen, het is prachtig
weer en de heerlijke geuren van de natuur zijn een weldaad voor mijn
reukorgaan. Of het door deze combinatie komt weet ik niet maar we
missen een afslag. We hebben al een hele tijd geen gele pijl meer gezien
maar zonder erg lopen we door. We zien een richtingsbordje met Pallas del
Rei erop, dat kan niet goed zijn, dat is de andere kant op. Teruggaan? Daar
heb ik een hekel aan. Het wordt een lange dag, na 34 km komen we aan in
Melide. Dit is een andere wereld, we komen uit de stille Primitivo in de
hectiek van de Frances. De albergue is vol maar geen probleem. In een
grote sporthal zijn mobiele slaapvertrekken gemaakt. Het is 2010 en dat is
een jubileumjaar. Een hele tijd geleden alweer schonk paus Alexander de
derde in zijn pauselijke brief “Regis Aeterna” de jubileumgenade, aan de
kerk van Santiago de Compostela. Nou en?  In het jaar dat 25 juli, dat is de
naamdag van apostel Jacobus, Santiago in het Spaans, op een zondag valt
alle pelgrims die dat jaar naar SdC lopen hun zonden vergeven wordt. Wel
nog even biechten en ter communie gaan en je kunt weer met een schone
lei beginnen. Om het de mens wat makkelijker te maken geldt dit al als je
de laatste honderd km gelopen hebt. Vandaar de enorme drukte hier op de
camino Frances. Men begint in Sarria en kuiert met honderden tegelijk naar
Santiago de Compostela.

We zijn beland in een andere wereld, dit is duidelijk een andere camino.
Heel veel Spanjaarden en groepjes. De cafeterias zijn vol maar als je dan
toch in Melide bent moet je pulpo eten. In Galicië dé specialiteit. Het is een
octopus die in een grote koperen pan gekookt wordt. Gaar worden de
tentakels in stukjes geknipt en op een houten bord gelegd, paprika poeder
en olijfolie eroverheen en smullen maar. Ik denk dat er geen middenweg is,
of je vindt het heerlijk of je walgt ervan. Ik vind het heerlijk.



Overnachten in een sporthal
We zijn beland in een andere wereld, dit is duidelijk een andere camino.
Heel veel Spanjaarden en groepjes. De cafeterias zijn vol maar als je dan
toch in Melide bent moet je pulpo eten. In Galicië dé specialiteit. Het is een
octopus die in een grote koperen pan gekookt wordt. Gaar worden de
tentakels in stukjes geknipt en op een houten bord gelegd, paprika poeder
en olijfolie eroverheen en smullen maar. Ik denk dat er geen middenweg is,
of je vindt het heerlijk of je walgt ervan. Ik vind het heerlijk.



Drukte op de Camino Frances



We doen het rustig aan, de meute is al weg en vandaag lopen we maar 13
km naar Arzúa. Het eerste stuk is nog wel uitdagend maar het tweede stuk
is gewoon langs de weg lopen en een hele lange straat door naar het
centrum van Arzúa. Hier zijn veel slaapplekken en we vinden een mooie
particuliere albergue. Het lijkt soms als ik zo onderweg ben dat er verder in
de wereld niets gebeurt. Geen krant en het nieuws op de tv die in iedere
horecagelegenheid aanstaat is wat moeilijk te volgen in het supersnelle
Spaans dat er gesproken wordt. Waar je hier niet aan voorbij kunt is voetbal.
WK 2010. Nederland draait lekker maar speelt vanavond niet en ook
Australië niet maar we gaan vanavond toch maar een wedstrijd kijken in
een sportcafé. Het is niet zo’n belangrijke wedstrijd want het is stil. We
merken dat Santiago nu dichtbij komt want we zijn uitgelaten en laten ons
de drankjes goed smaken. Iets na elven lopen we terug naar de albergue.
Krijg nou wat, de deur zit op slot, potdicht. Alles is donker binnen. We lopen
om en proberen over de heg te klimmen om zo in de tuin te komen.
Vergeet het maar, het is hier moeilijk inbreken. Dan maar hard op de deur
kloppen en door de brievenbus roepen. Ik denk dat half Arzúa inmiddels
wakker is maar hier binnen is iedereen in een wel erg diepe slaap. Na een
hele tijd komt er iemand met een slaaphoofd aan de deur en laat ons erin.
Jullie hadden voor tienen binnen moeten zijn zegt hij geïrriteerd. Maar goed
we kunnen slapen. Het is te laat om nog te douchen, morgen maar voor we
vertrekken.

Lol in sportcafé



Na een heerlijke scheerbeurt en douche eerst ontbijten en dan 20 km
lopen naar O Pedrouzo. We zijn er bijna als er plotseling een schrikreactie
door mij heen schiet. Om mijn nek draag ik een voor mij kostbaar bezit. Een
van mijn moeder gekregen gouden medaillon. Aan de binnenzijde achter
een dekseltje twee minifoto’s van mijn overleden dochters. Het hangt niet
meer om mijn nek en direct weet ik het, tijdens het scheren afgedaan en
aan een haakje gehangen, vergeten dus. Ik voel mijn hart te keer gaan. Ik
moet terug. Terug lopen, taxi? Ik loop eerst door naar de albergue en daar
belt de man van de receptie de vorige albergue. Ik weet precies waar het
moet hangen maar het hangt er niet meer, iemand heeft het
meegenomen, ik ben het kwijt en ben er beroerd van. Ik heb in de bijna
drie maanden die ik nu onderweg ben toch veel meegemaakt maar dit kan
ik niet hebben. Ik ga op bed liggen en medelijden met mijzelf hebben, zo
val ik in slaap.

Hugh maakt mij wakker, kom op Harry, we gaan wat eten en drinken. Ja
natuurlijk, ik moet dit ook loslaten en doorgaan.



Hoofdstuk 19

Santiago de Compostela

Het is iets na achten als Hugh mij uit mijn bed praat. Harry dat is wel leuk
voor jou, er is beneden een Nederlandse vrouw met haar dochter. Toevallig
hadden we het er gisteren onderweg over gehad wat voor mij in deze
maanden het moeilijkste was. Ik vind het bijna drie maanden geen
Nederlands spreken het moeilijkst. Vooral als een gesprek echt de diepte in
gaat mis ik woorden die in het Nederlands vanzelfsprekend zijn. Alleen maar
Engels spreken en luisteren met Hugh en Ramona. Het beetje Spaans dat
ik net kan gebruiken voor de dagelijkse levensbehoeften, het is
vermoeiend.  Nu dan weer eens Nederlands spreken. Ik ontmoet Ina die
samen met haar dochter een stuk van de camino loopt. Even een half
uurtje bijpraten. Lekker.



In Spanje eet je normaal gesproken laat en Ramona, Hugh en ik gaan om
half negen ergens eten. Menu del dia kost hier 10 euro. Drie gangen en per
persoon een halve �es wijn. Nog twee dagen en we zijn in Santiago de
Compostela. We zijn er uitgelaten van en drinken nog een paar gin-tonics.
De deur van deze albergue gaat om elf uur dicht maar we zijn op tijd binnen
deze keer. Het is nog mooi weer en deze albergue heeft een groot
dakterras. Hier gaan we nog even zitten. De meeste lopers liggen al in bed
alleen twee Spaanse jongens zitten ook op het terras. We praten wat heen
en weer en een van de jongens vraagt aan ons of we chocolade willen. Ja
waarom niet, altijd lekker. Nu dacht ik een stukje chocolade maar onder
Spaanse mensen betekent het heel iets anders, een joint. We doen mee. Hij
draait een dikke joint en om de beurt nemen we een �inke trek. De enige
keer dat ik dat heb gedaan was toen ik een jaar of zeventien was en ben er
toen alleen vreselijk misselijk van geworden. Nu valt het heel anders. We
hebben de grootste lol. Het is na middernacht als ik heerlijk ontspannen in
mijn stapelbed in slaap val.

s- ’Morgens als ik opsta zijn de Nederlandse moeder en dochter al
vertrokken, ik heb ze niet meer gezien.

we zijn er bijna



Wij doen het heel rustig aan, naar Santiago is nog maar 20 km maar we
willen er in de ochtend aan komen en hebben voor overmorgen een
appartement gehuurd. Vandaag dus maar 15 km. Slechts vijf km voor SdC
ligt Monte de Goze. Zoals de naam al zegt je kijkt hier vanaf de “berg” op
SdC. In 1989 is  Paus Johannes Paulus de II hier op deze plek geweest en ter
gelegenheid hiervan is er een groot monument geplaatst. In 1993 bouwde
men er een giga camping en een albergue met 500 bedden. De camping is
geen succes en is gesloten en helemaal overwoekerd. Het plan was dat dit
een gebied zou worden waar grote concerten gegeven zouden worden,
wandelpaden in een park en nog veel meer. Helaas is dat niet gelukt. De
albergue is een troosteloos gebouw, de enige historische plek hier is de
kapel van San Marcos waar ieder heen gaat om de laatste stempel voor SdC
te halen. O ja er is ook nog een goed visrestaurant in de buurt.

monument voor de paus



Als wij er aan komen hebben we mazzel dat er nog een paar plaatsen zijn.
De hele albergue is gevuld met Spaanse pelgrims met een verstandelijke
beperking. In dit jubileumjaar lopen vanuit heel Spanje groepen van deze
pelgrims vanaf Sarria naar Santiago de Compostela. Iedere groep met
begeleiding en met hun eigen vlag. Opvallend veel vrolijke Downers. Het is
gezellig druk in de alberque. De volgende dag lopen ze in een grote
processie naar het plein van de kathedraal. Onderweg staan langs de kant
veel familieleden hen aan te moedigen. Wij zijn net voor deze grote
menigte bij de kathedraal.

Het stuk vanaf Monte de Goze verdient niet bepaald een schoonheidsprijs.
Druk verkeer en pas in het oude autovrije centrum beginnen de kleine
smalle straten met de historische panden. Toch best wel zenuwachtig dat
ik nu eindelijk na drie maanden mijn fysieke doel bereik. Ik kom onder een
poort door waar een doedelzakspeler Keltische muziek speelt en sta dan
plotseling op het grote plein  voor de kathedraal. De tranen lopen over mijn
wangen. Ik heb het gehaald. 1800 km waarvan 1600 gelopen in 74 dagen
dat is  gemiddeld 21,6 km per dag.



Tegelijkertijd denk ik, is dit het nu? Is dit nu het einde van mijn pelgrimage?
Ik wil niet dat het hier ophoudt maar ik denk ook dit was eens maar nooit
weer. Verwarrende gedachtes. Om mij heen andere pelgrims die aankomen
en staan te huilen. Iedereen is verbonden en omhelst elkaar. Ik ga zitten en
blijf zo een tijdje in mijzelf. In die paar minuten beleef ik mijn reis opnieuw.

Ja Pa, dit heb ik wél afgemaakt, jammer dat je dat niet meer hebt mogen
beleven.

Ja mijn lieve meiden, ik weet dat jullie altijd bij mij zijn.

Ja nieuwe liefde, ik weet dat ik met jou verder wil.

Ik heb in mijn hoofd beslissingen genomen die ik ook moet gaan uitvoeren,
niet mijn sterkste kant. Gewoon doorlopen is makkelijker maar ik heb ook
geleerd op deze “camino” dat er altijd weer een oplossing is. Mijn leven en
denken zal na deze pelgrimage anders zijn, ik voel mij sterk.

Ik kom weer tot de werkelijkheid als de mensen met een verstandelijke
beperking uitgelaten in optocht het plein opkomen. Mijn dochters waren
beiden verstandelijk en fysiek beperkt en weer kan ik bij het zien van deze
enthousiaste mensen het niet droog houden. Hoe is het mogelijk dat ik
precies op deze dag samen met hen voor wie ik een speciale plek in mijn
hart heb aankom in Santiago de Compostela.





Hoofdstuk 20

Het einde van de wereld.

Nu ben ik dan in Santiago de Compostela. Het is super druk en ik mis de
betrekkelijke stilte van de camino nu al. Er staan overal rijen mensen en het
is soms schuifelen achter elkaar aan in de smalle straatjes. Door de speciale
groep Spaanse mensen met een beperking die hier opgewacht en
verwelkomd worden door hele families is het overvol. Het is bijna een
gevecht om de kerk binnen te komen. Maar het is gelukt, ik ben binnen en
sta te wachten, de banken om te zitten zijn vol, tot de mis begint. Daar
komen ze dan, een hele stoet met Priesters en Acolieten. Waar ik onderweg
zo’n tekort aan priesters waarnam is er hier een overvloed van. Er staan
zeker 10 priesters rond het altaar. Het merendeel is hoogbejaard. Tijdens de
dienst, als ze mogen zitten, zag ik twee van de priesters een tukje doen. Ik
heb meer oog voor dat tafereel dan voor de rest. Ik zag ze iedere keer
wegzakken en als er dan weer een ander onderdeel in de mis kwam
schrokken ze wakker, maar even later viel dat hoofd dan weer naar
beneden. Misschien is dit een soort dagbesteding voor priesters met
emeritaat.

Tijdens de mis wordt er ook gezongen en ik heb mazzel want deze keer
heeft er een non met een prachtige stem dienst. De herinneringen uit mijn
verleden als koorknaap van de koorschool van de kathedrale basiliek St
Bavo in Haarlem komen boven. De prachtige Gregoriaanse muziek ontroert
mij. Dat is dan ook alles wat mij ontroert aan deze toeristische vertoning.



Waar ik sta heb ik ook zicht op de gouden Sint Jacobus die hoog boven het
altaar staat. Ik zie een doorlopende stroom mensen er achter langs lopen
die dan even het beeld aanraken of kussen. Dan het hoogtepunt van de
voorstelling de botafumerio , het grootste wierookvat ter wereld. Het zou
bedoeld zijn om de lucht in de kathedraal te zuiveren van onreinheden en
de niet echt lekkere geur die de pelgrims mee naar binnen namen maar
het is gewoon een attractie geworden. Een team van 6 tiraboleiros
(slingeraars) trekken ieder aan een touw en de botafumerio gaat met een
snelheid van zo’n 68 km door de dwarsbeuk. Op zich een spectaculair
gebeuren.

Jacobus met erachter mensen die hem aanraken en kussen.



Buiten staat nog een enorme rij voor de ingang naar het beeld van Jacobus.
Voor dit moment even genoeg Jacobus, de zon schijnt en het terras roept.
Ik ben alweer veel pelgrims van onderweg tegen gekomen en we hebben
veel verhalen te vertellen.



Het is tijd om mijn bewijs dat ik deze tocht gelopen heb op te halen bij het
pelgrimskantoor. Heel veel mensen die de verplichte honderd km hebben
gelopen. Als ik aan de beurt ben en de medewerker ziet aan mijn
stempelkaart waar ik begonnen ben, laat hij die direct aan zijn buurman
zien en ik word uitgebreid gefeliciteerd, best een mooi moment als ik mijn
compostela ontvang.





Bij Santiago de Compostela hoort ook nog Finisterre. Een aantal pelgrims
heeft moeite om te stoppen met lopen en daarom lopen ze nog een stukje
door. Het einde van de wereld, de Romeinen, die dachten dat de wereld
reikte tot dit meest westelijk gelegen punt van het Europese vasteland en
niet verder. We weten nu beter. Ik ga niet lopen maar neem de bus er
naartoe. Vanaf het dorpje is het nog drie km lopen naar de rots aan de Costa
del Morte. Hier liggen veel scheepswrakken want in vroeger tijden en
trouwens ook nu nog vergingen en vergaan er veel schepen. Op deze plek
zo rond zonsondergang verbranden veel pelgrims (nu verboden)
symbolisch iets wat ze onderweg gedragen hebben. Het verbranden van
het oude en dus een nieuw begin. Voor veel pelgrims is dit ook een nieuw
begin, een nieuw hoofdstuk van hun leven.



Ramona, Hugh en ik.

Voor mij zal het ook altijd zijn, een deel voor en een
deel na Santiago de Compostela..




