“BON CAMINO”

Mijn voettocht naar Santiago de Compostella
												
Frans van den Heuvel
Bon Camino

Bon Camino

Voorwoord
In de loop van 2013 verdiep ik mij in de „Pelgrimsroute” van de Pyreneeën naar Santiago de Compostella.
Langzaam aan gaat het kriebelen, het lijkt mij leuk om deze tocht te lopen. Ik bespreek dit met Jodocus, maar zonder telefoon kan ik het wel vergeten.
Albert regelt zo’n ding, en ik kan gaan oefenen. Ik loop regelmatig de Rotte rond en koop een paar goede schoenen.
Na enige tijd oefenen met de rugzak, met hierin de nodige kilo’s afval staal.
Alles gaat goed en eind april 2014 „ Ik ben er klaar voor”.
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„BON CAMINO” (Spaans voor Goede Reis)
VRIJDAG 25 APRIL 2014
Albert,Jacq, Joke en Chris brengen me naar het vliegveld van Charleroi (B) om per vliegtuig naar Saragossa in Spanje te gaan, daar vandaan met de bus
naar Puente de Reina, het loopt anders, de bus gaat direct naar Pamplona.
Een meisje in de bus zegt: „ je moet nog verder”, ik vertrouw het niet en ga naar buiten. De chauffeur zegt: „ volgende stop is San Sebastian” volgens mij
ergens aan de kust.
Snel mijn rugzak en stok gepakt en via een plattegrond 25 minuten gelopen om in een Refugio te komen, lig een uur later 2 hoog in een stapelbed met 20
vreemden die allemaal naar Santiago willen.

ZATERDAG 26 APRIL ca. 14 km gelopen
Om zes uur vertrokken, zoekend naar een bus om op mijn vertrek punt Puente de Reina te komen.
Daar is alles om half acht nog erg stil, ik heb geen zin om daar de hele dag rond te hangen en begin
met mijn ca. 15 kilogram bagage maar vast te gaan lopen. Na zeker 8 van de 14 kilometer in de regen
en door de blubber over „geitenpaadjes” omhoog en omlaag gelopen te hebben bereik ik Lorca.
In de Refugio neem ik een tweepersoonskamer, en na een goede maaltijd (€9,50) ga ik om negen uur plat.
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ZONDAG 27 APRIL ca. 18,5 km gelopen
Om acht uur gaan lopen, al direct stijgend en dalend via slechte paden richting Estella,
na ongeveer drie uur gestopt bij een soort levensmiddelen zaakje met tafel en stoelen, ik eet er goed,
en tot slot helpt de juffrouw me met mijn bretels terwijl ik mijn broek ophoud.
Tot Villamayor de Monjardin over moeilijke paden met grote stenen, zonder stok is dit niet te doen.
In Villamayor liep ik pardoes tegen een gloednieuwe Refugio aan,
en ben totaal versleten op deze heftige tweede dag.
Na een douche kwam ik weer tot leven en in een mooie leren bank naar Pavarotti geluisterd,
ik heb geen puf meer om iets te gaan eten, en ben om negen uur gaan slapen.
Deze afgelopen dag was zwaar, ik heb grote kerels van 30-40 jaar totaal verrot binnen zien komen,
mijn voeten zijn goed en ik verzorg ze ’s morgens en ’s avonds.
(ik kan wel zeggen dat ik mezelf vandaag ben tegen gekomen)
Morgen vroeg op, want er moet natuurlijk wel gewerkt worden, dan richting Torres del Rio

													
								
													

										
										

Mooie details in de dorpen.
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De Jacobsschelp zit ook in dit prachtige fonteintje

		

De kloostertraditie van gastvrijheid wordt in stand gehouden
met een gratis wijnkraan voor de pelgrims.

Gratis wijn
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MAANDAG 28 APRIL ca. 23 km gelopen
Wederom om acht uur gaan lopen, betrokken lucht met regen. Het boekje zegt: „ Enigszins vlak landschap”, toch maar niet, weer veel op en af alleen niet
zo heftig als gisteren. Denkend aan thuis loop ik een kleine steen met pijl voorbij, en anderhalve kilometer verder wordt ik hierop geattendeerd, dus terug
„moet je maar opletten”, na twee en een half uur ben ik in LosArcos, houd voldoende rust en ga via Sansol naar Torres del Rio, hier een mooie Refugio en
zorg dat ik beneden slaap. ik ga alles wassen en hang het buiten aan de waslijn, al met al een goede dag met weinig regen en af en toe zon,
tot op heden geen blaren. Ik moet zo snel mogelijk enkele kilo’s kwijt, ik heb te veel bij me.

													
Bon Camino

Smalle weggetjes.

DINSDAG 29 APRIL ca. 24,5 km gelopen
Om acht uur vertrokken richting Viana, hier op de weg een bus aangehouden en vijf kilometer meegereden om voor elf uur in het postkantoor
te zijn, want hierna zijn ze weer de hele dag gesloten.
Ongeveer 2,5 kg voor €40 teruggestuurd naar Rotterdam.
Van Viana naar Logroño, redelijke paden doch geen watervoorzieningen,
dus voldoende meenemen. In logroño wordt ik door een pelgrim geadviseerd om de Kathedraal te bekijken, er staat een hond tegen die kerk aan
te zeiken, ik denk als die hond het niets vind, hoef ik er ook niet in en
loop verder.
Dwars door die stad waar niets aan was, op weg naar Navarette vier kilometer lang stijgen, soms heftig maar toch steeds omhoog.
In Navarette een 2 persoonskamer, alles perfect en ’s avonds een „Diner
del Peregrino” pasta met varkensvlees, geroosterde aardappelen en bier,
met yoghurt na voor maar €12.
Om half tien slapen, en kijken of we morgen in Nájera kunnen komen.

WOENSDAG 30 APRIL ca. 18 km gelopen

De stier van Navarette

Het „Pelgrimspad” loopt voor een groot gedeelte langs een doorgaande
route, soms een paar honderd meter er vanaf, omhoog-omlaag, ik ga er
zelfs aan wennen.
Vandaag geslapen in een te duur hostel (€ 35).

Bon Camino

DONDERDAG 1 MEI ca. 20 km gelopen
Om acht uur weer vertrokken vanuit Nájera naar Santo Domingo de la Calzada.
Het begint goed, direct na het verlaten van de stad één kilometer stijl omhoog om
op de hoogvlakte van de Rio Alta te komen.
in anderhalf uur in Azofra en weer omhoog naar Cirinūela,
en vandaar in twee uur naar Santo Domingo de la Calzada

			ECHT MOE DEZE KEER
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Nog maar 582 kilometer
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Een mooie Katholieke Auberge met zeer nette kamers, met stapelbedden en zeer schoon sanitair. (€ 7)
Anderhalf uur in een wasserette gezeten, alles weer schoon en droog.
In een goed restaurant hoor ik muziek van de „Godfather”,
ik zeg tegen de eigenaar „ Hé Maffioso”,
hij kijkt me niet begrijpend aan, en zegt even later: „ het is je telefoon”.
Om acht uur ’s avonds, brengen enkele geestelijken twee grote pannen aardappelsoep met worst
binnen in de Refugio, dus neem ik nog maar een bord soep.
Zo vroeg slapen en morgen er op tijd weer uit.
Bij het ontbijt zegt de eigenaar: ” Good bye Maffioso, Bon Camino”.
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Hier had ik al een “roeping”

VRIJDAG 2 MEI ca. 23.5 km gelopen
Van Santo Domingo naar Belorado, om zes opgestaan en om zeven uur vertrokken. De gehele dag zonnige perioden en weinig regen. De natuur is mooi met
veel groen.
Geen winkeltje om iets te kopen, dus maar in een restaurantje goed gegeten.
Om half vier in Belorado aangekomen, echt wel moe vandaag, maar m’n voeten houden het goed. Bij heftige afdalingen voel ik wel mijn knieën, met de stok
naar voren rem ik dan af, onontbeerlijk dat ding. De hostel is perfect, „Casa-Rural-Verdeancho”
Eest even douchen en een tukkie, om zes uur weer het ventje. Ik heb geen zin het stadje in te gaan, zie ik morgenochtend wel. Ik ga vroeg slapen want morgen
wacht een zware dag. „Wie zei ook alweer; weet je wel hoe oud je bent?”.
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ZATERDAG 3 MEI ca. 25 km gelopen
Van Belorado met de bus naar Villafranca Montes de Oca, dan de berg op naar 1200 meter hoogte, en vervolgens de afdaling naar San Juan de
Ortega. Na Atapuerca volgt de berg Matagrande op een bergpad met grote stenen zowel berg op als af. Hierna komt het zicht op Burgos. Wat ik als
een gemakkelijke dag wilde zien, bleek een zware tot zeer zware te zijn. De Matagrande was zeer zwaar.
Via Villaval naar Cardenūela Rio Pico, mijn knieën krijgen het wederom zwaar te verduren. Die zijn echt het enige aan mijn lichaam, waar ik echt
aandacht aan moet blijven besteden, ’s avonds en ’s morgens een smeerseltje erop.
Ik verheug me op het traject Burgos - Leon recht toe recht aan zo’n 200 kilometer over een hoogvlakte. Veel pelgrims worden hier depressief van en
haken halverwege, of eerder af en laten zich ophalen. Ik heb met plezier gelopen.
In Burgos overnacht en de Kathedraal willen bezoeken, ik kwam er zonder kaartje te kopen niet in. Op z’n Rotterdams heb ik die kerel verteld dat ik
begreep dat je bij de hoeren moest betalen maar bij een kerk niet.

													 Een zeer zwaar deel.
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ZONDAG 4 MEI
De gehele dag in Burgos gebleven. ’s avonds met Sergio uit Milaan in een goed restaurant perfect gegeten. De Refugio is van de gemeente, zeer goed
en een perfecte organisatie. In de tuin staat een bronzen beeld van een pelgrim die zijn voeten verzorgd heel mooi.
Op tijd naar bed en de volgende morgen weer vroeg op.

															Samen met een mede pelgrim van weleer.
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Een prachtig bronzen standbeeld.

MAANDAG 5 MEI ca. 21 km gelopen
Om half zes opgestaan en na het ontbijt om half zeven gaan lopen.
Anderhalf uur voordat ik de stad uit was.
Een prachtige dag met veel zon, zonnebril en petje op en crème op m’n lijf.
Ik zie lui voorbij komen die ook enkele dagen terug al in beeld waren.
Na elf kilometer in Tardajos een kleine pauze ingelast.
Leuk met Bertram de Duitser gesproken.
Hierna zeker 10 kilometer alleen maar omhoog gelopen, met af en toe
steile klimstukken, dan eindelijk op de top zie ik beneden Hornillos del
Camino liggen, het gaat steil tot zeer steil naar beneden, G.V.D. m’n knieën, de stok is zeer noodzakelijk om af te remmen.
Beneden heb ik niet de moed om in Sanbol te gaan slapen, dus blijf ik hier
in een hostel € 35 alles perfect.

					
.

“m’n voorganger”
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DINSDAG 6 MEI ca. 24,5 km gelopen
Om zes uur opgestaan, en na een goed ontbijt om zeven uur weer gaan lopen.
Via Sanbol naar Hontanas, weer omhoog twee uur lang voor Hontanas,
enkele uren later in Castrojeriz aangekomen alles vol,
ik wordt via de bus door verwezen naar Frómista.
In de Refugio daar lig ik tussen twee enorm snurkende kerels en doe geen oog dicht.
Ik moet morgen een hostel hebben.

								
											

Berg op en berg af

WOENSDAG 7 MEI ca. 25 km gelopen
Van Frómista naar Carrión de Los Condes, het terrein is vlak en er kan dus doorgelopen worden, ik krijg van een heer uit Voorburg een pleister voor
op mijn linker voet, het ding is verdroogd dus plak ik er maar een grote hielpleister op.
Eindeloos rechte wegen, waar meerdere mensen depressief van worden, ik niet. Na zo’n vijftien kilometer gaat de weg langzaam omhoog, maar wel
vijf kilometer lang tot een kilometer voor Carrión.
Onderweg goed gegeten en veel gedronken, want de zon schijnt behoorlijk. Ik ben om kwart over drie in Corrión aangekomen en heb gelijk twee
doosjes goed passende en plakkende pleisters gekocht. Morgen is er een traject van 17,5 kilometer, zonder schaduw,zonder water of voedsel. Dus een
Spar bezocht, een klein brood gekocht met afgeprijsde kaas voor morgen onderweg plus een blik perziken op sap en twee liter water mee.
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Ledigos

DONDERDAG 8 MEI ca. 23 km gelopen
Vandaag om kwart voor zeven gaan lopen vanuit Corrión, met in het vooruitzicht : „De weg der Depressieven” 17,5 kilometer rechte steenslag weg zonder bocht.
Onderweg vraagt een Amerikaan en zijn vrouw wanneer ik rust neem en waar hij water kan vinden, dat is er niet zei ik en gaf hem een liter van mijn
water, hij was er zeer blij mee, (je moet als pelgrim, oog hebben voor je medemens).
Ik heb twee keer een pauze genomen en ben om twaalf uur in Calzadilla de la Cueza aangekomen. Ik zie mensen totaal verwilderd kijken zoiets heeft
niemand, ik ook niet, meegemaakt. Ze gaan ook niet een minuut verder en blijven in Calzadilla, ik vind het daar niks en ga nog zes kilometer verder naar
Ledigos.
Tot mijn geluk een prima Auberge, voor €18 een prima 2 persoonskamer, ik hoop hier vanavond goed te eten, het glas bier voor €1 is in ieder geval goed.
Om vier uur mijn kleren gewassen en opgehangen, gedoucht en schone kleren aan.
’s Avonds met zo’n twintig man aan een gezamenlijk diner. Salade, soep, patat met twee grote karbonades inclusief wijn en ijs na voor €12, geen geld.
Morgen naar Sahagun

														 De weg der depressievelingen
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VRIJDAG 9 MEI ca. 18 km gelopen
In Ledigos om half zes opgestaan, om kwart over zes reisklaar gaat om 7 uur de keuken pas open, geen zin om te wachten en ga alvast op weg. De grindpaden zijn redelijk, kom in een gehucht een barretje tegen voor een goed ontbijt en zie Bertram de Oostduitser zitten, we drinken samen koffie en gaan
definitief uiteen, Hij gaat met een slecht lopende vriend treinend en bussend naar Santiago, ik loop met een omweg naar Sahagun. Mooi weer en een
goede hostel aan het eind van de middag maakt deze dag 100%.
’s Avonds een Diner Peregrinos: Soep - twee mooie stukjes vlees - patatas bravas (spaanse gebakken aardappelen)- brood - wijn of voor mij twee grote
glazen bier en ijs na, voor slechts € 10 Hoe kan dat nou???
Ik wil morgen naar Reliegos (32km), dit is te veel voor „een oude man”. Ik kan tien minuten met de trein (€ 1,20) dan blijft er zo’n 18-19 kilometer over
om in Reliegos te komen, of ik ga verder als het niet te heet wordt.

											 Gezien in een Hostal
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Een prachtige oude Romeinse brug
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ZATERDAG 10 MEI ca. 26 km gelopen
Vanmorgen een treinkaartje gekocht, en zeven minuten met de trein, staat gelijk aan anderhalf uur lopen.
M’n loopdag begint in Calzada del Coto, dit traject is zonder voorzieningen onderweg. Dus voldoende water en een stuk brood mee.
Van El Burgo Ranero is het drie uur redelijk vlak naar Reliegos. Hier wil ik bij de „ Benedictijner Nonnen” gaan slapen, diverse Spanjaarden raden mij
dit af, de bedden staan daar haast tegen elkaar. Volgens Jodocus kunnen die nonnen dan makkelijker van het ene naar het andere bed „wippen”.
Ik slaap in de Refugio „Franciscus van Assisi” er zijn goede voorzieningen. Mijn voeten houden zich goed, één blaar op mijn linker voet rechts dat is
alles.

ZONDAG 11 MEI ca. 25 km gelopen
Heel geleidelijk gaat de weg omhoog vanaf acht uur, ik ben nog steeds op de hoogvlakte en zie na enkele uren de Kathedraal van Leon, om twee uur
ben ik in het centrum van Leon.
„ZO DE HELFT ZIT EROP”
Leon is een prachtige stad met een autovrij centrum.
De Kathedraal is alleen tijdens de avondmis open,
ik maak mooie foto’s van de omgang van de kerk met mooie deuren,
welke voor mij gesloten blijven.
Een monnik die mij de weg wijst, heeft ook zo’n bruine pij aan,
net zo een als ik bij Frans Moret heb besteld.
Morgen kan ik met de bus naar La Virgen de Camino, v
andaar lopen naar Hospital de Orbigo (28km) blijkt 24 kilometer te zijn.
Ik ben om ’s avonds om zeven uur terug in de Refugio,
ga douchen en mijn spullen wassen, alles kan hier in de droger.
om acht uur nog even naar Pavarotti en Placido Domingo luisteren en
daarna slapen.
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Kathedraal van L’eon

De deuren welke voor mij gesloten bleven

“ De omgang”
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MAANDAG 12 MEI ca. 24 km gelopen
Om zes uur opgestaan, slecht geslapen, m’n buurman snurkte als een gek (hoeveel zullen dat van mij gezegd hebben???),
de bus gepakt en naar La Virgen de Camino gereden om het industriegebied te omzeilen.Samen met een Amerikaan uitgestapt,
het is zijn 1e dag en na 15 kilometer haakte hij met meerdere blaren af.
Hij vond het genoeg, gezien zijn houding ziet hij het overmorgen niet meer zitten.

In Hospital de Orbigo verblijf ik in Auberge Carl Eisner,
een oud gebouw met veel sfeer, opgezet door een Zwitser rond 1900.
Ik ben goed moe en ga om acht uur „even” op bed liggen,
en wordt die avond niet meer wakker.

De binnenplaats van “ Carl Eisner”
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DINSDAG 13 MEI ca. 18 km gelopen (in 9 uur tijd)
Vanaf Hospital de Orbigo om half acht gaan lopen, om negen uur gaat het fout, ik let niet op en ga door mijn linker poot. Het duurt anderhalf uur voor
ik weer verder kan, de tube leeg gesmeerd en ik vorder maar langzaam en moet regelmatig even gaan zitten. Ik kan kiezen uit twee routes, en besluit de
zuidelijke te nemen, langs de autoweg loopt het nu makkelijker. om 4 uur arriveer ik in Astorga en moet een steile klim nemen om in de Auberge „Siervas de Maria” te komen. Volgens het boekje is hier een voetverzorger, nu dus niet G.V.D. Voor €6 wordt mijn kleding gewassen en gedroogd, zodat ik
mijn voet met ijs kan koelen en rust geven.
Het was te gek dat ik geen problemen had, zoiets kon niet uitblijven.
Morgen één dag rust en met de bus naar Foncebadon (25km) hiervandaan met een kleine stijging naar de top en dan naar beneden.

WOENSDAG 14 MEI ca. 12 km gelopen
Om zeven uur opgestaan, m’n voet is minder dik. In alle rust voorbereidingen getroffen om met de bus naar Foncebadon te gaan, ik stap 6 kilometer verder uit om de klim te ontlopen. Vandaar uit wil ik in twee dagen de resterende 24 kilometer lopen, om mijn voet zo veel mogelijk rust te geven. Ik krijg
een korte lift naar Ponferada en loop nog drie en een half uur naar Cacabelos.
Daar zijn allemaal houten hokken rondom een kerk gebouwd,
ik neem een twee persoonshok voor €10, dan heb ik meer ruimte.
Mooi weer, mooi sanitair, een goede maaltijd,
maar nog wel steeds pijn in mijn poot.
Morgen later weg, op naar Villafrance de Bierzo,
daar is een apart gedeelte met kamers voor oudere pelgrims,
ik ben benieuwd.

									

“Schitterende stukken”
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DONDERDAG 15 MEI ca. 11 km gelopen
Op Herentijd vertrokken om negen uur, vandaag een korte trip om in Villafrance te komen, maar dan wel tien kilometer omhoog en omlaag. In de eerste
vier kilometer moet ik ongeveer driehonderd meter omhoog.
Tegen tweeën aangekomen bij Auberge av. Fenix,
de kamer voor ouderen is gelul toch met veertien man
op één kamer in een scheef bed.
De toiletten worden gescheiden door een plastic gordijntje,
ik wordt dan ook prompt gestoord tijdens het kleien.
„Sorry just a moment” zeg ik nog,
en de lul laat het gordijn half open staan.
Het kost niet veel, maar het is dan ook helemaal niks,
zo slecht als deze heb ik nog niet meegemaakt.
Overigens is het avondeten prima verzorgd,
elkaars handje vasthoudend word er eerst een
pelgrimsliedje gezongen, en dit alles voor €7.
Vanmiddag een leuke gesprekken gehad met een Engelsman,
Zwitser en Australiër leuke contacten.
Morgen wil ik met de bus naar Pedraalte O Cebreiro beneden.

								

Het Kasteel in Villafrance
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VRIJDAG 16 MEI ca. 12 km gelopen
Vanochtend met de bus vertrokken naar Pedraalte O Cebreiro, ik moet hier vandaan over een lengte van vier kilometer zeshonderdvijfenzestig meter omhoog
naar dertienhonderd meter hoogte en dit alles over een geitenpad, ik loop er twee en een half uur over en ben totaal kapot als ik eindelijk boven ben, mijn
knieën trillen en kan ze niet meer stil houden ik ben zeer geëmotioneerd wanneer ik stil in een hoekje zit bij te komen.
Tegen de tijd dat ik weer een beetje bij de mensen ben, moet ik nog een pas over, deze ligt nog honderd meter hoger, voordat ik weer ga afdalen. En weer
een stuk omhoog en omlaag om vervolgens op de top van de Alto de Poio te komen. Hier een prima hostel voor €30 een goede kamer en sanitair. Het wordt
gerund door een oudere heer die mij eerst een biertje geeft, hij vraagt niet naar de „pelgrimspas” en mijn paspoort, hij verdient dus wat extra en geeft me een
knipoog.
Lang gedoucht om warm te worden en alles gewassen.

Vandaag ben ik mezelf voor de tweede keer tegengekomen

								

Boven op de top bij O.Cebreir

Vandaag bijna zeven uur gelopen onder zeer zware omstandigheden. De meeste lui die naar boven gingen gaven hun rugzak aan een transport auto mee, ik
kwam daar pas op de top achter :).
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Hierboven is goed het hoogte verschil over de hele route zien.
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ZATERDAG 17 MEI ca. 26 km gelopen
We gaan vandaag de berg Do Poio af, niet te geloven kilometers lang over een
geitenpaadjes met grote stenen naar beneden naar Fonfria en Triacastela. hier een
pauze ingelast om bij te komen. Driekwartier op mijn sokken in een farmachia
gestaan om m’n teennagels te laten knippen, vóór mij waren meer gasten met blaren
dan gewone voetzolen. Toen zei de juffrouw : „ alleen een dokter mag knippen”, dus
vervolgens met een eenvoudige knipper het zelf maar geprobeerd. Goede raad van
Albert en Joke in de wind geslagen en toch nog tien kilometer door gelopen naar
Samos.
Na drie uur kom ik daar aan en loop tegen een nieuwe hostel aan voor €20 een
prachtige kamer, lekker gegeten en vroeg gaan slapen.
Volgens het boekje zesentwintig en een halve kilometer gelopen over zeer slechte
paden, wat zeer vermoeiend is.

‘s morgens vroeg om half zeven
Dit ging nog
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Klooster van Samos

mos

ZONDAG 18 MEI ca. 34 km gelopen
Vertrokken uit Samos om negen uur en om twaalf uur in Saria aangekomen, hier een uurtje uitgeblazen op een terrasje. Vervolgens steil omhoog naar
Vilei de hostel hier is vol, dus ik loop door naar Barbadelo en Peruscallo wat steeds omhoog gaat, hierna regelmatig afdalend naar Portomarin.
Deze lange dag heeft als „toetje” een lange steile trap om in het centrum te komen, ik vind een goede hostel en eet ’s avonds een goede maaltijd.
Dit was de langste dagafstand en dat voel ik. Op de eerste drie a vier dagen na de anorak niet meer aangehad, elke dag is het een strak blauwe lucht,
alleen op de O Breira was het stervend koud met twee jacks aan nog niet warm geworden.

De zeer oude kastanjeboom waar ieder boek over spreekt.

En nog twee “ouwetjes”
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MAANDAG 19 MEI ca. 22-24 km gelopen
Om half acht weer gaan lopen, m’n gewoonte is geworden om na elk uur
of anderhalf uur een kwartiertje rust te nemen, dus kom ik vandaag in twee
uur niets tegen om even op te gaan zitten, geen bank, geen steen en ook
geen bar. Door een prachtig landschap gaat het over geitenpaden nog steeds
omhoog en omlaag.
De weersvoorspelling voor vandaag was regen, doch op enkele onweerswolken na blijft het droog wel de eerste bewolkte dag in twee weken.
Vandaag de 100 kilometer paal gepasseerd, wat inhoud dat ik tien pelgrimstempels moet hebben over deze laatste kilometers tot Santiago de Compostella om een oorkonde voor Joke in de wacht te slepen.

Vandaag drie keer geprobeerd Joop Verhage te bellen voor morele steun doch de LUL neemt niet op, nu ik hem nodig heb.
’s Middags 3 uurtjes geslapen, goed gegeten en om negen uur weer naar bed.
Ik denk dat ik het zo goed volhoud, omdat ik zeer veel rust neem en zeker
zeven à negen uur slaap elke nacht.

De honderd kilometer paal.
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De gehuchten geven goed de route aan

DINSDAG 20 MEI ca. 27 km gelopen
Ik ben om 5 uur klaar wakker, en ga om zes uur al lopen,
REGEN,REGEN en nog eens REGEN.
De eerste twaalf kilometer gaan voorspoedig ondanks de regen,
hierna is het de bedoeling om via Ligonde,
Portas naar Palas de Rei te gaan,
volgens mijn berekening zo’n zevenentwintig kilometer.
Onderweg krijg ik van twee Amerikanen uit Pennsylvania koffie
aangeboden in een schuurtje, na de koffie komt er een grote kerel
vertrouwelijk naast me zitten,
en ik heb het gelijk door……. „een kerkgenootschap”, waar kom je
vandaan? wat zijn je beweegredenen? ga je naar de kerk?
Ik vertel hem dat ik niets voel voor Rooms Katholieke geestelijken
die kinderen misbruiken, en ook niets heb met huilende Amerikaanse dominees die hun secretaresse een beurt geven en dan over
de grond kruipend hun vrouw en God om vergeving te vragen.
Volgens hem moet ik toch in Jesus geloven.
Ik heb geen kerk nodig, zei ik. Hij: is ook niet nodig als ik Jezus
maar volg.
Na een donatie van 25 Eurocent, heb ik hem een hand gegeven en
gezegd dat ik oud wil worden op mijn manier.
Er stonden overigens wel vier mooie antieke stoeltjes in die stal,
was wat voor Willem geweest!

“ Het Kerkgenootschap”

Bon Camino

Ik loop in Palas de Rei een mooi nieuw complex voorbij en denk
dat is te duur in het stadje vind ik „Casa de Curro” kamer €25.
Mijn voeten doen het op die ene blaar na nog bijzonder goed,
alleen bij steile afdalingen voel ik mijn knieën en mijn tenen.
Waar ik nu ben is een familie hostel, de oude heer loopt als een
spook in het restaurant, terwijl zijn zoon (niet helemaal tof ) de
hele tijd met zijn kop loopt te schudden, ik kijk het zo eens aan en
ontdek dat overal in hoekjes flessen wijn staan, waar ze regelmatig
stiekem hun glas bijvullen.
Ik blijf hier niet eten dat vind ik te „gevaarlijk”. In de omgeving
vind ik een goed restaurantje, perfecte soep een goede biefstuk en
yoghurt toe samen met een halve liter wijn voor maar €9, onvoorstelbaar.
Ik ga vroeg slapen.

“ Even droog “
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WOENSDAG 21 MEI ca. 21 km gelopen
Veel regen tot stortbuien toe.
Ik ben om zes uur gaan lopen vanaf Palas de Rei richting Melide en Arzura,
kijken hoever ik vandaag kom. wanneer ik omhoog loop komen gelijkertijd de
„riviertjes” naar beneden, ik zie er niet uit.
De anorak is perfect, sluit bij regen en is ook weer snel droog.
Om tien uur Melide al voorbij, ik loop over goed onderhouden paden welke
omhoog regelmatig in riviertjes veranderen.
Ik ga mijn knieën goed voelen, wederom is de stok van groot belang om bij afdalingen af te remmen. Ik probeer om de anderhalf uur een rustplek te vinden,
vanmorgen na twee en een half uur wat kunnen eten omdat er voor die tijd
niets open was.
In Arzura na vijf of zes pogingen een hostel gevonden, geen ontbijt en geen
wasmogelijkheid. Ik ben blij een goed onderkomen gevonden te hebben, hoe
dichter bij Santiago hoe drukker het wordt.
Volgens het boekje nog zo’n veertig kilometer, zou in twee dagen te doen moeten zijn.
Ik wil in ieder geval vroeg een onderkomen hebben morgen, zeker met dit
klote weer.

“ St. Jacobskruis”
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weer zo’n schitterende oude Romeinsebrug
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DONDERDAG 22 MEI ca. 22 km gelopen
VANDAAG DE LAATSE LOOPDAG
Ik begin in Arzura om een bus te pakken naar Calle(8km), ik stap
uit in een enorme regenbui en ben tien minuten later tot mijn kruis
zeiknat, het water trok via mijn broekspijpen omhoog, gelukkig
blijft mijn bovenlijf droog.
Ik loop uren door naar Pedrouzo, hoger en lager en steeds vermoeider kom ik in Lavacolla ongeveer tien kilometer verwijderd van
Santiago.
Inmiddels droog gewaaid doch onder de blubber zoek ik een hostel.
Er moet er hier één zijn maar ik kan hem niet vinden, wel een zeer
luxe hotel. Hotel „ Ruta Jacobea” , ik durf niet naar binnen in mijn
blubber zooitje.
Doch de man aan de receptie wenkt me binnen en vraagt gelijk:
„do you like a beer?” , ik sla dat niet af en kom langzaam weer bij de
mensen.
Hij heeft alleen een kamer en suite, ik zeg dat ik daar geen geld
meer voor heb en krijg hem voor de prijs van een gewone kamer
(€55), ik moet gelijk aan mijn sponsor Wladimir denken, „luister
Frans, als je het op een gegeven moment niet meer ziet zitten en
verrot geregend bent neem je een goed hotel en laat je je verwennen” , daar is het geld voor.
Dit hotel had op geen beter moment kunnen komen tien minuten
later lig ik drie kwartier in een twee meter lang bad, met alle lotions
en andere rommel die daar aanwezig zijn heerlijk bij te komen.
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Prachtige bronzen beelden in het hotel

Het Peregrino diner in het hotel (€22), begint met vier soorten heerlijke kaas, dan
een speciale soep uit het oude Gallië, dan twee grote jakobsschelpen gegratineerd
met kaas, hierna een prachtige entrecôte met groente en gebakken aardappelen,
met als dessert heerlijke flensjes met room en honing. Dit alles gelardeerd met een
heerlijke fles wijn en water.

„IK HOU HET VOOR GEZIEN”
De laatste tien kilometer loop ik niet door een industriezone en door buiten wijken
maar neem op vrijdag 23 mei de bus naar Santiago de Compostella, zonder rugzak.
Uit hout gesneden pelgrim
Bon Camino

VRIJDAG 23 MEI

„BEZOEK SANTIAGO”
Als ik niet hoef te betalen zal ik de Kathedraal bezoeken om enkele
foto’s te maken, en wanneer mogelijk het wierookvat te zien slingeren.
Voor Joke ga ik eerst met mijn paspoort en pelgrimspaspoort op zoek
naar het bureau waar het certificaat wordt afgegeven, als je tenminste
aan alle voorwaarden hebt voldaan.
Na een grondige screening wordt het mij uitgereikt,
gratis maar het kokertje kost €2.
Voldaan neem ik aan de overkant eerst koffie met koek.
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Alle stempels voor het certificaat zijn bemachtigd
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Santiago is qua stad niet veel bijzonders, ik ga de Kathedraal in en hoef niet te betalen, om in een rij van zo’n honderd mensen te gaan staan, en
dan bovenin een beeld een zoen te geven gaat me te ver. Ik ben om half elf al in de kerk, de pelgrimsmis begint om twaalf uur en om één uur eindelijk het „vaatje zwaaien”. Ik besluit om voorin te gaan zitten en twee en een half uur te wachten (ik heb overigens nog nooit zo lang in een kerk
gezeten)
De mis met vijf heren gaat geestelijk aan mij voorbij, en wacht geduldig tot zes verklede lui als een imbeciel aan een touw gaan trekken.
Ik ervaar het kerkelijk gebeuren als één grote poppenkast en comedie.

Het wierookvat slingert bijzonder hoog van voor naar achter aan een touw van dertig tot vijfendertig meter lang, ondertussen lopen geestelijken
snel langs honderden mensen met een offerzak, ik doneer 25 Eurocent want je moet geen onderscheid maken tussen kerkelijken Amerikanen en
het Vaticaan.
Na een heerlijk kaasplankje in een Café met een American Coffee wordt ik weer warm en neem de bus terug naar het hotel om me daar verder te
laten verwennen.
Vandaag besluit ik hetzelfde diner te bestellen als gisteren, doch de soep is niet meer voorradig wel een heerlijke vissoep (als voorgerecht op de
kaart €19), ik zeg dat vind ik te duur, maar geen paniek de ober zet een complete schaal soep op tafel voor mij alleen, soep met veelkrab en kleine
mosseltjes, ik heb nog nooit zulke lekkere vissoep gegeten.
Bon Camino
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In nomine Patri,
et Filii, et
Spiritus Sancti,
Amen
“ PETJE AF”
Na zo’ n prestatie, en de Pauselijke zegen na kan het
toch niet meer stuk, toch??
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„RESUME”
Het was een enorme ervaring deze reis te maken. Ik heb het niet onderschat, toch waren hele trajecten niet zoals ik verwachtte. Regelmatig „Olifanten of Geitenpaden” d.w.z. dertig tot vijftig centimeter breed, moeilijk begaanbaar met stenen soms wel vijftig centimeter in hoogte verschillend,
zowel naar boven als naar beneden hoogteverschillen van vijfhonderd naar duizend meter.
Deze moeilijkheden kwamen de eerste drie dagen zeer veel voor, en later regelmatig terug. Om eerlijk te zijn, ik ben mijzelf een paar keer tegengekomen, waarbij ik op de O.Cebreiro zeker driekwartier met trillende knieën heb gezeten, over vier kilometer heb ik een hoogteverschil van ongeveer zeshonderdvijftig naar dertienhonderdmeter moeten overbruggen over zeer slechte paden. Ik heb hier bijna drie uur over gedaan en was zeer
geëmotioneerd toen ik in een hoekje zat bij te komen.
Over het algemeen heb ik de reis als zeer positief ervaren, met leuke contacten welke van over de hele wereld kwamen. Wat voor mij onvoorstelbaar is, dat ik slechts één klein blaartje had tijdens de gehele reis, overigens heb in de ongeveer twee maanden voor vertrek redelijk veel kilometers
gemaakt ook met een gevulde rugzak.
De Bar’s waren regelmatig een welkome stop voor een glas lemon of een stuk stokbrood met ham.
Ook de beweegredenen van de pelgrims waren zeer uiteenlopend. De ene wilde geestelijk tot rust komen, terwijl een ander hoopte na beëindiging
van hun camino, van hun problemen verlost te zijn. Ook waren er velen die de reis maakten uit religieuze overwegingen. Voor mij was het leuk om
een grote wandeltocht te maken.
Als een barbaar heb ik het noorden van Spanje doorgelopen, zonder alle kerken te bezoeken. Maar toch kan ik zeggen dat ik oog had voor eenvoudige doch mooie dingen. Met bewondering heb ik gekeken naar mooie oude bruggen uit de Romeinse tijd, en de prachtige natuur.
Zo ook zeer oude huizen van vier of vijf eeuwen oud op het platte land, waar dan weer één of andere lul gele pijlen op heeft geverfd om mij de weg
te wijzen op mijn camino.
Zelfs de zeer oude trajecten waar al honderden jaren de pelgrims passeren hadden hun charme, hoe moeilijk ze soms ook waren.
De standbeelden van Pelgrims waren ook zeer mooi. De meest „sprekende” vond ik die in Burgos naast de herberg.
Het brons van een pelgrim welke zijn voeten verzorgd, heel sprekend gezien de enorme ellende bij de pelgrims welke ik onderweg gezien heb. Hele
voetzolen met enorme blaren, ook op alle tenen.
Ik mag mij dan ook gelukkig prijzen met de goede voeten tijdens mijn reis. De vriendelijkheid van mensen in kleine dorpjes die mij een „Bon Camino” wensten zonder enige bijbedoeling.
De hulp en adviezen van het „thuisfront” waren mij zeer dankbaar.
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De totale afstand van Puente de Reina naar Santiago de Compostella is zevenhonderd kilometer. Hiervan zijn door mij daadwerkelijk vijfhonderdzestig
kilometer lopend afgelegd in zevenentwintig dagen.
Terugkijkend was het een zeer bijzondere belevenis om dit op mijn leeftijd nog te kunnen doen, en ben daar zeer content mee.
Ik heb Joke beloofd om nu te stoppen met dit soort eigenaardigheden,
en ik hoop dat ik mij eraan kan houden.
Ik dank ook de diverse mensen voor hun vele positieve reacties tijdens mijn Camino.
Overigens had ik niet verwacht dat Albert mijn ervaringen wereldkundig zou maken, maar als men dit leuk vond is het mooi meegenomen.
Tot slot vond ik het leuk om mijn boksmaten in de Pootstraat nog even stukje van mijn “hand“ te sturen (zie volgende blz.), maar wie de bal
kaatst................Kan een hoop humor terug verwachten.

		

Rotterdam juni 2014

OH JA...........was ik bijna vergeten,
Ook mijn laatste avond in Santiago in het klooster,
was “BAR gezellig”
Bon Camino

Geachte heren,
Het was me een genoegen de laatste twaalf jaar met u samen te mogen zijn.
Toch de „Camino”, bij sommige van jullie wel bekend als de „Pelgrimsroute” van
de Apostel Jacobus, waarbij tijdens de voetreis als boetedoening de vele blaren
en ontberingen een zware tol van het menselijk lichaam eisen, hebben ook op
mij zijn sporen achtergelaten.
De 700 kilometer welke moesten worden afgelegd waren een grote beproeving.
Ook mij is niets menselijks vreemd, en op sommige momenten van zwakte heb
ik toch enige kilometers met het openbaar vervoer afgelegd, waarbij het werkelijk afgelegde traject als „pelgrim” dat wil zeggen het aantal te voet afgelegde
kilometers circa 525 kilometers bedraagt.
Maar geestelijk is het ook een verrijking geweest, de vele geestelijken welke ik
tijdens m’n kerkbezoeken heb ontmoet, hebben mij waarachtig het Licht doen
zien.
De monniken wenkten mij regelmatig, alsof ze doorhadden dat ik IN wilde
treden, en ik heb dan ook besloten om als monnik verder door het leven te gaan.
De Abt van het klooster welke mij heeft opgenomen heeft mij persoonlijk op
het hart gedrukt mij niet meer met dat geteisem uit de Pootstraat om te gaan,
zijn woorden waren:
„ Franciscus het is slecht voor je geestelijke gesteldheid, om met dat schorem
verder op te trekken dus STOP daarmee”.
Om mij verder in het Hogere te verdiepen zal ik deze wijze raad zeker ter harte
nemen.
Hoezeer ik u ook zal missen, het is niet anders.

Hier zit broeder Frans met al zijn vrienden
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Tot slot heren,
Het heeft mij natuurlijk ook de nodige moeite gekost om m’n gelukkige 53 jaren met Jodocus vaarwel te moeten zeggen.
Ik zal voor jullie bidden in de tijd welke mij daarvoor gegeven is,
al kan ik maar één of twee leden van uw club een mooiere plaats in
het hiernamaals bezorgen, dan kan ik zeggen „Franciscus heeft toch
zijn best gedaan”.
Het ga jullie goed, en ik hoop u allen nog éénmaal te mogen ontmoeten voor ik definitief „ Intreed” en mij volledig aan de Hogere
Macht overgeef.
Met geestelijke groet Franciscus
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Natuurlijk kon een reactie op voorgaande brief niet uitblijven, zoals blijkt uit onderstaande brief van de heer J. Verhage.

Juni 2014
Geachte heer van den Heuvel,
Graag maak ik gebruik van de mogelijkheid even te reageren op uw beledigende opmerkingen aangaande het feit dat ik uw telefonische oproepen van uit Spanje
onbeantwoord liet.
Laat ik voorop stellen grote bewondering te hebben voor het feit dat u überhaupt uw einddoel heeft bereikt. Wij, dat wil zeggen het uitschot uit de
Pootstraat, hebben tijdens uw voetreis tweemaal per week smakelijk gelachen als we de via Albert ontvangen ontwikkelingen rondom uw reis bespraken.
Uitspraken als ‘wat bezielt die mafkees’ en ‘laattie eerst eens fatsoenlijk leren boksen’ als mede de vraag : ‘ Wie haalt er nou tijdens die reis zijn broek op ?’ deden
onder hoongelach de ronde. Ook aan de door U ter voorbereiding gemaakte wandeltochtjes rondom de Rottemeren , met als ballast enige flessen water in de rugzak ,
werden hoofdschuddend en op den duur zelfs meewarig besproken.
Toen het ons bij het vorderen van uw pelgrimage langzaam duidelijk werd dat het bereiken van het einddoel niet langer voor onmogelijk moest worden gehouden sloeg de sfeer om. ‘Kijk , hij kan het lichamelijk dan wel aan , maar geestelijk zittie al zogoed als kapot en hij gooit vandaag of morgen de handdoek, let maar
op’. Voor het eerst klonk er enige ongerustheid uit de woordenstroom op te maken...
De in de slotfase van uw reis tot driemaal toe tevergeefs aan mij gerichte telefonische oproep, moet U dan ook in het licht van het bovenstaande bezien. Het
bewust negeren van uw telefoontjes had geen ander doel als Uw geest verder te louteren, te pekelen opdat ook uw uitgeputte brein zich op of wellicht over de rand van
het menselijk bewustzijn zou kunnen verrijken.
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Het feit dat ik voor mijn weigering uw geestelijke nood te lessen uiteindelijk door u wordt uitgemaakt als ware ik een mannelijke leuter, is in dit verband niet van belang.
Mijn mogelijke frustratie aangaande uw belediging zal ik op vertrouwde wijze afhandelen, op maan- en donderdag morgen. Ik wens u bij voorbaat
sterkte.
Dat U zich na uw thuiskomst al direct laat fotograferen met mijter en staf, deed ons allen het ergste vrezen.
Dat onze angst niet ongegrond was bleek enkele dagen later toen U zich bezondigde aan de aankoop van de meest perverse uiting van zelfverheerlijking:
een eigen standbeeld!
Veel gekker moet het niet worden. Dat werd het helaas wel toen de heer Frans zich het recht toe-eigende het stenen wangedrocht uitgerekend op één van
de toch al zo schaarse parkeerplekken in de Pootstraat te laten plaatsen. O.k., zo konden we eindelijk eens naar hem opkijken. Nou we waren gauw uitgekeken , kan ik u melden. De Roteb heeft het gevaarte inmiddels afgevoerd naar de shredder. Het is aldaar tot kruim vergruist en zal bij de uitbreiding
van de A4 als onderlaag dienen.
Mochten alle bovenstaande strapatsen het gevolg zijn van, zoals U het noemt ‘Het in de Here zijn’ dan verzoek ik U met klem en namens ons allen uw
oude o zo ketterse rol weer op te pikken.
Joop Verhage
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Helaas voor Frans heeft het ledenbestand van de “Dutch Windmill” unaniem besloten het standbeeld op Marktplaats te zetten.

Bon Camino

Door gebrek aan serieuze reacties op Marktplaats is het beeld uiteindelijk bij de Roteb in de scredder belandt, en op verzoek van Joop Verhage
kosteloos aan de aannemer aangeboden als basis voor de verlenging van de A4.

Bon Camino

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
!

Romae in June MMXIV

!

Franciscus, frater,

!
!

Pro fratribus in Vaticano, peregrinatione ad sanctuarium Iacobi
Compostellani Macte virentia.
Si tandem necesse tortor ego certus cogitare Francisci.

Vertaling brief links:
Broeder Franciscus,
Namens uw broeders in het Vaticaan, hartelijk geluk gewenst met het
uitlopen van de pelgrimstocht naar Santiago de Compostella.
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Mocht ik op termijn een vervanger nodig hebben zal ik zeker aan
jouw denken Franciscus.

Rob hartelijk bedankt voor het uitwerken en
leesbaar maken van mijn dagelijkse aantekeningen.
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