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Waar twee Spaanse grootheden elkaar ontmoeten
La Ruta de la Lana
Aart en Mieke Ligthart
Vanuit Zuidoost-Spanje lopen diverse routes naar Santiago die aansluiting vinden op
de Camino Francés. Een ervan is de route
die ten noordwesten van Valencia begint en
via Cuenca naar Burgos loopt: de Ruta de la
Lana of ‘Wolroute’. De auteurs liepen deze
wat minder bekende route in de zomer van
2007. Een impressie.
Voordat de Wolroute beschreven wordt is het
aardig om het verhaal over het ontstaan van
juist deze weg weer te geven. Geïnteresseerde
pelgrims uit de streek van Cuenca hebben
getracht de route te reconstrueren van Francisco Patiño die begin zeventiende eeuw wonderbaarlijke avonturen heeft beleefd (zie kader). Het meest waarschijnlijke is, dat Patiño

La Ruta de la Lana van Cuenca naar Burgos

destijds de weg heeft genomen die gebruikt
werd voor de transporten van wol en laken
uit Cuenca naar de markten van Medina del
Campo en het consulaat van Burgos.
Kenmerkend voor de route zijn de grote hoeveelheid kleine dorpen, de rust, de natuur
(glooiende heuvels, vergezichten, bossen met
essen, eiken, beuken en dennen), de stilte,
de eenzaamheid, de wegen en bruggen uit
de Romeinse tijd, de romaanse kunst. Wat
bouwkunst betreft is er veel te genieten: een
romaanse kerk is te vinden in Valdeolivas
(Iglesia de Salmerón), Cifuentes (Iglesia de
El Salvador, met bijzonder romaans portaal), Atienza (diverse kerken, onder andere
de beroemde Iglesia de San Bartolomé) en
San Estebán, en in Santo Domingo de Silos
is een romaans klooster (zie artikel elders in
dit blad).
El Cid
De route is naast Sint-Jacobus ook verbonden met een andere grootheid uit de Spaanse
geschiedenis: de edelman Rodrigo Díaz de
Vivar (circa 1040-1099), beter bekend als
El Cid Campeador, de kampioen in de man
tegen man gevechten. El Cid is de Spaanse
verbastering van al Sayyid (Arabisch voor
‘edele heer’). Beide titels getuigen van respect
van zowel Moorse als christelijke kant. El
Cid is een bekende Spaanse nationale held
geworden en in Burgos staat een standbeeld
van hem. Toen hij door kwaadsprekerij van
het hof verbannen werd uit Burgos, trok hij
richting Valencia en behaalde als balling vele
overwinningen op de Moren: de beroemdste
daarvan is de inname van Valencia. Op de
Wolroute kom je nogal wat tekens van El
fs eee
en
nh
Cid tegen. Een enkele keer is zelfs
een
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De wonderen van Sint-Jacobus in het leven van Francisco Patiño
Francisco Patiño, geboren in 1590 in het bisdom Cuenca, ging als jongeman op avontuur.
Hij scheepte zich in voor een reis naar Italië
maar zijn schip werd onderweg geënterd door
de Turken. Hij werd gevangen genomen en
tot galeislaaf gemaakt. Na vijf lange jaren
riep Francisco in zijn ellende Sint-Jacobus
aan om hem te bevrijden, en beloofde hij
naar Santiago te pelgrimeren om zijn graf te
bezoeken. Kort daarna werd het Moorse galeischip door christelijke galjoenen verslagen.
Francisco werd bevrijd maar bleef in Italië:
hij werd soldaat in Modena, trouwde, en
kreeg kinderen. Alles ging voorspoedig, tot
een brand het gezin overviel. Weer riep Francisco Sint-Jacobus aan, en opnieuw beloofde
hij te pelgrimeren naar Santiago als zij gered zouden worden. Midden in het vuur zag
hij plots de apostel, en als door een wonder
doofde de brand en werd het gezin gered. Hij
was al zijn bezittingen kwijtgeraakt, maar

een naburige graaf hielp hem aan het nodige
voor de pelgrimage en de bisschop gaf hem
de vereiste geloofsbrieven. Het gezin ging op
pad. Bij Arles werden Francisco en zijn vrouw
overvallen en beroofd van alles. Weer werd
hij geholpen, nu door een Spaanse kapitein.
Voorzien van nieuwe kleren en een gevulde
buidel arriveerden zij via Barcelona in Francisco’s geboortestreek. Na de winter in Cuenca doorgebracht te hebben vervolgden zij hun
pelgrimage. In Santiago omhelsde Francisco
het beeld van Sint-Jacobus maar hij vertelde
aan niemand zijn verhaal. Toen Francisco en
zijn vrouw op de terugweg na het bidden in
een kapel wilden opstaan, lukte dat niet totdat Francisco daadwerkelijk besloot terug te
gaan naar Santiago om zijn verhaal wereldkundig te maken. In Santiago vertelde hij
zijn wonderbaarlijke belevenissen aan de bisschop, en na een grondig kerkelijk onderzoek
werd zijn verhaal als waar aanvaard.

muur met hem beschilderd, gezeten op zijn
legendarische paard Babieca. Halverwege,
in Atienza, ontmoeten de giganten van de
Spaanse cultuur, Sint-Jacobus en El Cid, elkaar. Het spirituele en wereldse zijn op die
wijze in Atienza verenigd.
Hoezeer de Spanjaarden El Cid in ere houden, mag blijken uit het feit dat we hemel
en aarde moesten bewegen om in een van de
bars een stempel te krijgen in ons credencial.
Het ging dan natuurlijk niet om een stempel
van Sint- Jacobus, maar om één behorend bij
de El Cid-route. Heiligschennis lijkt het om
El Cid in je credencial te stempelen. Afgaande op de vele aanwijzingen met betrekking
tot El Cid is het niet moeilijk te raden wie
belangrijker gevonden wordt in deze streek.

Brood en wijn
In 1177 is Cuenca bevrijd van de Moren.
Cuenca is een moderne stad geworden, wel
heel erg mooi en met een fraaie oude kern
behorend tot de Werelderfgoedlijst. De stad
is gesitueerd op een rotsmassief tussen diep
uitgesleten dalen. De plaats is beroemd om
zijn hangende huizen: casas colgadas of casas
del rey. Men neemt aan dat ze ooit tot zomerverblijf voor de koninklijke familie gediend
hebben; tegenwoordig herbergen ze het museum voor abstracte kunst. De kathedraal, de
eerste gotische in Spanje, ontbeert een toren
(ingestort en niet meer opgebouwd) en beschikt over een ruim aantal jacobalia die, als
je het geluk hebt hem aan te treﬀen, geduldig
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Hier leiden ze tot horizonvervuiling maar in
Spanje valt dat nog mee. Het is best een fraai
gezicht om tientallen windmolens in een rij
op een bergketen te zien: op de een of ander
manier heeft het iets weg van een modern
kunstwerk.

Stempel van El Cid in Atienza. Foto: Aart Ligthart

door priester Gaby worden getoond en van
toelichting voorzien.
Vooraf leken de aantrekkelijke aspecten van
de Wolroute te zijn het verkennen van nieuwe
paden, de verwachting door een fantastisch
landschap te gaan en de afwezigheid van
een overdaad aan medereizigers. Na de route
afgelegd te hebben kan dat alleen maar beaamd worden. De lokale bevolking is erg behulpzaam: een man wordt eropuit gestuurd
brood voor ons te halen en een vrouw in een
gemeentehuis geeft ons twee stokbroden.
Verder worden we vaak begeleid naar onze
overnachtingsplek en krijgen we soms warm
eten en een ﬂes wijn. Een keer bij slecht weer
wordt ons bijna verboden de bergen in te
gaan en worden we 10 kilometer verder afgezet zodat we veilig verder kunnen. En dat
alles vanuit een houding waaruit blijkt dat ze
het echt leuk vinden je te helpen, en dat men
een zekere verantwoordelijkheid voelt voor
het welzijn van de pelgrim.
Onderweg wordt je verrast door indrukwekkende voorbeelden van ‘duobergen’, onder
andere de bekende tafelbergen van Viana,
Las Tetas de Viana. Ook zagen we klaprozenvelden zo groot als graanvelden en lange
rijen windmolens. Niet de molens uit de tijd
vvan Don Quichot maar moderne exemplareen zoals wij die in Nederland ook kennen.
ren

Vrij kamperen
Een eerste teken dat het wel eens lastig zou
kunnen worden met het overnachten in refugios blijkt in Cuenca. Deze is alleen geopend
op woensdag en de volgende refugio is pas in
Burgos. Het vinden van onderdak is dus een
van de hoofdzaken op deze route. Soms kun
je wel terecht in een hotel of een hostal, maar
meestal moet je een beroep doen op de lokale
burgemeester voor toewijzing van een slaapplaats in een oude school, een theatertje, een
cultureel centrum, of een kleedlokaal van de
voetbalclub. Een tentje bij je hebben is ideaal: vrij kamperen is geen probleem al is het
soms behelpen.
Het mooie van onverwachte locaties zijn de
bijzondere ontmoetingen: een lerares Spaanse dans verraste ons in de vooravond op dansles aan de plaatselijke jeugd. Leuk om te zien
hoe kleine kinderen al ingewikkelde danspasjes weten uit te voeren en al vroeg leren
omgaan met castagnetten. Een zak met tuinbonen was onze beloning als geïnteresseerde
toeschouwer. Een aantal dames op zeer gevorderde leeftijd beoefenden in een cultureel
centrum waar we mochten slapen urenlang
gepassioneerd het pokerspel. Meedoen was er
niet bij!
Vuurwerk
Spanje is een land waar ze tot in de kleinste
dorpen levenslustig hun feesten in ere houden.
Begin van de vakantieperiode, vieren van de
naamdag van de lokale beschermheilige: het
is voor Spanjaarden niet moeilijk een reden
te verzinnen om een feest te organiseren. Het
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hele dorp geniet op het dorpsplein
van de ingehuurde band en van de
nodige spiritualiën, tot in de vroege ochtend. Opmerkelijk is dat niet
geëindigd wordt met vuurwerk
maar dat er juist mee begonnen
wordt; misschien bedoeld om de
goede stemming erin te brengen, of
om het dorp wakker te schudden
en op te roepen om met z’n allen
naar het dorpsplein te komen.
Als pelgrim zie je het aan, geniet
je ervan en doe je schoorvoetend
mee. Maar je hebt ook je uurtjes
slaap nodig en een hoog alcohol- Las Tetas de Viana. Foto: Aart Ligthart
promillage in je bloed is zeker niet
bevorderlijk om goed vooruit te komen. Een
op de Wolroute. De verleiding is groot om
nadeel van zoveel feestvieren is dat de winde gele pijlen díé er zijn te volgen, het land
kels meestal gesloten zijn, zodat je geen proof het bos in. Mooie plekjes in de natuur
viand kunt inslaan en je het moet doen met
zijn je deel, maar het kan ook gebeuren dat
in een bar klaargemaakte broodjes. Deze zijn
je na een uurtje moet ploeteren door struikoverigens niet te versmaden. Als je van boter
gewas of ondoordringbaar bos. Opletten en
houdt, dan wel er om vragen want men is dat
de route goed uitstippelen is dus het devies,
in deze streek niet gewend.
anders ben je zomaar een hele dag bezig voor
misschien maar 6 tot 8 kilometer. Verstandig
Praktische gegevens
is het om regelmatig de lokale bevolking om
De route is ongeveer 325 kilometer lang en
advies te vragen.
op zich niet moeilijk, maar wel heuvelachtig.
De Wolroute is beschreven in La Ruta
Bij de voorbereiding is het zaak met zorg de
de la Lana: Guía del Peregrino a Santiago
etappes uit te kiezen om aan je slaapplaats
de Compostela de Cuenca a Burgos (ISBN
te komen. Cuenca is goed te bereiken met
84-930706-0-2). In dit boekje komt de volde trein. De jeugdherberg daar heeft specigende tekst voor over een klein dorpje: ‘Río
ale toelatingsvoorwaarden, bijvoorbeeld dat
Frío de Llano es un pueblo pequeñísimo sín
je met een groep moet zijn. Het is het beste
ningún tipo de servicio para el peregrino.’ Vrij
om bij de oﬁcina de turismo aldaar navraag
vertaald: ‘Río Frío de Llano is een dorp van
te doen. Het is aan te raden een dag in te
niks en er is helemaal niets te krijgen.’ De
ruimen voor zowel Cuenca als Burgos om
boodschap is dat een gedegen voorbereiding
de schoonheid en de geschiedenis van deze
ook voor deze relatief korte pelgrimsroute
steden te bezichtigen en tot je door te laten
aan te bevelen is!
dringen.
Veel plezier met deze onbekende camino.
In tegenstelling tot de Camino Francés is
de bewegwijzering pover: daar kun je blindelings vertrouwen op de gele pijlen, zo niet
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