Wandelen & fietsen

De elementen trotseren
De Camino Mozárabe vanaf Granada

In het vorige nummer kon u lezen hoe het
Harriet Jenner op de Camino Mozárabe vanaf Málaga verging. Huib Bol vertrok vanaf
die andere startplaats van deze camino: Granada.
Een paar kilometer ten zuiden van Granada
ligt de Suspiro del Moro: de pas waar in 1492
emir Boabdil, de laatste moslimvorst in het Alhambra in Granada, zich omgedraaid zou hebben om met een diepe suspiro een laatste blik
op ‘zijn’ Granada te werpen. De Reconquista,
begonnen vanuit het noordwesten, was compleet.
Wij zuchten 300 meter omhoog want Moclín,
onze eerste halteplaats, ligt aan de voet van een
fort bovenop een steile heuvel. Vanochtend
zijn we onze Camino Mozárabe gestart in het
centrum van Granada. De Iglesia Santiago
wordt gerestaureerd en is dicht. Met het voor
een grote stad gebruikelijke zoek- en slingerwerk raken we de stad uit, op weg naar Pinos
Puente. Daar, na 20 kilometer, begint het heuvelopwaarts te gaan en lopen we de olijfgaarden in. We zullen er nog een heleboel zien de
komende dagen.
De volgende ochtend laat Moclín zich letterlijk van zijn andere kant zien. Bij de afdaling
vanuit het dorp is het uitzicht prachtig. Zon.
We kijken bovenop de oplossende laaghangende wolken. Her en der staat hoog op een heuvel een uitkijktoren. Desondanks werd Moclín
in 1486 door de katholieken veroverd.
In Ermita Nueva is het dorpscafé om elf uur
’s ochtends nog dicht, maar de buurvrouw zet
koffie voor ons die we met een schaal magdalena’s op de stoep nuttigen. Wij, dat zijn vier
Spanjaarden, een Fransman en een Nederlander. Ik ben ze in 2004 ten noorden van Sevilla

Huib Bol
op de Via de la Plata tegen het lijf gelopen en
sindsdien lopen we zo om het jaar een camino.
Ik blijk het beste gidsje te hebben, besteld bij
de Confraternity of Saint James (www.csj.
org). Die is beter dan de Spaanstalige op www.
caminomozarabe.es, die op zijn beurt weer actueler is dan die op www.mundocamino.es.
Refugios zoals op de Camino Francés heb je
hier niet of nauwelijks, dus het regelen van
onderkomen kost meer moeite en de mogelijkheden zijn minder dik gezaaid. Onze eerste
stop is meestal het gemeentehuis(je). In Alcala
la Real spreken Alfonso en Alejandro met het
hoofd Sociale Zaken en krijgen we de sleutel van het Gemeentelijk Onderkomen voor
Gastarbeiders. De volgende ochtend om half
zeven staat de policia local met drie man op de
stoep - om de sleutel op te halen. Maar we gaan
eerst even met zijn allen op de foto.
Naar Córdoba
Dit is olijvenland. En zelfs voor een leek is duidelijk dat de landbouw zicht ontwikkelt. In de
oudste olijfgaarden staan de bomen her en der
op de helling; de iets modernere bomen zijn
allemaal gesnoeid tot drie stammen op één stel
wortels. Moderner zijn de grootschalige olijfgaarden, met alle bomen op een rijtje, op een
kaal geëgde ondergrond. En het nieuwste zijn
de olijfgaarden in de vorm van dure Franse
wijngaarden: boompjes op draden opgebonden, in lange rijen, waar rijdend op een tractor
geoogst kan worden. Die vernieuwing resulteert ook in minder bloemen, insecten en vogels. En waar oude olijfboomgaarden gerooid
worden om door ‘betere’ vervangen te worden,
sneuvelen ook gele pijlen op oude bomen en
grote keien …
In Alcuadete kunnen we na afloop van de bas-
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Mezquita, Córdoba: ‘... een vreemde combinatie van geloven en stijlen’. Foto: Tieleke Huijbers
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ketbalwedstrijd terecht in een klein gymzaaltje
Vijf kilometer na Santa Cruz klimmen we een
van de Polideportivo. De volgende ochtend
heuvelruggetje over en hebben we in één klap
om zes uur delen we ons ontbijtcafé met de
de olijfmonocultuur verlaten. Graan, althans
vergane glorie van een bruiloftsfeest van zaterover een paar maanden. Nu is het golvende
dagavond.
gebied nog kaal. Wat verder, op een kale steenOp naar Baena. Daar voegt zich ongemerkt de
vlakte vlak voor Córdoba, staan allemaal plasMálaga-variant bij onze versie van de Camino
tic zakken langs de weg. Kunstmest? Nee, hier
Mozárabe. Voor Baena staat langs de route een
worden kiezelstenen geoogst. Ten behoeve
vreemde biomassa-energiecentrale. Afgezien
van antiek gerestaureerde Spaanse straatjes of
van olijfbomen is er in
Nederlandse Intratuindeze streken geen boom,
tjes? Het is in ieder geval
laat staan een maïsveld ‘De burgemeester is wel te- handel en vereist geen bete zien. Wat stoken ze vreden met de oplossing en vloeiingswater.
daar in hemelsnaam?
Córdoba gaan we
drinkt nog een biertje met ons.’ In
Het blijkt dat de centrale
natuurlijk naar de Mezvan Baena draait op de
quita, de kathedraal in
pitten en koeken die overblijven na het persen
de moskee; nog steeds een vreemde combinavan de olijven. Groene olijfenergie. Die wijstie van geloven en stijlen. Ook de toeristenatheid steek ik in Baena op bij de olijftentoontracties Barrio Judico, Cortijo del Judo Viejo,
stelling in het Casa de la Tercera, het oude BeCalle Levie, enzovoorts, geven te denken. In
lastinghuis. In Nederland hadden we de Tien1492 kregen de Joden drie maanden de tijd
de Penning en tiendwegen om 10% belasting
om Spanje te verlaten (naar onder andere Porte heffen, in deze streek lagen de tarieven wat
tugal, Marokko, Egypte en Nederland). Nu
hoger, tercera is 33%. Bij dat tarief moesten de
pronkt de VVV er mee …
boeren nog steeds voor hun eigen landbouwwerktuigen zorgen. De belasting ging veelal
Bruno
naar de kerk, die er onder andere mooie kerken
De volgende ochtend lopen we tussen de kinvan bouwde.
deren die door hun moeder (en een enkele
Tot kort voor Córdoba blijven we tussen de
vader) over de smalle stoepjes naar school geolijfgaarden lopen. De grond hier is fijnkorrebracht worden. Wij zijn inderdaad niet zo erg
lig. Het regent hier niet zo veel, maar als het
vroeg vandaag, want het is maar 15 kilometer
regent, loopt het héél hard naar beneden met
naar Cerro Muriano. De stad uit lopen we
al die kaalgeëgde heuvels. Dan is het ook heel
meteen de Sierra Morena in, het landschap
zwaar lopen met klevende ‘klei’.
verandert weer drastisch. Ten zuiden van CórIn Santa Cruz zetten we ons Spaanse onderdoba en de Guadalquivir was het hoogvlakte
handelingsteam weer in en kunnen we slapen
met graan, keien en een laatste plukje olijfboin het computerzaaltje van het dorpscentrum
men; hier zijn het bergjes met steeneiken.
op matten uit de gymzaal. De alcalde (burIn Cerro Muriano halen we ons stempel in bar
gemeester) is wel tevreden met de oplossing
Bruno. Bruno is de kroegbaas van de bar en teen drinkt nog een biertje met ons. Als wij ’s
vens de man achter de Camino Mozárabe. Een
avonds om half negen in de slaapzak liggen
soort Don Blas (van de Via de la Plata) op kleistapt hij nog even binnen om ons een ontbijtne schaal. Zoals wel vaker op deze route verpakket te brengen.
andert hij van een norse man in een hartelijke

De Jacobsstaf 83

| 9

Wandelen & fietsen

en zorgzame camino-vader. ‘Morgen’, zegt hij,
‘is nog een makkelijke dag, maar overmorgen
is lastig.’ Als we er niet uitkomen, dan moeten
we maar bellen, dan pikt hij ons wel ergens op
met de auto. De volgende ochtend opent bar
Bruno speciaal vroeg voor ons en mogen we
niet meer dan twee euro voor koffie en ontbijt
betalen. Buen camino!
Op weg naar Villaharta zien we de eerste ooievaars. Het wordt ook warmer. Het weer staat
dit jaar een beetje op zijn kop. Barcelona importeert water met tankers uit Marseille en
Valencia, terwijl in Andalusië de stuwmeren
tachtig procent vol zitten. Het weer maakt dit
stuk camino wat lastig. Nu, begin april, is het
boven de 25 graden. Niks aan de hand volgens
de schooljongens in Villaharta die ’s avonds om
zes uur beginnen met de basketbal- en voetbaltraining. De kruidenier is al overgeschakeld op
de zomerdienstregeling, hij gaat na de siësta
om zes uur weer open.
Vroeg in het jaar heb je meer kans op regen
met als gevolg kleipaden die nauwelijks te belopen zijn. Later in het voorjaar heb je meer
daglicht, maar moet je toch zorgen dat je voor
de grootste hitte binnen bent. Combineer dat
met hier en daar noodzakelijk lange etappes
(36 kilometer) en het seizoen is dus niet zo
erg lang. Bruno schat dat jaarlijks zo’n veertig
à vijftig pelgrims de Camino Mozárabe lopen.
Volgens hem is het gekkenwerk om na eind
mei nog te lopen. Vanaf half september kan je
het dan weer proberen, maar dan zijn de dagen
een stuk korter.
Vroeg op en vroeg, om vijf uur, op stap, want
vandaag is een lange etappe. Na 1,5 kilometer
zijn we de pijlen kwijt. Bruno had ons gewaarschuwd. Zoeken in het donker levert niks op.
Als we wachten tot het licht wordt om kwart
over zeven en we vinden de route, hebben we
nog een aircoprobleem. De lucht wordt strakblauw en de etappe van vandaag is 38 kilometer
door heuvelachtig terrein, zonder drink-, eet-
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of slaapplaatsen. Dan maar een noodoplossing: we kunnen over de weg naar Pozoblanco
lopen, dat is 11 kilometer oostelijk van Alcaracejos waar we naar toe willen. Van drukte op
de weg hebben we weinig last. Het landschap
is mooi en stil met steeneiken, vergezichten,
een enkele boerderij en eindelijk volop vogels.
Tot drie kilometer voor Pozoblanco blijft het
heuvelopwaarts gaan. Op het laatste stukje
zien we negen ooievaarsnesten verdeeld over
tien opeenvolgende telefoonpalen. Na 36 kilometer zondigen we en nemen we een taxi van
Pozoblanco naar Alcaracejos. Dagafstanden
zijn soms een verrassing, want de afstanden in
de verschillende gidsjes variëren nog wel eens.
Maar de eigen benen hebben altijd gelijk.
De aardige pastoor
’s Ochtends in Alcaracejos blijkt de bar TicTac,
ondanks de verzekeringen van gisteravond,
niet open. Bar Control, 100 meter verderop,
opent - enigszins moeizaam - wel. Volgens de
kenners onder ons heeft de uitbater gisteravond billenkoek van zijn echtgenote gekregen.
Hinojosa, onze volgende halteplaats, blijkt ‘gesloten’. Het hele dorp is 12 kilometer verderop
bezig met de jaarlijkse Romeria de la Virgen
Antigua. Ook de taxichauffeur van het dorp
is daarginds. Drie zigeuners willen ons eventueel wel een muildier verkopen. Uiteindelijk
gaat er toch een hotel voor ons open en zoeken
we ons heil in het winkeltje van de plaatselijke
benzinepomp. De Calle de las Monjas doet ’s
avonds haar naam eer aan. In de kloosterkapel
zitten tijdens de mis achttien nonnen en aan
de andere kant van de tralies één heer. Het
vuurwerk om elf uur ’s avonds, als volgens welingelichte kringen het dorp weer bevolkt zou
zijn, maken wij niet bewust mee.
De dag na de Romeria zijn wij aanzienlijk eerder op dan de modale inwoner en laven wij ons
weer bij de benzinepomp. De weg naar Monte-
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Gezicht op Baena. Foto: Tieleke Huijbers

rubio is redelijk vlak, met veel woeste grond en
hier en daar een boerderij. Het weer wordt er
niet beter op. In Monterubio eten we in hostal
Vaticano, dat echter nog maar één kamer vrij
heeft. De rest van ons kan - niet helemaal van
harte - terecht op het toneeltje van het parochiehuis, mits we tussen zes en zeven uur weg
zijn want dan is er catechisatie. Het blijkt dat
er twee pastoors zijn in dit dorp van drieduizend zielen; de aardige van de twee komen we
‘s avonds tegen. Waarom er twee curas in één
klein dorp zijn, terwijl ook Spanje kampt met
een gebrek aan pastoors, wordt ons niet duidelijk. ‘s Avonds laat horen we gestommel in het
parochiehuis en de volgende ochtend blijkt
dat de vriendelijke cura twee Spaanse caminomountainbikers op de eerste verdieping heeft
geïnstalleerd.
Het mooie is er vanaf wat het weer betreft als
we vertrekken naar Campanario, 38 kilometer
verderop. Global warming ten spijt begint het

af te koelen en steeds overtuigender te regenen. Versleten en verzopen komen we aan in
Campanario. In een pension zonder verwarming droogt het niet echt, dus terug naar het
café om oude kranten te vragen. De volgende
ochtend is het niet beter en gezien allerlei andere afspraken en verplichtingen besluiten we
hier en niet in Merida, twee dagen verder, te
stoppen. Na 325 kilometer gaan we dit jaar uit
elkaar met ‘Al proximo!’ Alleen François gaat
door en komt een maand later na veel slecht
@
weer in Santiago aan.
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