Wandelen & fietsen

De parel onder de caminos
Camino Primitivo

Hans van den Breul
De naam zegt het al: Camino Primitivo, de
oudste en meest oorspronkelijke pelgrimsroute naar Santiago. Een route waar de stilte
nog heerst en die door velen als de mooiste
wordt beschouwd. Hans van den Breul
neemt ons mee.
‘Uit vele wegen kan ik kiezen, slechts één pad
kan ik gaan. Eenmaal onderweg vrees ik het
eindpunt meer dan dat het wenkt. Niets is
mooier dan onderweg zijn.’ (Jeroen Gooskens,
Ver onderweg)
In september 2010 was het weer zover. De

caminokoorts sloeg weer toe en van mijn
echtgenote kreeg ik, zoals elke twee jaar, weer
de tijd en ruimte om op weg te gaan naar
Santiago de Compostela. Liep ik eerder de
Camino Francés (2002-2004), de Camino
Aragones (2006) en de Via de la Plata (2008),
nu was de Camino del Norte/Camino
Primitivo aan de beurt.
Oviedo
‘Take on the Primitivo the Hospitales-variante.
Much nicer, and when you arrive in Bodenaya,
go to sleep in the albergue of Alejandro!’ Zo

Routeaanduiding op de Camino Primitivo. Foto: Hans van den Breul
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Karakteristiek van de tocht
De Camino del Norte begint in Irún (Spaans Baskenland). De route voert langs de noordkust van Spanje en komt langs de steden San Sebastián/Donastia, Bilbao, Castro Urdales,
Santander, Ribadesella, Gijón, Avilés, Luarca, Ribadeo, Mondoñedo en Sobrado dos Monxes
om zich bij Arzua aan te sluiten op de Camino Francés (totale afstand 825 kilometer).
Bij Villaviciosa (na Ribadesella) heeft de wandelaar de keuze om zijn weg te vervolgen via
Gijón langs de kust of om af te slaan naar Oviedo en zodoende de Camino Primitivo naar
Santiago te volgen.
De Camino Primitivo is een schitterende wandelweg die alles heeft waar de wandelaar/pelgrim naar op zoek is: rust, ruimte en stilte, boerenland met verstilde, welhaast primitieve dorpen, water en bergen, en refugios en albergues. Daarbij komt dat de Camino Primitivo goed is
gemarkeerd met onder andere de bekende gele pijlen en stenen obelisken met de schelptegeltjes. De herbergen zijn veelal te vinden op een afstand van circa 25 kilometer. Het verblijf in
de herbergen in Galicië kost met een pelgrimspaspoort standaard € 5,-, hostals zijn wel duurder (€ 15,- tot € 25,-). Herbergen zijn er in allerlei soorten en maten, van zeer eenvoudig tot
erg luxe. Soms kan men koken in de herberg, reken hier echter niet op. Altijd is er wel ergens
een pelgrimsmenu (€ 8,- tot € 12,-, inclusief wijn) te krijgen. Sommige herbergen vragen een
donativo (vrijwillige bijdrage) als onkostenvergoeding.
Boodschappen doet men in de kleine dorpjes, veelal in zogenoemde bar-tiendas, een beleving
op zich. Men kan hier (bijna) alles kopen, van zaaizaad tot een kop koffie, de hammen hangen
naast de televisie die altijd aanstaat, en er is ook een bar voor een biertje en een menu del dia.
Voor velen is het mooie aan de Camino Primitivo de lengte, circa 320 kilometer, dus te doen
in een goede twee weken.
De beste tijd om
de Camino Primitivo te lopen is
vanaf begin april
tot eind oktober.
In de winter is de
route bijzonder
zwaar.

luidde het antwoord in gebrekkig Engels van
Pedro, een Spaanse pelgrim die ik ontmoette
op de Via de la Plata (de Zilverroute, van
Sevilla naar Santiago), toen ik hem via de
mail om informatie vroeg over de Camino
del Norte. Pedro, een ras ‘caminoganger’, toen
74 jaar oud, heeft al vijftien keer(!) ergens in
Spanje een camino gelopen ...
Met de woorden van mijn vriend Pedro in

gedachten kies ik zodoende bij Villaviciosa
voor de Primitivo en laat na drie weken
de pittige kustweg achter me. Weg van de
bulderende zee, de stranden, de toeristische
badplaatsjes. Het is een prachtige route,
maar soms zwaar door het stijgen en dalen
van de weg en het vele asfalt. De meesten
van de weinige pelgrims die nu nog op weg
zijn vervolgen deze kustroute, bevreesd als ze
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zijn voor de zwaarte van de kilometers op de
Primitivo.
De route begint in Oviedo. De stad neemt
door de aanwezigheid van de laatgotische
kathedraal San Salvador een belangrijke
plaats in op de Primitivo. In de kathedraal
bevindt zich in de Camera Santa, de heilige
schatkamer, een uit de elfde eeuw stammend
prachtig en mogelijk ook miraculeus beeld van
haar patroonheilige El Salvador. Verder vindt
men er de beroemde zweetdoek (Sudarium)
van Oviedo, waarmee het voorhoofd van
Jezus werd bedekt na de kruisdood ( Johannes
20:6-7). Meer van deze tijd zijn de prachtige
monumentale beelden van de Colombiaanse
beeldhouwer Fernando Botero die, dik en
opgezwollen, diverse pleinen sieren.
Duizenden pelgrims kwamen voor de relieken

naar Oviedo. Men probeerde vroeger zelfs
de pelgrims langs de Camino Francés tot een
omweg te verleiden door ze vanaf León via
Oviedo naar Santiago te laten gaan. Een oud
pelgrimsrijmpje gaat als volgt:
Quien va a Santiago
y no va a Salvador
visita al criado
y olvida al Sefior
(Wie gaat naar Santiago
en niet naar El Salvador
bezoekt de vazal
en vergeet de Meester)
Van de vele wegen die naar Santiago de
Compostela leiden, geldt de Camino
Primitivo als de oudste. De geschiedenis
verhaalt van koning Alfonso ll (789-842), ook

Weidse vergezichten op de alternatieve Hospitales-route. Foto: Hans van den Breul
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wel de Kuise genaamd, die al aan het begin van
de negende eeuw een pelgrimage ondernam
vanuit zijn Asturiaanse hof nabij Oviedo naar
Iria Flavia (het huidige Padrón), de zetel van
de toenmalige bisschop Theodemir. Volgens
de Jacobus-legende hebben de leerlingen
van de apostel diens lichaam, na zijn dood in
Jeruzalem, in een stenen schip naar Galicië
overgebracht. In de omgeving van Ira Flavia
zou Jacobus voor de eerste maal begraven zijn.
Ongekende schoonheid
In Oviedo kan men prima overnachten in
de herberg van de Amigos del Camino de
Santiago, alwaar men ook een pelgrimscredencial kan krijgen waarmee je toegang
krijgt tot het netwerk van herbergen
(albergues) die men onderweg tegenkomt.
Pedro zal het in hem gestelde vertrouwen niet
beschamen. De herberg van Alejandro is zoals
een herberg hoort te zijn: een warme plek met
spiritualiteit, een goed maal, een mooi verhaal,
een bed. Alejandro liep ook de camino, en
kwam tot het besef dat het ontvangen en
helpen van pelgrims zijn roeping was.
Tussen Oviedo en Lugo loopt geen grote
N-route, maar slechts een bescheiden carretera
die bovendien niet gebukt gaat onder
hoogfrequent autogebruik. De Primitivo volgt
deze weg meestal op enige afstand zodat men
er maar weinig hinder van ondervindt. Wel is
er een nieuwe snelweg in aanleg die soms de
oorspronkelijke route doorsnijdt en waardoor
men met enige omleidingen te maken krijgt.
In het algemeen zijn deze goed gemarkeerd. De
Primitivo vertoont, als gevolg van het feit dat
er tussen Oviedo en Lugo een aantal hoogtes
(altos, puertas) bedwongen moeten worden, hier
en daar een grillig verloop. Het bedwingen van
deze hoogtes gebeurt in de regel via korte steile,
maar prachtige bergpaden. Wie hier tegen
opziet kan door de dalen gaan, maar maakt dan
vele, zij het rustige, asfaltkilometers extra.
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Kathedraal in Oviedo. Foto: Tieleke Huijbers

De Primitivo is onwaarschijnlijk mooi en
voert dwars door het schijnbaar onontgonnen
Galicië. Hier en daar een ‘dorpje’ met kleine
akkertjes met groente voor eigen gebruik,
waar de tijd nog geen vat op heeft gekregen.
Vooral de Hospitales-variant die bovenlangs
Pola de Allande gaat is van een ongekende
schoonheid, ruim 24 kilometer alleen maar
woeste graslanden, bergketens en een eindeloze
horizon, met onderweg de restanten van het
oude pelgrimshospitaal. Als je geluk hebt zie je
een kalvende koe die het landschap ver van de
bewoonde wereld begraast.
Ontmoeting
Wat trekt de wandelaar naar de routes in
Spanje, gemerkt met de alom bekende
flechas ammarillas? De camino is de weg
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der ontmoetingen met mooie, intense, soms
ontroerende verhalen. Al vanaf San Sebastian
loop ik min of meer samen met een knaap uit
Barcelona. Soms zien we elkaar een paar dagen
niet, dan opeens is hij er weer. Hij zegt uit louter
sportieve overwegingen onderweg te zijn.
’s Morgens om half zeven wekt hij me met
het clublied van FC Barcelona uit zijn
mobieltje en gaan we na eenvoudig te hebben
ontbeten samen op pad. Hij gaat makkelijker
omhoog, ik ben meer de diesel voor de
lange stukken. We maken lange dagen en
kletsen wat af, ik leer hem Engelse woordjes,
hij mij Spaanse of liever, de Catalaanse.
Dichterbij Santiago komt hij meer met
zijn gevoelens naar buiten. De kerk, daar
moet hij ondanks (of dankzij?) een zwaar
katholieke opvoeding niets van weten. Hij

Heen en terug
Als je in Oviedo wilt beginnen is
Santander of Bilbao een vliegoptie.
Doordat de goedkope maatschappijen
nogal eens van bestemming wisselen is
checken op internet noodzakelijk. Vanuit
Santander is er een bus-/treinverbinding
met Oviedo (www.renfe.es).
Terug zijn er vanuit Santiago diverse
mogelijkheden. Met de trein via Frankrijk
(www.nshispeed.nl), met de Eurolinesbus
(www.eurolines.nl), of met het vliegtuig
(Santiago heeft een eigen vliegveld; niet
rechtstreeks naar Nederland). Ook is er
de mogelijkheid om via La Coruña (op
60 kilometer van Santiago) rechtstreeks
terug te vliegen naar Nederland.
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blijkt zijn vader op jonge leeftijd te hebben
verloren en is nog maar net genezen van
kanker die hem onvruchtbaar heeft gemaakt.
In Santiago aangekomen gaat hij na enige
aarzeling toch mee de kathedraal in, maar de
Compostelana, althans de ‘echte’, wil hij niet.
De Compostelana is het bewijs dat je de tocht
hebt volbracht, hiervoor moet je minstens 200
kilometer hebben gefietst of 100 kilometer
hebben gelopen om in Santiago te komen.
We vliegen samen terug naar Barcelona, ik
vandaar naar Nederland. Thuisgekomen krijg
ik na een week een mailtje van hem: ...’I found
it great walking with you, you gave me my father
back’... Of zoals een oud gezegde op de camino
luidt: ‘Niet het @
aankomen is belangrijk, de
Weg is het doel.’

Verder lezen
Te voet naar Santiago de Compostela. De
Kustroute/Primitivo, Paco Nadal, ISBN
978 90 389 1984 3, € 27,95.
Nordspanien Jakobsweg: Camino Primitivo,
Raimund Joos & Michael Kasper, ISBN
978 3 86686 264 7, € 14,90. Beide gidsen
zijn verkrijgbaar in de webwinkel van het
Nederlands Genootschap van Sint Jacob
(www.santiago.nl).
Camino
Primitivo.
Topografische
kaarten met ingetekende routes en alle
overnachtingsadressen, J. v.d. Breul, € 20.-.
Te bestellen via hansenhilde@hotmail.
com.

