Wandelen & fietsen

Ontspannen pelgrimeren op de Camino Portugués
Margot Heijnsbroek
De meeste pelgrims ondernemen de voet- of
fietstocht naar Santiago in individueel verband. Margot Heijnsbroek zag op tegen het
alleen lopen met een rugzak en plaatste een
oproep voor medewandelaars. En passant
wist ze haar echtgenoot te strikken voor het
bagagevervoer. Maar voor het welslagen van
de tocht waren goede afspraken wel nodig.
Al heel lang droomde ik ervan naar Santiago te
wandelen, maar naarmate de jaren verstreken
dreigde dit een droom te blijven. Wekenlang
zwaar beladen berg op berg af, terwijl mijn rug
al moeite heeft met een weekendrugzak door
het Limburgse heuvellandschap … Toch liet
Santiago me niet los. Omdat ik tegelijk steeds
meer bedenkingen kreeg tegen de files op de
wel erg lange Camino Francés, besloot ik naar
een kortere en rustiger camino te zoeken. Na
wat googelen kwam ik uit bij een in Portugal
wonende Nederlander die vanuit dat land een
tiendaagse pelgrimstocht naar Santiago organiseert, met bagagevervoer en gereserveerde
hotels, voor een groep van minimaal zeven
personen. Ik moest dus op zoek naar medewandelaars, maar ook hier bood internet uitkomst: na enkele oproepen – onder andere
op de website van het genootschap – meldde
zich een aantal enthousiaste wandelaars, toevallig (of niet?) allemaal vrouwen. Bij onze
allereerste bijeenkomst bleek de meerderheid
echter liever zelf een rugzak te torsen dan vast
te zitten aan een organisatie die ook nog een
aardige cent kostte. Een moeilijk dilemma:
moest ik het dan toch maar met een rugzak
proberen, met het risico onder het gewicht ervan te stranden, of moest ik weer op zoek naar
een nieuwe groep?
Op dat moment opperde Frans, mijn partner:

‘Hoe zou je het vinden als ík de bagage rijd?’
De hele groep reageerde positief en afgelopen
september beleefden we een geweldige pelgrimstocht, die zonder het aanbod van Frans
aanzienlijk problematischer, zo niet onmogelijk was geweest. Dat gold helemaal voor Antonia, die kort voor vertrek ernstige heupklachten kreeg, maar in mindere of meerdere mate
heeft iedereen wel van de auto geprofiteerd.

De groep in Redondela, op de achtergrond de plaatselijke
refugio. Foto: Margot Heijnsbroek

Na een korte reisbeschrijving ga ik wat dieper
in op onze manier van reizen. Misschien is het
iets voor andere wandelaars die, ondanks hun
niet zo geweldige conditie, dromen van Santiago …
De tocht
Ons vertrek op 3 september 2011 uit Porto begon met pech. Een onverlaat had de huurauto
zo beschadigd dat er niet mee te rijden viel.
Maar dankzij de behulpzame toeristenpolitie
en onze autoverzekering kon de reis met een
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andere huurauto van start gaan, zij het een uur
of vijf later. Vanwege het tijdverlies lieten Marij en ik ons door Frans en Antonia naar een
strand ten noorden van Porto rijden. Met een
onstuimige zee als betrouwbare gids arriveerden we eind van de middag bij de eerste bebouwing van Vila do Condo, toen er een sms’je van
Frans binnenkwam met het adres van het hotel dat hij voor de groep had gescoord. De drie
anderen – Margreet, Mirjam en Ria – hadden
de metro naar Porto Maya genomen, om via
de historische ‘binnenroute’ naar Vilarinho te
lopen. Om hen de lange saaie wandeling naar
Vila do Condo te besparen haalden Frans en ik
hen daar met de auto op.
De verdere reis verliep geheel volgens schema,
langs een meestal eenvoudig te volgen traject,
met als enige minpunten het tamelijk vele asfalt en – vooral in de omgeving van Porto en
Poriñho – nogal wat bebouwing onderweg.
Over het weer hadden we niets te klagen met
één regendag en dertien hoogzomerse dagen.
Al werd de hitte, in combinatie met pijnlijke
blaren en pittige hoogteverschillen, vooral mij
soms wat teveel. Wat heel af en toe ertoe leidde
dat ik besloot te spijbelen en met Frans en Antonia mee te rijden.
Maar de hoogtepunten overheersten. In Portugal bijvoorbeeld het gemoedelijke Barcelos en
ook Ponte de Lima waar ’s avonds laat onder
een uitbundige feestverlichting een driedaags
festival van start ging met overal groepen harmonicaspelers. En in Spanje onder meer het
historische centrum van Pontevedra waar we
een geweldige rustdag doorbrachten.
Onderweg was het eveneens genieten. Van het
afwisselende en meestal mooie landschap, de
talloze landweggetjes tussen de wijngaarden
met hun aan beide kanten verleidelijk overhangende druiventrossen, en alle hartelijke
Portugezen als Spanjaarden waarmee we met
handen en voeten hele gesprekken voerden.
En last but not least, elke dag opnieuw, van de
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Pelgrimskerk in Pontevedra. Foto: Margot Heijnsbroek

gezelligheid en solidariteit binnen onze groep
– én het gemak van de auto!
Discussiepunten
Ter voorkoming van misverstanden had ik
voor de kennismakingsbijeenkomst al een aantal discussiepunten geformuleerd over hoe we
als groep zouden kunnen functioneren. Allereerst ging het om de vraag of we alles wel als
groep moesten doen, bijvoorbeeld bij de keuze
van een restaurant of slaapadres. Vooral over
het laatste bleken de meningen te verschillen:
drie wilden zoveel mogelijk in refugios slapen.
Dat hoort nu eenmaal bij ‘echt pelgrimeren’,
vond de een, en ook de lagere kosten speelden
een rol. De vier anderen, waar Frans en ik bij
hoorden, gaven de voorkeur aan een pension
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of hotel, onder andere vanwege medische en
slaapproblemen. Gelukkig werden we het
snel eens dat iedereen vrij in zijn keuze moest
zijn, als er iets te kiezen viel. Dit was overigens
meestal het geval – dankzij onze auto.
In dezelfde lijn besloten we dat ieder in zijn eigen tempo moest kunnen lopen en desgewenst
ook alleen, al vonden we het even belangrijk
om goed over elkaar te waken. In de praktijk
stopten we dus regelmatig tot de groep weer
compleet was. En als iemand een tijdje alleen
liep, was dat nooit voor heel lang.
Wat de ideale loopafstand per dag betreft werden we het eens over maximaal 25 kilometer
met een gemiddelde van 20, om onderweg in
alle rust van al het moois aan natuur en cultuur
te genieten.

Ook spraken we af dat iedereen voor een goede wandelconditie moest zorgen. Elke voorbereidingsbijeenkomst werd er dan ook flink
gewandeld, wat tegelijk de kennismaking bevorderde. Toen Antonia echter, kort voor de
reis, door haar specialist een loopverbod werd
opgelegd, reageerde de groep heel solidair, en
dankzij Frans en de auto kon ook zij een mooie
tocht beleven.
Het laatste punt: wat moest er gebeuren als
iemand niet bij machte zou zijn om verder te
lopen? Hierover werden we het eens dat de rest
van de groep, na de pechvogel aan de medische
hulp en vervoer naar huis te hebben geholpen,
de wandeltocht zou vervolgen. Gelukkig zijn
dergelijke complicaties ons bespaard gebleven.

Aan deze stenen paal, nu te vinden in de Jacobskerk van Padron, werd volgens de legende de boot met de overblijfselen
van St. Jacobus aan de kade vastgesjord. Foto: Margot Heijnsbroek
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Bagagevervoer
Het eerste beslispunt was: welke auto gebruiken we? Huren we er een in Porto of gebruiken
we onze eigen auto? Onze Peugeot Partner
leek met zijn royale bagageruimte ideaal voor
ons doel, maar vanwege de enorme afstand besloten we uiteindelijk er toch een te huren: een
bescheiden middenklasser, want met als belangrijkste doel bagagevervoer, was een grote
niet nodig.
Daarop kwam als volgende vraag: waar leveren
we hem af ? Bij het eindpunt – in Santiago dus
– of weer bij het afhaalpunt? De eerste optie
was aanzienlijk duurder, omdat het eindpunt
in een ander land lag. Dus reden Frans en ik de
huurauto terug naar het vliegveld van Porto.
Van onze groepsgenoten nam er een het vliegtuig vanuit Santiago, en de vier anderen reisden per trein naar Porto, om na een paar dagen
huiswaarts te vliegen.
De kosten van de auto, inclusief die van verzekering en benzine, verdeelden we over de hele
groep, met uitzondering van onze chauffeur,
die na de bagage te hebben vervoerd, deze ook
nog vaak naar kamers op de zoveelste verdieping had gesjouwd.
Dit laatste brengt me op een ander punt. Al
had Frans in de zomer al van een paar wandelweken in Frankrijk genoten, het leek wel

zo aardig hem ook een paar wandeldagen te
gunnen. Dus moesten we een verhuurbedrijf
vinden dat chaufferen door meerdere mensen
toestond. Veel autoverhuurbedrijven bleven
hier echter onduidelijk over en bij die ene uitzondering die we uiteindelijk kozen, bleek de
verzekering slechts drie extra chauffeurs toe
te staan. Al met al heeft Frans vier dagtrajecten meegelopen en daarnaast liep hij ons soms
tegemoet na de bagage naar een refugio en/of
hotel te hebben gebracht. Als we overigens nog
eens op deze manier gaan wandelen, zoals een
deel van de groep van plan is – mogelijk een
andere camino – willen we het rijden, plus het
zoeken van een hotel en dergelijke ‘eerlijk’ over
de groep verdelen.
Ten slotte iets over een discussie die ook in
onze groep met enige regelmaat werd gevoerd:
is deze manier van wandelen nog wel ‘pelgrimeren’? Mijn antwoord: dat hangt er maar
vanaf wat je als essentie daarvan beschouwt. Is
dat ‘lijden’, ‘een zoektocht naar jezelf ’, of ‘het
wandelen in een oude traditie’? Of wellicht
nog iets heel anders? Iedereen maakt dus zelf
maar uit wat ‘pelgrimeren’ inhoudt. Maar in
ieder geval staat vast dat het op onze manier
voor veel meer mensen mogelijk wordt
om
@
daadwerkelijk te ervaren wat het is!

Advertentie

Wilt u pelgrimsroutes op een
comfortabele manier wandelen?
Alleen of met uw eigen
gezelschap?
Met gereserveerde hotelletjes en
met vervoer van bagage?
Met een uitgebreide routebeschrijving en kaartmateriaal?
Bel Topo-Aktief 024-360 64 27 of bezoek onze website www.topo-aktief.nl
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