Via de la Plata

Film
Joost van der Ruijt
Vlakbij een pittoresk Romeins bruggetje, dat
zijn functie lang geleden heeft verloren doordat de rivier die hier ooit stroomde is opgedroogd, tref ik Günther, die gepanikeerd naar
iets zoekt in het dorre bruingekleurde gras.
Günther en ik zijn bedevaartgangers op weg
van Sevilla naar Santiago de Compostela.
Hij is een geheugenkaart kwijtgeraakt waar
beelden van de route vanaf Sevilla op staan.
Wij hebben al negen dagen gewandeld en inmiddels zo’n 280 kilometer afgelegd. Dus heel
wat filmuren zijn zoek. ‘Es ist das schlimmste
was in meinem Leben ist passiert. Alles ist umsonst gewesen. Ich will nach Hause zurückkehren,’ jammert hij. Vol medelijden met de gepensioneerde Duitser leg ik mijn zware rugzak
af, ga door de knieën en zoek mee naar dat pietepeuterige kaartje in het gras.
De zon brandt onbarmhartig fel. Het is inmiddels boven de dertig graden. Er staan nauwelijks bomen en er is geen schaduw in dit lege,
steppeachtige landschap. Ik voel mij enigszins
verhit en het stugge gras snijdt in mijn vingers.
Het doet pijn. Met stijgende weerzin woelen
mijn handen door de begroeiing. De vingers
van Günther zitten vol opgedroogd bloed. Hij
geeft echter geen kik. Hij graait onvermoeibaar door het gras naar de verdwenen kaart.
Günther is medio jaren dertig van de vorige
eeuw geboren en heeft als Duits jongetje zowel
de Tweede Wereldoorlog als de wederopbouw
meegemaakt. Toch is het verlies van de film het
ergste dat hem in zijn leven is overkomen. De
opnames lijken voor hem nog belangrijker dan
de wandeling zelf.
Ontboezeming
Na veertig minuten zoeken zonder resultaat
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vraag ik hem:‘Günther, wie viel Spiecherkärte
hattest du am Anfang?’ ‘Sechs.’ roept hij moedeloos. ‘Wie viele hast du jetzt?’ ‘Sechs...,’ antwoordt hij. De stilte is hoorbaar. Hij heeft in
de bloedhitte langer dan een uur gezocht naar
een filmpje dat helemaal niet verdwenen is ...
Als het kwartje na enkele seconden valt, stamelt hij: ‘Ach... nein..., das ist doch nicht wahr?’
Hij speelt zijn filmpjes onophoudelijk op zijn
camera af. Als het werkelijk doordringt dat
er niets weg is omhelst hij mij stevig. ‘Du bist
mein Freund,’ roept hij uit.
Deze ontboezeming geeft mij een ongemakkelijk gevoel. Na een minuut of vijf speuren
dacht ik: wat maak je je druk? Het gaat helemaal niet om de film. Bovendien had ik er
weinig vertrouwen en zin in: zo’n klein kaartje
vinden in het hoge gras. En dat in deze hitte.
Daarbij voelde ik mij na negen dagen al zo vermoeid van al die kilometers lopen met zware
bepakking.
Maar het laagje beschaving in mij verdringt
deze egoïstische gedachten. De film is zijn
passie. Daar moet ik begrip voor opbrengen.
Bovendien zou iedereen toch hebben meegezocht? We lopen inmiddels al zoveel kilometers samen. ‘s Avonds in de herbergen, vooral
tijdens het eten, delen wij al dagenlang onze
ervaringen. Günther voelt inmiddels vertrouwd. Mijn hulp is niet meer dan normaal.
Charmeoffensief
In opperbeste stemming stelt hij voor om de
rest van de etappe met de bus te gaan en bij de
herberg bier te drinken. Ik weet niet zo goed
wat ik zeggen moet. De bus? Ik wil wandelen. Dit is al de derde keer dat ik op bedevaart
naar Santiago de Compostela ga en ik heb nog
nooit de bus genomen. Zelfs niet tijdens mijn

Oude brug bij Aldea del Cano. Foto: Tieleke Huijbers

eerste keer, toen ik onderweg in de berm heb
overgegeven vanwege de hitte en de inspanning. De dagen erna heb ik met lichte koorts
en pijnstillers doorgelopen.
Ik zet mijn principes overboord. Ik kan zijn
charmeoffensief niet weerstaan. Voordat we
verder lopen filmt hij mij op het Romeinse
bruggetje. In het eerstvolgende dorp dat wij
tegenkomen, bestellen wij bier en nemen wij

de bus naar de volgende herberg.
Vorige week viel de dvd op de deurmat. Bij het
zien van de beelden komt het enthousiasme
van de pelgrimage weer boven. Nu pas begrijp
ik waar Günther de energie vandaan haalde
om in de verzengende hitte zo verbeten naar
zijn verdwenen gewaande film te zoeken. De
opnames zijn onze
@ herinnering aan deze enerverende tocht.
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Locos, locos

Een wolkje boven Monesterio
Jan van de Wetering
Eind april 2011 gingen Martin de Fluiter en
ik op pad, op een zonovergoten dag in Sevilla. Over de Via de la Plata liepen we naar
Mérida. Droog zou het niet blijven, onze
gezondheid zou op de proef worden gesteld,
maar wie maalt daar om. De ene camino is
de andere niet en dat is misschien wel het
aardigste van alles. In de later uitgewerkte
dagboekaantekeningen leidt het zien van
een wolkje tot gevoelens van vervreemding.
Op de tweede dag kwam de regen, toch nog
onverwacht, ergens halverwege de tocht van
Guillena naar Castilblanco de los Arroyos. Een
tropische regenbui leek het. Ik propte mijn camera en niet opvouwbare gloednieuwe hoed
in mijn rugzak, trok mijn regenkleding aan en
wachtte op het onvermijdelijke. Onder de lage
kurkeiken was de beschutting minimaal, het
pad veranderde in een snel stromend beekje, in
de verte klonk onweer. We besloten maar verder te lopen, schuilen had geen zin.
Na een uur haalden we, zompend door de
modder, de achterhoede in van de Spaanse
schoolklas, die ons vanmorgen nog zo opgewekt was voorbijgelopen. Zes meisjes, sweet
little sixteen, zaten met doorweekte haren
en zwart uitgelopen oogschaduw onder een
struik. Ook zonder woorden was hun boodschap overduidelijk: ‘wij verzetten vandaag
geen stap meer en wij vinden dit niet leuk’. De
berustende, liefdevolle blik van hun begeleidende docent, die als een herder bij zijn kudde
schapen stond te wachten ‘tot het weer ging’
staat nog steeds scherp op mijn netvlies.
Twee uur later hing de complete inhoud van
mijn rugzak te dampen op de centrale verwarming van hotel Castilblanco. Aan een als
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waslijn meegenomen vliegertouwtje hingen
mijn paspoort en een paar briefjes van 20 euro,
want het water was zelfs tot de geldbuidel op
mijn borst doorgedrongen. We dineerden die
avond met een prestatiegericht Duits stel. Met
hun ‘vierzig Kilometer ist zuviel, zwanzig Kilometer ist zu wenig’, stelden ze parmantig de
Gouden Standaard voor pelgrims vast.
De volgende ochtend regende het nog steeds,
en hard, heel hard. Het landschap was verborgen in een grijze mist. We besloten die dag
niet te wandelen, de voorspelling was honderd
procent regen en onweer. Vanaf onze ontbijttafel zagen we onze Duitse vrienden met wapperende poncho’s verdwijnen in de in nevelen
gehulde twintig-plus etappe. Onze hotelbaas
zwaaide ze in de deuropening uit. ‘Locos, locos’
(gekken, gekken), zei hij tegen ons. ‘Er staat
hier elke maand wel een ambulance voor de
deur, locos zijn het die pelegrinos.’ De volgende dag was het droog en gingen we weer op
pad.
Extranjeros
Alle dorpen in Andalusië en in de Extremadura lijken als twee druppels water op elkaar.
Witte huizen, een middeleeuws stratenplan en
in het midden een kerk van bruine zandsteen.
Zelfs de ooievaars op het dak van de kerk zijn
voorspelbaar. De vervreemding slaat toe in de
middag, als heel Spanje slaapt. De toch al dun
bevolkte dorpen zijn dan volstrekt leeg, op een
eenzame hond of kat na.
In Monesterio verscheen op zo’n middag een
eenzame wolk boven de huizen. De lucht was
strak blauw, alleen mijn voetstappen verstoorden de stilte. Ik moest aan een gedicht van Martinus Nijhoff denken. Thuis zocht ik het op:
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Een traag wolkje, als een eilandje in
de heldere hemel ontplooid,
beduidde het nu of nooit
ophanden zijnd offensief.
Achteraf gezien was dat wolkje inderdaad een
soort voorteken. Daar in Monesterio liepen we
een voedselvergiftiging op die zich halverwege
de volgende etappe met nog 15 kilometer te
gaan openbaarde.
Vreemdeling zijn we hier. Vreemde wezens,
die elke dag weer in de brandende zon of in
de stromende regen door de eindeloze velden
lopen. De Spanjaarden laten het niet duidelijk merken, maar wij, de wandelaars, zijn van

een eigenaardig slag. Lompe indringers, met
bemodderde wandelschoenen en met een hobbezak op de rug, al dan niet versierd met een
buiten proporties grote jacobsschelp. Wij, de
extranjeros, met onze woordenschat die niet
veel verder reikt dan buen camino, desayuno en
menu pelegrino, por favor. Gelukkig zijn er ook
die ons pelgrims, locos of geen locos, als een
kans zien. We brengen geld in het laatje, ook
al blijven @
we maar één dag. Volgend jaar gaan
we weer.
Dit verhaal verscheen eerder op de website Pelgrimsverhalen.nl

‘In Monesterio verscheen een eenzame wolk boven de huizen’. Foto: Jan van de Wetering
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Iberische hammen, vochtblaren en een
huwelijksaanzoek
Bart Fokkens
‘Buen Camino’ - een goede caminoreis.
Het is de vaste groet, ’s ochtends als je op
pad gaat en onderweg. Dat zijn van die gewoontes die je al snel het gevoel geven erbij
te horen, iets bijzonders te doen. En het is
bijzonder, die beroemde pelgrimstocht naar
Santiago de Compostela.
Twee keer heb ik hem nu gemaakt, in drie
verschillende perioden. In 2007 op de fiets,
in 2010 te voet. Die eerste, ter markering van
mijn VUT, vanuit huis: vanaf Amsterdam een
kleine 3000 kilometer. De voettocht (ditmaal

Foto: Bart Fokkens
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de Via de la Plata) in twee etappes van elk 500
kilometer, van Sevilla naar Salamanca, vier
maanden later van Salamanca naar Santiago.
Wandelen of fietsen: wat een verschil. Met
wandelen op een lang traject heb je vanzelfsprekender contact met andere pelgrims. Fietsen is veel meer solitair, gaat ook vaker over
wegen, terwijl je met wandelen echt door het
landschap trekt. Maar qua voorzieningen is
fietsen veel makkelijker. Bij wandelen komt
het echt op het geplande onderkomen aan. Als
dat dicht is, kan je zo nog vijf kilometer verderop moeten. En dan heb je nog geluk.

Via de la Plata

Iberische hammen. Foto: Tieleke Huijbers

Maar hoe zwaar het soms ook is, wat krijg je er
veel voor. Schitterende landschappen, in Andalusië bijvoorbeeld de dehasas (vlakten) met
kurkeiken, enorme schapen- en geitenkuddes,
fokstieren voor de stierengevechten. En duizenden en duizenden ‘wilde’ zwarte zwijnen.
Daar komen dus de wereldberoemde Iberische hammen vandaan, realiseer je je opeens.
En velden, zover het oog reikt, met kleurrijke
bloemen. Je gaat je bij zoveel schoonheid afvragen waarom de eigenaars van de fincas (landerijen) meestal in Madrid verblijven.
Indrukwekkend is ook het contrast tussen de
bergdorpen, waar de boeren boven wonen en
de beesten in het onderhuis, en de steden en
bastillestadjes met oude Romeinse bruggen en
Moorse vestingmuren.

Saamhorigheid
Mijn eerste ervaring op het caminopad is een
nat pak: een doorwaadbare plek in de rivier
met planken waar ik totaal doorheen zak. Niet
zo lekker na een dolle avond met een bij toeval ontmoette oud-studente in de kroegen van
Sevilla. Maar vooruit, met de kleren te drogen
aan mijn rugzak weer verder op stap. Je voelt je
eerder creatief opgefrist dan primitief.
Luxe is het laatste wat je kan verwachten op
zo’n tocht. Dat is eerder bevrijdend dan storend. Neem het logies. Van omgebouwde kippenhokken, een kamertje achter een bar tot
een bed in het gemeentehuis. Maar dan biedt
de beheerster je wel weer een warme maaltijd
bij haar thuis aan en krijg je en passant een inkijkje in de Spaanse arbeidsomstandigheden:
man én zoon net ontslagen: uit de bouw en de
toeristische sector. Maar o zo gastvrij. Voor de
rijkelijk geschonken wijn hoeft zelden te worden betaald en een avondje enthousiast gezongen nationale hymnen krijg je zomaar cadeau
met ’s morgens thee bij een open haardvuur.
Stapelbedden en krappe doorgangetjes kweken saamhorigheid. Zeker als je slaperig bijna
op een op de vloer biddende man stapt. Frank
blijkt een zeer corpulente priester uit Kaapstad
die elke ochtend als eerste vertrekt en ’s avonds
als laatste aankomt. Hij zet stug door, verliest
nooit zijn goede humeur en haalt zelfs Santiago. Terug in Zuid-Afrika komt de beloning:
hij wordt bisschop in Oudshoorn.
Daar kan een groepje Nederlanders een puntje aan zuigen. Via internet ontstaan, al voor
vertrek gesplitst en, eenmaal op de camino,
langzaam maar zeker verder uit elkaar gespat
vanwege onenigheden over tempo of voorzieningen, onderlinge ergernissen en kwetsuren.
De een beet zich vast in zijn onvrede, een ander ging verder per trein en bus. Wat ook zijn
voordeel heeft. Toen ik, geplaagd door vochtblaren, het bergdorp Bejar binnenstrompelde,
zat Heidi, een verpleegster, daar uitgerust en
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wel en heeft toen met veel liefde mijn voeten
verzorgd.
In gesprekken onderweg en zeker tijdens de
met wijn overgoten maaltijden in dorpsherbergen, worden ervaringen als vanzelf verbonden met de wereldpolitiek, via her en der nog
zichtbare relicten van de strijd tussen de Moren en de christenen. Even natuurlijk wordt
het in dergelijke sessies heel persoonlijk: over
relaties, de ware zin van het leven, geloof.
De Canadese Daphne, die naar eigen zeggen
tijdens de camino al twee keer ten huwelijk
was gevraagd, palmt me met een driemaal is
scheepsrecht-blik in. Een vleiende aandacht
die ik verknal door trots te vertellen dat mijn
vrouw mij in Salamanca komt ophalen.
Breugheliaans
De rust, ruimte en vredigheid van het plattelandsleven en het dagelijkse ritme van de kilometers, doen je door de vermoeidheid heen
met andere ogen rondkijken. Wat is de ‘esthetiek’ van onze geordende samenleving opeens
kaal en kil vergeleken met een daldorpje als

Laza, waar gebochelden en hinkepoten vanzelfsprekend deel uit maken van de gemeenschap, en waar de bakker (met hazenlip) het
brood nog ter plekke bakt. De plaatselijke
plattelandsmarkt versterkt dat gevoel met een
waar Breugheliaans tafereel. Boeren met hoeden, petten en stokken aan lange houten tafels
met inktvissen en zelf gebrouwen dranken,
op de deuren van alle huizen een groene tak:
feest vanwege de langste dag en de hoop op een
goede oogst.
En altijd die verrassingen. Na een zware, mistige beklimming steenkoud en doornat de deur
van een herberg open duwen en door een robuuste vrouw met diep decolleté verwelkomd
worden: ‘Warm bordje Gallicische soep, heren?’
Dat jij voor dit alles ten slotte wordt beloond
met de compostela, het diploma voor je prestatie, waarbij het wierookvat boven je hoofd
wordt gezwaaid en de heldere sopraan van een
non het Kyrie Eleison en het Halleluja laat
klinken in de grote kathedraal van Santiago, is
dan een ontroerend geschenk. @

Advertentie

Abdijstraat 53 - 5473 AC Heeswijk
t. 0413-291394 - info@berneboek.com
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Op weg met Antonius van Padua
Jan W. Vugts
Antonius van Padua, geboren in Lissabon, 15
augustus 1195, en gestorven te Padua, 13 juni
1231. Minderbroeder, theoloog en kerkleraar. Heilig verklaard in 1232 door Paus Gregorius IX. Patroonheilige van franciscanen,
verloren voorwerpen, vrouwen en kinderen,
armen en bakkers, reizigers, pelgrims en verliefden. Patroon tegen schipbreuk, pest en
koorts. Beschermheilige van Portugal.
’s Morgens bij het verlaten van Galisteo, gelegen op de Via de la Plata, moest ik even naar de
juiste weg zoeken. Dat zoeken naar de goede
richting leverde wat problemen op, maar uiteindelijk vond ik met behulp van twee medepelgrims de weg naar Carcaboso. Deze twee
pelgrims, Alberto en Antonio, kwamen beiden uit Padua. In het heilig jaar 2010 waren
ze samen via de Camino Francés naar Santiago

gelopen. Nu waren ze samen weer op weg naar
Santiago.
Alberto, docent filosofie, sprak goed Duits,
Engels en Frans; communiceren met hem
leverde geen problemen op. Antonio sprak
echter alleen Italiaans en een gesprek voeren
met hem was bijna onmogelijk. Maar goed,
het klikte tussen ons drieën en Alberto deed
veel vertaalwerk. Heel die dag zouden we samen lopen en in Oliva de Plasencia kregen we
in de plaatselijke herberg een driepersoonskamer. De dagen daarna liepen we vaak met ons
drieën, sliepen soms in dezelfde herberg en
gingen we ’s avonds gezamenlijk eten: kortom
vrijheid-blijheid en geen verplichtingen.
Alberto en Antonio waren twee pelgrims met
een totaal verschillend karakter. Alberto was
de levensgenieter: hij rookte op tijd zijn sigaret, genoot van de rode wijn en de lekkere

Stadsmuur van Galisteo. Foto: Tieleke Huijbers
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tapas. Hij knoopte met iedereen een gesprek
aan en zat vol grappen. Zijn devies was: ‘Niet
overleven maar genieten op de camino, Santiago ligt al eeuwen op dezelfde plaats, we komen
er wel.’ Antonio daarentegen had een gesloten
karakter, wilde zo snel mogelijk naar Santiago
en zag nauwelijks iets van de omgeving.
Elastiek
In Salamanca besloot Alberto met de bus naar
Zamora te gaan; de weg naar Zamora was volgens hem saai en niet interessant. Antonio en
ik besloten samen op weg te gaan naar Zamora,
twee dagen lopen. De volgende dag liep ik met
iemand waarmee ik nauwelijks kon communiceren. Het leverde geen grote problemen op,
het lopen, de weg vinden, pauzeren, eten en onderdak zoeken ging nagenoeg zonder woorden.
In Zamora voegde Alberto zich weer bij ons en
op weg naar Tabara sloot nog een Duitser, genaamd Balthazar, zich bij ons aan: het was een
goed kwartet. Maar op een bepaald moment
liepen Antonio en ik voorop en verloren Al-

berto en Balthazar ons uit het oog. Weer liep ik
alleen met Antonio. Hij had via zijn mobieltje
contact met Alberto maar hij kon of wilde mij
niet vertellen waar Alberto en Balthazar verbleven. De volgende etappes liep ik samen met
Antonio. Met weinig woorden beklommen we
de pas van Pardornela en de pas van Canda.
We hadden bij deze beklimmingen steun aan
elkaar, ze gingen dan ook in een snel tempo.
In de herberg van La Gudiña kwamen we een
Italiaans echtpaar tegen, ze waren met de fiets
op weg naar Santiago. Gezamenlijk zijn we uit
eten geweest en nu kon Antonio zijn verhaal
kwijt. Ik had hem nog nooit zo horen praten,
Italianen onder elkaar… ongelooflijk, ik zat erbij, keek en luisterde ernaar.
De volgende dag ging ieder op zijn eigen manier weer verder, ik samen met Antonio. Sommige medepelgrims spraken al over mijn protegé, ze begrepen niet dat we zonder interessante gesprekken samen verder gingen, ze vonden dat Antonio min of meer als een elastiek
aan mij vast zat en in de loop van de vele kilo-

Bar El Rincón del Peregrino in Alberguería. Foto: Tieleke Huijbers
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meters begon ik dat ook zo te ervaren. Naast
de vele gezellige momenten werd Antonio ook
een last. Waar was zijn vriend Alberto, kon hij
mijn last misschien verlichten en overnemen?
Op weg naar Ourense werd me de last te zwaar.
Antonio volgde mij constant op een tiental
meter: over een industrieterrein, langs een
drukke weg, in de stad zelf. Ik werd het beu
en de drang om even alleen te zijn werd steeds
groter, even mijn eigen camino lopen, niet gevolgd worden. Hoe kon ik hem dat duidelijk
maken? Met heel veel moeite, vooral met handen en voeten, kon ik hem aan het verstand
brengen dat ik even alleen wilde zijn, en ja…
uiteindelijk begreep hij het en gingen onze wegen uiteen. Antonio ging naar de herberg en ik
naar een eenvoudig hotel. Waarschijnlijk zouden we elkaar de volgende dag weer treffen of
anders misschien in Santiago.
Toeval
Het was de volgende dag fijn om weer alleen
te lopen, maar toch voelde ik me schuldig: ik
had een medepelgrim achtergelaten, een Italiaan die slechts zijn moederstaal sprak en noch
reisgids noch landkaart bezat. Het was niet
sportief, niet eerlijk, dit had ik op een andere
manier moeten oplossen, het schuldgevoel was
met elke stap voelbaar.
De dagen daarna liep ik alleen verder en op
pinksterzondag 12 juni kwam ik in Santiago
aan. ’s Middags tijdens een wandeling door de
stad zag ik diverse bekenden en ze spraken mij
onmiddellijk aan: ‘Antonio, je protegé, is ook

gearriveerd.’ Niemand wist waar hij verbleef,
ongetwijfeld zou ik hem wel tegenkomen. En
ja hoor… op tweede pinksterdag zag ik hem
’s morgensvroeg alleen door de stad dwalen.
‘Antonio,’ riep ik hard, zijn naam galmde door
de galerij van de Rua do Vilar heen. Hij keek
om en was blij om mij te zien. Onmiddellijk
gingen we koffiedrinken in het dichtstbijzijnde café.
Hij was ook op Pinksteren aangekomen en
wachtte nu op zijn vriend Alberto. Die zou
misschien morgen komen en dan zouden ze
van La Coruña naar huis vliegen. We besloten om samen naar de mis voor de pelgrims
te gaan. Tijdens de indrukwekkende dienst
maakte de priester bekend dat het de feestdag
van de heilige Antonius van Padua was. Met
een glimlach keek Antonio naar mij; was het
toeval dat ik Antonio uit Padua weer terug zag
op deze feestdag of was dit alles gewoon voorbestemd of was het de hand van de Heilige
Jacobus? Misschien een spirituele ervaring? In
ieder geval was het een bijzondere gebeurtenis
die tot nadenken en bezinning leidde. Later
op de dag, na het avondeten, namen Antonio
en ik op de hoek van een straat afscheid van
elkaar. Een emotioneel afscheid en sindsdien
heb ik niets meer van Antonio vernomen.
Op de Via dela Plata in het stille dorpje
Albergueriá hangt in bar Rincón del Peregrino tussen honderden andere jakobsschelpen
een schelp met de datum van passage en onze
namen:
7-6-11 Jan/Antonio – Nederland /
@
Italy.

Ga door, pelgrim, en vervolg je zoektocht, ga door op je eigen weg, dat niemand je tegen mag
houden. Neem jouw deel van de zon en jouw deel van het stof met een waakzaam hart, en
vergeet al het vluchtige. Alles is vergankelijk: alleen de Liefde is waarachtig. Hecht je hart niet
aan wat er gebeurt. Zeg nooit: ik ben geslaagd, mijn moeite is beloond. Vertrouw niet op wat
je gedaan hebt, want je wordt er op afgerekend. Bewaar het woord in je hart: dat is jouw schat.
(Officium van de lezingen; feest van de Heilige Antonius).
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