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Pelgrimstocht
naar

Santiago
de Compostela
TEKST & FOTOGRAFIE: ANSJE DE RUIJTER

AL VAAK HAD IK ER OVER GEHOORD EN OVER GELEZEN. DE CAMINO,

IS HET DE HEILIGE SINT JACOB WAARVAN DE OVERBLIJFSELEN SINDS DE

DÉ PELGRIMSROUTE NAAR SANTIAGO EN IK WIST DAT IK HEM OOIT

9E EEUW IN DE KATHEDRAAL VAN SANTIAGO DE COMPOSTELA LIGGEN?

ZOU GAAN LOPEN. MAAR WÁT BEZIELT DE PELGRIMS OM 800KM TE

MISSCHIEN ZIT DE MAGIE WEL IN HET FEIT DAT JE ALLEEN LOOPT IN JE

GAAN WANDELEN OVER EEN PAD DAT AL DOOR MILJOENEN

EIGEN TEMPO, MAAR WEL MET GELIJKGESTEMDEN DIE MAAR ÉÉN DOEL

PELGRIMS AL MEER DAN DUIZEND JAAR BETREDEN WORDT?

HEBBEN. HET VERKRIJGEN VAN INZICHTEN EN ANTWOORDEN.
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Santiago de compostela
Vertrekpunt Saint-Jean-Pied-de-Port
(april 2013)
De meeste pelgrims vertrekken vanaf dit
mooie dorpje, net voor de Pyreneeën in
Frankrijk. Het straatbeeld wordt gekleurd
door wandelaars in afritsbroeken, bergschoenen en nog te volle rugzakken met
Jakobsschelpen erop. De meesten met
verwachtingsvolle gezichten met rode konen, als kleine kinderen in spanning voor
Sinterklaas. De gesprekken over en weer

Slaapplaats in Granon

Mijn vriendjes
met op de achtergrond
het mooie plaatsje
Puente la Reina.
Nog 705 km.

Tussen Belorado
en Villafranca.
Nog 550 km.

zijn druk en het bruist van de energie, wat

dan de grote meute, ik wilde dit keer alleen

het plaatsje iets sprookjesachtig geeft.

gaan, had geen behoefte aan goedbedoeld

Het is even wennen om vanuit je ver-

gezelschap... wilde rust in mijn brein.

trouwde slaapkamer in een zaal samen

Het was mijn dag. De regen hield na een

met medepelgrims te gaan slapen. Vooral

paar uur op en de omgeving was meer dan

de nachtelijke geluiden die je ‘collega’s’ in

geweldig. Uren heb ik alleen gelopen door

alle toonhoogten produceren, kunnen een

een landschap als in Wales. Glooiende wei-

aanslag plegen op je nachtrust. Oordopjes

landen met wilde paarden, waarvan som-

meenemen kan daarom erg nuttig zijn.

mige een bel om hun nek hadden hangen
en beukenbossen als in sprookjes. Soms als

Puerto del Perdón
met het beroemde pelgrimsmonument
waar het bijna altijd flink waait.

Om 7.30 uur moeten de herbergen worden

ik stilstond om even van de stilte te genie-

verlaten. Ontbijten kan hier niet, daarvoor

ten, kwamen er andere pelgrims voorbij en

moet je vaak eerst enkele kilometers lopen

soms hoorde ik alleen mijn hoofd suizen

km, maar een aanslag op je kuitspieren.

naar het eerstvolgende gehuchtje. Oh, wat

en de vogels zingen.

Wat is het dan zalig om rond 16.30uur een

is dan een kop koffie, sapje en stokbrood

herberg te vinden en te kunnen douchen.

met jam lekker! Het stortregende, dus

Door de regen waren de paden erg mod-

iedereen was goed ingepakt met grote re-

derig, vooral het lange steile bospad naar

Drie dagen had ik pas gelopen, maar ik was

gencapes. Ik ging bewust 15 minuten later

beneden was spekglad. Het was maar 3,5

nu al alle besef van tijd kwijt. Het leek alsof
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Santiago de compostela
ik al weken onderweg was. De volgende

en water. Ik heb zo’n pijn in mijn lijf en ziel

dag richting Pamplona, bekend van het

gehad dat ik er ziek van werd, maar ook

jaarlijkse stierenrennen en de eerste stad

platgelegen van het lachen, genoten van de

op de route.

prachtige velden met gele en paarse bloemen, klaprozen die als rode dekens lagen

Dinsdag 11 juni 2013, aankomst Santiago
de Compostela, Spanje!
800 km gelopen in 6 weken.
Het was erg mistig van de regen toen ik uit
de herberg vertrok, maar het deerde mij
niet, want ik was te opgewonden voor

verspreid, de heerlijke geuren van de natuur en het gezang van de vogels. De mooie

Tempelierskerkje
Ermita de
Nuestra Senora
de Eunate
waar wonderen
aan worden toegeschreven

oude steden en dorpjes, de symboliek van
Cruz de Ferro waar ik mijn 2 steentjes heb
achtergelaten, de herbergen waar je soms
met z’n zessen in stapelbedden lag en soms

Tussen Tarjados
en Sambol
De grens van Galicië

op zalen met 90 andere pelgrims. Het
pelgrimsmenu inclusief de wijn, ’s avonds
gezamenlijk aan lange tafels, wat altijd
een feest was. Er wordt gefeest, gezongen,
gedanst, genoten, verwonderd, bewonderd,
heb er bemind, werd bemind, heb leren
luisteren naar mijn lijf en ziel. Er waren

Hospital de Orbigo
met 20 bogenbrug
(10 en 11e eeuw)
op de achtergrond.
Nog 290 km.

ontelbare gesprekken die zonder uitzondering tot op het bot gingen, van bouwvakker tot dokter, pelgrims uit zuid Korea,
Australië, Zuid-Amerika, Japan, Rusland,
Europa… allemaal met een last bij zich die

vandaag. Vandaag kom ik aan in Santi-

al wandelend verwerkt wordt omdat je het

ago! Al lopende, richting kathedraal, zie

kan delen met gelijkgestemden. Ook voor

ik steeds meer pelgrims, de sfeer die er

diegene die in eerste instantie de Camino

heerst is er een van vreugde en voldoening.

voor de sport deden. De schillen worden

Bekende en onbekende pelgrims omarmen

afgelegd, de saamhorigheid, het loslaten,

mij innig en feliciteren mij dat ik het ge-

langzaamaan wordt niet alleen je letter-

haald heb. Santiago, stad van de ontlading.

lijke, maar ook je figuurlijke rugzak steeds

Eerst naar het bureau om mijn oorkonde te

leger, waardoor het dragen wat gemakke-

halen, wachten… En dan, met eindelijk mijn

lijker wordt. Het vertrouwen dat je in jezelf

oorkonde in mijn hand, komen de emoties.

krijgt, wetende dat er altijd een oplossing

Ik had het gehaald! 800 km gelopen in de
zon én de kou. Ik ben verbrand, heb dagen
lang met alle kleding die ik bij me had over

komt. Maar ook en vooral het vertrouwen
De Kathedraal
in Santiago
de Compostela

in je medemens, want uiteindelijk zijn wij
allemaal zoekende en onderweg.

elkaar gelopen, inclusief 2 onderbroeken

Of zoals een 25 jarige Braziliaan onderweg

om de kou van 5 graden en de (sneeuw)

tegen mij zei: “De Camino is een extra

stormen te kunnen verdragen, de frisse

vruchtbare beekdalletjes, door geberg-

berglucht, de hitte in het binnenland, het

ten, immense kale hoogvlakten, hoogtes,

vochtige klimaat van Galicië. Door bossen,

rotsen, zandpaden en wegen, door modder

leven IN je leven.”
Ik werd geroepen…dus ben ik gegaan.
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