Tocht naar Santiago de Compostella,

Dag 1, 23 mei 2016
Beek en Donk- Lier 110 km.
Vertrek om 08.30 in de stromende regen met Johnny en Frans. Van Franka nog een
regenbroek gekregen en die zou ik nog vaak nodig hebben. Uitgezwaaid door Jasper,
Marieke, Hennie en uiteraard mijn steun en toeverlaat Franka de eerste kilometers richting
Santiago. Tot 14.00 uur veel regen, daarna minder. De eerste stop in Vessem voor de eerste
stempel en een lekkere bak koffie. Daarna verder en al meteen mijn stuurtas in Vessem laten
staan, terug gefietst, en dat zou me gedurende de verdere reis niet meer gebeuren. Belgie in
getrokken en in Arendonk de lunch, soep met stokbrood. Daarna verder en toen gaf mijn GPS
er de brui aan. Turnhout aangehouden en via het kanaal richting Antwerpen. Wat denk je, de
GPS deed het weer en toen de route richting Lier gevolgd. In Malle voor de derde keer
gestopt, koffie met advocaatje. Toen nog 28 km te gaan en na vijven ingecheckt in
jeugdherberg Bed Muzet in Lier. Natte kleren uit en heerlijk gedoucht. Met droge kleren en
natte schoenen Lier ingegaan en als diner tomatensoep, Vis, en rijstepap. 2 trappisten
genuttigd, heerlijk. Om plusminus 22.00 uur naar bed.

Dag 2, 24 mei
Lier- Lessines 108 km
Rond de klok van 08.30 vetrokken richting Lessines en het was droog. In Mechelen hadden
we de eerste stop. Een prachtige oude binnenstad en daar moest Johnny even naar de bank om
een rekening te betalen, dat kon schijnbaar alleen maar in Belgie. Na een km of 20 moest
Johnny even naar de fietsenmaker omdat er een pin bij zijn zadel was afgebroken en dat
moest gemaakt worden. Daarna weer verder en in Aalst verkeerd gereden vanwege
werkzaamheden en mijn GPS had het ook weer niet helemaal op een rijtje want na 10 km
kwamen we weer op hetzelfde punt uit. Na enig speur en vraagwerk kwamen we weer op de
route uit, prachtige zogenaamde jaagpaden langs het riviertje de Dender. Bij de volgende stop
weer wat gegeten en na vertrek kwam Johnny er achter dat hij zijn zonnebril had laten liggen
op een muurtje langs de Dender. Toch maar verder gefietst met de wind van achteren, dus we
gingen als een speer ! Vooral als Frans op kop zat, het leek wel of hij met een verborgen
motortje fietste. In Geeraardsbergen hebben we onze avondmaaltijd genuttigd omdat ons
verblijf buiten de stad lag. Het werd al heuvelachtig en niet meer vlak en dat zou de komende
weken alleen maar meer worden . Tenslotte kwamen we aan in Lessines, het B&B hadden we
eerder al besproken. Daar troffen we moeder en dochter aan en die gingen ook naar Santiago.
In de avond nog een paar km gewandeld en naderhand onder het genot van bier en wijn
eenpaar partijtjes geschaakt. Morgen verder en dan wil ik in noord Frankrijk uitkomen, als
kan in Cambrai.

GEMEENTEHUIS MECHELEN

Dag 3, 25 mei
Lessines- Cambrai 115 km
Rond de klok van 08.30 vertrokken richting Frankrijk. De eerste paar kilometers nog met mijn
2 metgezellen Johnny en Frans, daarna afscheid genomen en alleen verder. De eerste 20 km
waren veel op en af, toch al zwaar. Later met moeder en dochter verder gefietst en in Doornik
koffie met ze gedronken. Toen alleen verder, bij Rumegies de Franse grens over gestoken, en
plat de jour genuttigd in Sameon. Verderop in Abscon koffie gedronken en dan is het nog
maar 18 km naar Cambrai. Fout, de weg was afgesloten en ik had het bord gemist, terug
gefietst en via een omweg naar Cambrai. Gratis een kleine 15 km extra. Tot overmaat van
ramp wederom berg en dal en ik zat er al behoorlijk doorheen. In Cambrai ingecheckt in hotel
Aux Taximan, gedoucht en daarna naar het centrum. Wat een saaie stad, vlug een pizza
gegeten en daarna terug naar hotel om mijn app te lezen en te bellen. Daarna in mijn dagboek
geschreven en mijn route van morgen bekeken. Dan wil ik onder de 100 km blijven. Dan wil
ik overnachten in Bussy, onder de 100 km.

oude grenspost Belgie- Frankrijk

Dag 4, 26 mei
Cambrai- Noyon 101 km.
Vertrokken om 08.00. Vanuit Cambrai al meteen omhoog en omlaag, dat bleef de eerste 50
km zo. Erg zwaar, niet hoog maar gewoon heel erg veel. Toen langs het kanaal richting St
Quinton, dat was plusminus 10 km en ik had al in de gaten dat het daar dus vlak zou zijn,
heerlijk ! In de stad kreeg de GPS weer kuren en die stuurde me de tegenovergestelde richting
in. Dat kreeg ik niet opgelost met als gevolg dat ik een klein uurtje in het centrum heb
rondgefietst. Welke kant ik op moest wist ik niet en op mijn kaart kon ik er geen wijs uit
worden. Dan maar koffie en eens nadenken over hoe of wat.
Toen heb ik op de GPS een plaatsje buiten de stad opgegeven en dat werkt ! Wel via een
stinkende drukke weg met veel vrachtverkeer, maar ik kwam uiteindelijk weer op de route uit.
Vervolgens de kaart maar weer gevolgd en weer verkeerd gereden. Toch Bussy bereikt maar
toen was het nog maar 15.00 uur dus ik besloot om verder te fietsen. In Noyon was het
genoeg geweest en langs de route B&B gevonden. 2 Nederlandse fietsers, Henk en Mieke uit
Uden waren daar ook te gast. In de avond stokbrood gegeten met vlees en een klein kuipje
pudding.

Mooi landschap tussen Cambrai en Noyon

Dag 5, 27 mei
Noyon – St Genevieve 95 km.
De eerste 40 km. redelijk vlak, daarna werd het serieuzer. Diverse klimmetjes en klimmen van
2 en 3 km a 7 %. Tjonge jonge ik had t zwaar, zeg maar afzien. Tussen de middag stokbroodje
gegeten in Estrees. In totaal toch al zeker 10 km klimwerk gehad en in St Genevieve was het
genoeg. Ik kon geen onderdak gevonden krijgen en besloot om in het gemeentehuis te gaan
vragen waar ik ergens terecht kon. Vervolgens de keuze uit 2 en gekozen voor het kortste bij.
Rara wie daar ook zaten, Henk en Mieke van het vorige onderkomen. Toen belde Franka dat
ze was gecateriseerd en meteen was mijn puf over. Toch hoop ik haar morgen te zien mijn
liefke. Morgen korte etappe 50 km. Er zitten volgens het boekje 4 klimmen in, eentje van 10
% Oei oei. O ja de gastvrouw had eend gebakken, heerlijk gegeten met als toetje flan. Daarna
nog gebeld met Franka en het gaat al iets beter.

dit zal ik nog veel vaker zien

Dag 6, 28 mei
St Genevieve- Seraincourt 50 km.
Met mijn Franka gaat al veel beter, ik ben blij dat ik haar vanavond zie. Meteen na vertrek
reed ik ( uiteraard ) weer verkeerd. Klim stond in het boekje vermeld maar ik kwam in het bos
uit. Het leek wel een mountainbikeparcours, recht omhoog en af en toe trok ik het voorwiel
van de grond. Dat was geen doen en vervolgens fiets naar boven geduwd. Daar kwam ik weer
op de route. Het bleef klimmen en dalen zelfs een keer 10 % stijging. Niet makkelijk maar te
doen. Ondertussen werd de lucht dreigend en om 15.00 uur was ik in Seraincourt bij B&B,
maar daar was niemand thuis. Dan maar weer terug naar het dorpje om te schuilen want
inmiddels was het beginnen te onweren. Wie zaten er daar te schuilen, 2 keer raden, Henk en
Mieke. Een uurtje later toch maar naar B&B gefietst en ik kon binnen. Heerlijk gedoucht en
Franka was er om half 6. Hartstikke blij was ik ! Daarna in de avond uit gegeten en nog buiten
gezeten. De was heb ik voor de gelegenheid door de uitbaatster laten doen. Naderhand bleek
mijn broek behoorlijk gekrompen, met name aan de pijpen. Te heet gewassen misschien?

ons B&B in Seraincourt
Dag 7, 29 mei
Rustdag
Bezoek Versailles stond er op het programma. Het was heel mooi maar giga druk. Het leek
wel of we in Japan waren, Het was allemaal pracht en praal, vooral de spiegelzaal maakte
indruk. Ook de fonteinen waren heel indrukwekkend. Daarna nog naar het onderkomen van
Marie Antoinette gewandeld. Die wilde graag boerin spelen en had schapen. Die waren dan
wel weer geparfumeerd zodat ze niet stonken. De parkeerkosten bleken naderhand 18,50 euro,
toe maar. Diner gebruikt in Meulan, hartige craps en die smaakten lekker.

Craps eten met Franka in Meulan

Dag 8, 30 mei
Rustdag
Met Franka gaat het zienderogen beter en dat geeft de burger weer moed! Ik kan morgen
gewoon verder. Bezoek gebracht aan Chartres, de kathedraal bekeken en wie troffen we aan,
Henk en Mieke, op deze manier is de wereld heel erg klein. Veel kans dat ik ze nog tegenkom
heb ik overigens niet want ze gaan bijna terug naar Nederland. Henk wist wel het eea te
vertellen over de kathedraal en daarna samen plat de jour gegeten. Daarna nog in het centrum
rondgewandeld en op de weg naar huis inkopen gedaan. In de loop van de dag ging het harder
regenen dus we waren blij dat we op het B&B aankwamen. Morgen moeten we afscheid
nemen en daar zie ik eigenlijk tegenop. Dan moet ik haar nog 5 weken missen. Oeps!!

nog 1625 km te gaan vanuit Chartres
Dag 9, 31 mei
Seraincourt- Chartres 99 km
Franka gaat terug naar huis, balen. De eerste kilometers rijdt ze nog met me mee en dan is ze
echt weg. Ik ploeter verder door de regen en het zou die dag ook niet meer droog worden.
Onderweg is er bijna niets te krijgen en de eerste stop is pas na 35 km. Koffie gedronken en
die had ik nodig want ik was verkleumt tot op het bot. Na de koffie weer aangefietst en het
was opgehouden met zachtjes te regenen. Pijpenstelen regende het! Af en toe was de weg
compleet ondergelopen en de eerste afsluiting was een feit. Er volgden nog meer van zulke
afsluitingen en vlak voor Chartres was ik het beu. Niet meer omrijden en gewoon afstappen
en door het water wandelen met de fiets aan de hand. Het was inmiddels iets vlakker
geworden want de eerste 40 km was het weer klimmen geblazen. In Chartres bij
toeristenbureau inlichtingen gevraagd voor overnachting. Het werd jeugdherberg Chartres,
saai en bijna geen andere gasten. Wel een fijne douche, lekker na zo’n door en doornatte dag.
Zelfs onder mijn
regenpak ben ik die dag nat geworden. Lekker slapen en morgen weer verder.

Ondergelopen dorp tussen Chartres en Cloyes sur le Loire

Dag 10, 01 juni
Chartres- Cloyes sur le loir 84 km
De dag begon droog maar na een km of 10 weer een flinke plensbui en zo werd ik weer
zeiknat. Daarna kalm aan droger en na de middag zelfs helemaal droog.
Zo kan het dus ook. Er was weer nergens iets te krijgen en veel gesloten winkels en plaatsen
waar je koffie kon drinken. Om half 12 de eerste stop gemaakt en koffie gedronken. Daar
kwamen vader Karel en zoon Roel ook aan. De rest van de dag tot aan Cloyes samen gefietst.
Vader was gepensioneerd politieman en zo hadden we wat gesprekstof, ook over mijn
ongeval. Mijn gps stond af en zo reden we weer verkeerd. We gingen de mist in bij
Chataudun en moesten 7 km terug. Daarna weer op de route en niet meer verkeerd gefietst.
Des te meer een prestatie omdat er weer veel riviertjes buiten de oever waren getreden. Ik
begin er een hekel aan te krijgen als de route weer langs een rivierbedding loopt! De netto
afstand was 70 km maar zoals vermeldt zijn het er 84 geworden. Bij toeristenbureau een
pelgrimshotel laten boeken en dat was keurig en het eten was ook prima.

Een of ander festijn in Cloyes sur le Loire

Dag 11, 02 juni
Cloyes sur le loir – Reugny 96 km
02 juni, de verjaardag van ons pap. Daar heb ik vandaag wel aan gedacht dus vandaag is hij
meegefietst. De dag begon nog voorspoedig maar het dreigde weer te gaan regenen. Op een
enkel buitje na is dat meegevallen. Bij Vendome ging het grandioos mis. Ik moest over een
spoor- en snelweg en daar kon ik niet over komen. Terug gefietst en na een extra rondje
inclusief steile klim kwam ik weer op de zelfde plaats uit. Dan de gps maar geprobeerd en die
deed het. Maar die stuurde me naar de route national en daar kan ik niet fietsen. Weer terug en
omfietsen dan maar. Inderdaad omfietsen want ik kwam 10 km van mijn route af te zitten, en
dan ook nog eens aan de verkeerde kant van de snelweg. Op den duur kon ik er toch overheen
en toen had ik 20 km extra te pakken. Vervolgens verder en in Reugny overnachting
gevonden. Dat ging overigens niet helemaal zonder slag of stoot en ik had de hulp nodig van
2 oudere dames die wel een overnachtingsadres wisten. Ik kwam uit bij gastvrouw Cathy en
gastheer Christophe. Eigenlijk was de B&B nog gesloten maar omdat ik de pijp leeg had werd
er een kamer voor me in orde gemaakt. Een van de beste overnachtingen van mijn tocht want
er ontbraken alleen een paar lampenpitjes en wat accessoires aan de muur. Ik was dus de
eerste gast in hun B&B. Heerlijk gegeten bij deze lieve mensen. Daarna nog rondleiding
gehad door hun B&B en de andere kamers gezien, bijzonder mooi.

zometeen zal ik wel weer van mijn route af moeten

Dag 12, 03 juni
Reugny – Tours 29 km
Uitgeslapen tot 08.15 en na ontbijt om 09.00 vertrokken richting Tours. Het ging lekker maar
langs de Loire uiteraard weer van de route af gemoeten. Wat heb ik toch een hekel aan die
fietspaden langs de rivier gekregen! Wat is hier toch veel regen gevallen. Uiteraard weer een
kleine 9 km omgefietst en via een verkeerde brug Tours in gekomen. Maar je ziet de
kathedraal goed staan dus kon het niet mis. De St Gatien is wel groot maar niet echt mooi en
daar haalde ik nog een stempel. Het onderdak vond ik bij de zusters van St. Martin bij de
basiliek van St Martin. Daar heb ik de tombe van St Maarten bekeken. Indrukwekkende
tombe van de man die tijdens de winter een stuk van zijn rode mantel afsneed voor een
zwerver Daar heb ik even bij stilgestaan want in mijn voorbereiding heb ik vaak bij de kapel
in St Oedenrode een koek gegeten of gedronken. Dat was de kapel van St Martin, en zo is die
mijn beschermheilige tijdens mijn tocht geworden. Samen met ons pap want die fietst ook nog
steeds mee. De overnachting bij de zusters was niet spartaans maar er was ook totaal geen
luxe. Ik sliep in de zelfde cel zoals de zusters ter beschikking hebben. Na het avondeten ben ik
niet meer weggegaan want het klooster sluit om half 10 en dan kan ik er niet meer in.
Vandaag heb ik deel 1 van het St Jacobsboekje uit gefietst en morgen begin ik aan deel 2

de graftombe van St Maarten

Dag 13, 04 juni
Tours- Dissay 125 km
Wat een dag vandaag, het begon nog redelijk goed. Vervolgens ging de route langs de Loire
en
daar had ik al geen goed gevoel bij. Terecht zoals al spoedig zou blijken en bij St Maure de
touran begon het geouwehoer. Afsluitingen, mijn kaart was niet up to date en mijn gps had
weer eens kuren. Dan weet je onderhand wel hoe laat het is, verkeerd navigeren en om
moeten rijden. Toch na veel gedoe weer op de route gekomen maar wel met 20 km omfietsen.
In de buurt van Cenai gebeld met B&B en warempel geen antwoordapparaat maar een echt
persoon. Met mijn MAVO- frans van 45 jaar geleden geboekt en ik zou er om 16.00 uur zijn.
Daar aangekomen op dat tijdstip was er echter niemand thuis en de buurman wist niet waar de
eigenaar was. Toen maar besloten om verderop iets te zoeken. De volgende 20 km ( ik had er
al 20 meer als de bedoeling was ) kon ik geen onderkomen vinden. Het werd al later en op
den duur in Dissay bij een sigarenwinkel naar place du dormier ( slaapplaats ) gezocht samen
met de baliemedewerkster. Er was een hotel maar dat was aan de route national en daar kon ik
niet komen met de fiets. Vervolgens kwam er een oudere man binnen en die wist nog een
adres. Dat werd uitgelegd in het Frans dus ongeveer wist ik het wel. Weer naar beneden en
een steile berg op maar daar was het natuurlijk niet. Weer naar beneden en bij de volgende
steile bult was het meteen raak, gevonden. Prima overnachtingsplaats en de dochter tolkte in
het Engels en dat ging beter. Ik had 40 km meer gefietst als de bedoeling was dus het was
meer dan genoeg. Heerlijk gegeten en goed geslapen. Ik neem de kustroute Royan- Arcachon

Dag 14, 05 juni
Dissay- Melle 85 km
Vandaag voor de eerste keer niet verkeerd en om moeten rijden. Ik heb gekozen voor de
kustroute omdat die makkelijk is, in ieder geval ook geschikt voor kinderen. Daar snap ik dus
niets van want het was de hele dag omhoog en omlaag, gewoon zwaar. In Melle aangekomen
was er een hotel maar natuurlijk was dat gesloten. In het cafe heb ik de dame achter de bar
aangesproken en die had al in de gaten dat ik met de reis naar Santiago bezig was. Ze wist een
plaats waar pelgrims konden slapen en daar ben ik naar toe gefietst. Het zag er van de
buitenkant niet uit maar na veel geharrewar samen met de buurman de sleutel gevonden en
naar binnen gegaan. Daar werden mijn vermoedens bevestigd, wat een smerig kot.
Vervolgens maar weer terug naar de bar en de mevrouw wist nog een andere
overnachtingsplaats iets verderop. Daar aangekomen zag ik dat het een mooi onderkomen
was, 6 bedden keurig netjes in een slaapzaal. Daar maakte ik er een van op maar toen ik mijn
tas aan het uitpakken was kwam er een gezelschap binnen van 6 personen. Je kunt het al
raden, die hadden besproken dus ik moest er weer uit. Vervolgens kwam de koster en die had
nog slaapplek in de schuur. Hij woonde samen met zijn vrouw die net als hij boven de 80 was
tegenover de kerk van st Hilaire. Het was er netjes en ik mocht mee eten met het diner en de
volgende ochtend met het ontbijt.
Ik heb er goed geslapen en ik mocht absoluut niks geven voor hun gastvrijheid, wat een lieve
mensen. Zo zijn er op de wereld hele andere mensen als waar ik op mijn werk mee te maken
heb. Morgen weer een dag en Franka heeft een hotel in Saintes geboekt, dan weet ik in ieder
geval waar ik naar toe moet.
Gastvrouw van de overnachting in Melle

Dag 15, 06 juni
Melle- Saintes 80 km
Weer een dag zonder verkeerd rijden, ik leer het nog eens. De tweede dag die gemakkelijk is
voor kinderen, maar niet voor volwassenen! Heuvel op en heuvel af van begin tot eind.
Onderweg begon mijn trapper te kraken dus dat kon er ook wel bij. Ik wist niet of het kwaad
kon dus daar heb ik later nog met Paul over ge- appt. Daar moet ik voor de zekerheid naar
laten kijken want als het de crank is heb ik een serieus probleem. Vervolgens aangekomen in
Saintes, naar hotel gegaan en tot mijn grote verbazing bleken alle ramen en deuren te zijn
dichtgetimmerd. Tegenover was een ander hotel en de eigenares zag aan mijn schelp dat ik op
weg was naar Santiago. Ze vroeg me waar ik naar toe moest en toen bleek het hotel een paar
honderd meter verderop in de bocht te liggen. Probleem opgelost.
In de avond ben ik nog naar het centrum gegaan en daar waren pilaren en een boog uit de
Romeinse tijd te bezichtigen. Vandaag scheen voor de eerste keer de zon en ik ben verbrand
ondanks goed insmeren. Het zal ook eens tijd worden want ik zit al bijna ter hoogte van
Bordeaux. Ik heb al kilo’s bananen op en peren gaan er ook goed in. Morgen naar Royan. Als
ik daar aankom heb ik het eerste deel van de kustroute erop zitten.

Romeinse zuilengang in Saintes

Dag 16, 07 juni
Saintes- Royan 50 km
Vanmorgen eerst naar de fietsenmaker geweest, het bleek gelukkig niet de crank maar de
trapper. Daarna in de winkel 4 koffiebroodjes gekocht voor onderweg. Het was maar 50 km
vandaag maar ik had vermoeide benen. Onderweg mijn cola opgedronken en 2 koffiebroodjes
pater gemaakt. Ook nog een stempel gehaald op het gemeentehuis van Thezac. Daarna door
de wijnvelden van de Gironde richting Royan. Het was warm, 25 + en er waren ook nog een
paar klimmetjes. Royan ligt aan de monding van de Gironde. Het is een grote toeristenplaats,
erg druk maar zeker niet lelijk. Modern eerder. Bij het hotel aangekomen bleek het nog
gesloten maar een toevallige voorbijganger kende de uitbater en was zo vriendelijk om die te
bellen. Hotel waar Nederlands werd gesproken maar daar kwam ik pas later achter. De vrouw
van de hoteleigenaar was Vlaamse en dat communiceerde toch een stuk gemakkelijker.
Morgen met het veerpont naar Pointe de grave/ le Verdon aan de andere kant. Dan wil ik
uitkomen in Lacaneau- ocean, daar heeft Franka een hotel voor mij geboekt. In Royan nog
een nieuwe fles cola en bananen gekocht voor de dag van morgen.

Hans en Herman, de 2 Oostenrijkers

Dag 17, 08 juni
Royan- Lacaneau- ocean 85 km
Om 08.15 het veerpont naar de andere kant genomen. Daar heb ik Hans en Herman ontmoet,
twee Oostenrijkers. Die waren op weg naar San Sebastian en ik ben er een stukje mee
meegefietst. Het tempo van het tweetal lag hoger dan dat van mij dus zodoende liet ik ze
gaan. Het was heerlijk fietsen, lekker vlak en het weer was ook goed, zonnig en 25 + . De
route ging o.a langs de atlantic wall, de verdedigingslinie van de Duitsers tijdens de tweede
wereldoorlog. Later liep ik Hans en Herman toch weer tegen het lijf en toen zijn we samen
verder gefietst naar Lacaneau- ocean. Het bleek dat ze daar ook een hotel hadden geboekt en
we spraken af om samen te gaan eten. Eenmaal ingecheckt heb ik de was gedaan en aan de
lijn gehangen. Voor het eten vroeg Hans aan mij of ik een bepaald budget had. Ik antwoorde
ik met nee, en later bleek wel waarom. Het waren twee luxe paardjes want per man rekende
we 65 euro af, de fles wijn koste alleen al 40 euro! Morgen samen verder richting Biganon,
vanaf daar ga ik weer alleen verder en ik wil uit komen bij Mons.

Door de duinen ondergestuifde bunker van de Atlanticwal

Dag 18, 09 juni
Lacaneau-ocean- Mons 89 km
Vandaag om 08.15 vertrokken en samen met de 2 Oostenrijkers richting Biganon. Daar nog
samen wat gegeten en toen alleen verder richting Mons. Het was warm, 30 + en in Mons
aangekomen kwam ik uit bij een gite, 4 andere gasten waarvan er een Ignace, een Belg uit
Brussel, een klein beetje Nederlands sprak. De anderen waren Fransen dus dat
communiceerde een stuk moeilijker. Hier vlak bij staat een oude kerk waar volgens de
legende de ridders van Roelant begraven moeten liggen.
De gedenksteen van Roelant zelf staat tegenover de kerk. De beheerder van de gite heeft voor
mij morgen op het gemeentehuis van Onesse et laharie een afspraak gemaakt om een
overnachting te regelen. Ik ben benieuwd want er de dag loopt meestal anders als dat je denkt.

pelgrimsgite in Mons, ik slaap op het laatste bed

Dag 19, 10 juni
Mons- Onesse et laharie 75 km
Onrustige nacht in de gite. Toch wat geslapen en tijdens mijn vertrek dreigde het al te gaan
regenen. Na een paar km al de eerste druppels en meteen gestopt bij de groenteboer. Een
doosje aardbeien en wat tomaten gekocht. Die had ik voor de middag al op. Een paar keer
moeten schuilen vanwege de regen. De tweede keer bleef het regenen en na een kwartier toch
maar weer aangefietst. Het bleef voorlopig regenen. Op den duur werd het toch droog maar de
lucht bleef dreigend. Rond half 4 via een bijzondere saaie weg in Onesse et laharie
aangekomen en bij het gemeentehuis gevraagd naar de mogelijke overnachting. Nee, ze
wisten daar van niks want het was een gemeentehuis. Dat had ik ook wel in de gaten dus
vervolgens naar een gite gezocht en gevonden. Niemand aanwezig maar dat verbaast me ook
al niet meer. Daarna terug en B&B gevonden, dat was eigenlijk pas om 16.00 uur open, maar
dat was het bijna dus ik had weer een slaapplek. Een bijzonder mooie, en samen met die van
Reugny de mooiste van de tocht. Later kwamen er nog twee Nederlanders en dat bleken Cor
en Jeanette te zijn. Heerlijk diner, paté vooraf, gestoofd wild zwijn en koffie na. Morgen wil
ik naar Peyrehorade en dat zal al wat steviger fietswerk worden.

Met Cor en Jeanette aan het diner in Onesse et Laharie

Dag 20, 11 juni
Onesse et laharie- Peyrehorade 73 km
Samen met Cor en Jeanette om 08.30 uur vertrokken. Eerst bij de plaatselijke supermarkt nog
wat stokbrood, fruit, en vleeswaren gekocht en daarna vertrokken richting Dax. Na een tijdje
zijn we aangekomen in Frans Baskenland, dat merk je aan de dubbele benaming op de borden.
Eigenlijk is het nog niet zo heel lang geleden dat de Baskische afscheidingsbeweging ETA
hier actief was. Toch een rare gedachte want daar heb ik indertijd op TV genoeg van gezien!
In Dax hebben we tegenover de bank de lunch gebruikt, ik had een stokbroodje met chorizo.
Het dreigde weer te gaan regenen dus ik heb alles weer ondergestopt voor vertrek richting
Peyrehorade. Onderweg nog een hop gezien met zijn grote kuif. Op het laatst 2 klimmetjes,
haarspeldbochten, dus dat is vast het begin. Anne had een goed hotel gevonden in
Peyrehorade en Franka had het geboekt. Later op de avond nog bij de Italiaan gegeten,
tagliatelle met vis en kaas. Goed voor de spieren ( hoop ik ) Dat zal nodig zijn want morgen
gaan we naar de voet van de Pyreneeën, naar st Jean pied de port.

Kerk in Peyrehorade

Dag 20, 12 juni
Peyrehorade- st Jean pied de port 68 km
Om 08.30 vertrokken richting de Pyreneeën. Het was pittig met voortdurend steilere klimmen
en dalen. De bergen waren al te zien dus dit was vast voorpret. De eerste stop na 25 km in een
boerendorpje genaamd Ilharre. Vervolgens een stop in Uhart Mixe en daar heb ik een Spaanse
omelet ham gegeten. Onderweg enorm veel gieren gespot en soms ook nog eens erg laag!
Daarna nog een paar keer klimmen met op het laatst nog een bijzondere steile klim van 14 %.
Eenmaal aangekomen hebben we de Nederlandse pelgrimsgite opgezocht maar die bleek nu
in Baskische handen, Beilari genaamd. Een hele aangename gite met een bijzonder fijne
uitbater! Na het inchecken heb ik in het stadje rondgelopen en een biertje gedronken. Het was
bijzonder druk en dan merk je pas goed dat het DE startplaats is voor de vele pelgrims die de
tocht te voet naar Santiago maken. Ik geef het ze te doen, een kleine 900 km! Omdat het
bovendien ook nog eens een leuk stadje is blijf ik bij mijn beslissing om morgen een rustdag
te houden. Bovendien heb ik nu boekje 2 uit gefiets !

St Jean pied de port op maandagmorgen als alle pelgrims zijn vertrokken

Dag 21, 13 juni
Rustdag
Om half 7 vanmorgen gewekt op een speciale manier, met spiritueel gezang. Na het ontbijt
heb ik afscheid genomen van Cor en Jeanette, die beginnen vandaag aan boekje 3. Ik sla de
was door een sopje en hang het aan de lijn. Het regent, maar het hangt onder een afdak en het
heeft de hele dag de tijd om droog te worden. Er is een Baskische markt en ik heb er een
kaasje en een worstje gekocht. Het smaakt goed maar heel anders als wat ik gewend ben. In
de middag heb ik een pelgrimsmenu gegeten. Het was veel en ik kon het niet allemaal op.
Rond 16.00 uur weer naar de gite gegaan en daar waren andere Santiagogangers aangekomen.
Allemaal voetgangers en gezellig zijn ze niet. Vooral de Fransen, norse mensen die ook nog
eens bij mij op de kamer sliepen. Misschien komen er nog gezelliger mensen bij want met
deze gasten is er niks aan! Naderhand weer gezamenlijk gegeten en daarna maar vlug naar
bed gegaan. Ik hoop dat ik kan slapen want morgen is de grote dag, een klim van 27 km. Ik
ben best wel zenuwachtig!

Baskische markt in St Jean pied de port

Dag 22, 14 juni
St Jean Pied de Port- Roncevalles 30 km
Het begint ! de klim over de Pyreneeën. In het begin nog gemakkelijk, vals plat zeg maar.
Naarmate de klim vordert gaat het steiler omhoog en net voor Valcarlos passeer ik de Spaanse
grens. In Valcarlos drink ik koffie en vertrek in het donkere weer zonder mijn gele
veiligheidsvest. Daar kom ik pas achter als ik al weer in de klim zit omdat er een vrachtwagen
waarschuwend claxonneert. Weer naar beneden en gelukkig ligt het er nog. Daarna weer
omhoog en het werd afzien. Tjonge jonge wat was het zwaar ! Maar op de top krijg je dan wel
een euforisch gevoel. Net na de top ligt het plaatsje Roncevalles en daar drink ik een kopje
koffie. Terwijl ik daar zit komt uit tegenovergestelde richting Sjors uit Den Haag aangefietst.
We raken aan de praat en Sjors blijft hier overnachten. Ik besluit ook niet verder te gaan na
deze zware klim. De overnachting is in een gigantisch klooster met
overnachtingsmogelijkheid voor meer dan 300 mensen. Die dag praten we samen wat bij over
de tocht en drinken we een paar biertjes. Sjors heeft nog een paar tips voor mij, onder andere
over een overnachtingsplaats in Puenta la Reina. De overnachting in Roncevalles is inderdaad
enorm. Een enorme slaapzaal met honderden mensen. Toch heb ik goed geslapen.

De eerste zware beklimming is volbracht

Dag 23, 15 juni
Roncevalles- Puenta la Reina 75 km
Vanmorgen om 06.00 uur ging het licht aan. Voor 08.00 ben ik vertrokken en het was koud.
Na 4 km ontbijt genuttigd. Koffie con leche en een broodje met jam. Daarna verder en na 7
km toch al weer een klim gehad en naderhand veel afdalingen. Wat had ik het koud als het
weer naar beneden ging. Ik was blij als er een klimmetje inzat of gewoon vlak. Nu had ik dus
afdalingen maar nu werkte de temperatuur weer niet mee. Het is ook altijd iets! Het wegdek
was nat, dus voorzichtig. In Campenas menu del dia, vooral de flan heb ik nog nooit zo lekker
gegeten. Iets na 3 uur arriveer ik in Puenta la Reina en ga ik op zoek naar auberge Santiago
apostel. Een grindpad recht omhoog, dus duwen maar weer. Boven aangekomen stond
Santiago apostel zelf, een zwarte man met een hele zware stem en dat verwacht je natuurlijk
niet. De was heb ik ook weer gedaan maar later brak er een flink onweer los zodat ik de was
weer naar binnen moest halen. Gelukkig was die bijna droog. Ik ben ook nog in het stadje
geweest om boodschappen te doen en wat foto’s te maken. De brug zelf dateert uit 1200 en de
Koningin, Donna Mayor, heeft hem laten bouwen om de pelgrims die op weg waren naar
Santiago een veilige oversteek te geven. De overnachting was in een slaapzaal van 16 bedden
en ik heb er niet echt goed geslapen. Morgen heb ik geen idee van waar ik uit kom. Meteen
vanaf de start krijg ik al een pittige klim

zweetschoenen mogen niet naar binnen

Dag 24 , 16 juni
Puenta la Reina- Viana 58 km
Rond de klok van 08.00 vertrokken. Ik had mijn trainingsjas aangetrokken want het was koud.
Fout !! Al na anderhalve kilometer kreeg ik de eerste klim voor de kiezen en die was
behoorlijk pittig. Ik zweette als een otter en boven op de top heb mijn trainingsjas maar
omgeruild voor mijn windjack. Daarna bleef het vooral klimmen en bij Irache gestopt bij het
klooster. Daar kon je gratis wijn tappen maar dat heb ik niet gedaan. Ik moet namelijk nog
verder. Daarna heuvelachtig volgens het boekje maar het was gigantisch zwaar. Langzaam
maar gestaag ga ik naar een hoogte van meer dan 1000 meter boven zeespiegel, dat heb ik
onderhand wel in de gaten. Om 15.00 uur kom ik aan bij Viana en hoewel ik eigenlijk naar
Logrono wilde houd ik het daar voor gezien. Ik ben behoorlijk uitgepiert ! Een prima hotel en
vannacht geen snurkers in de buurt, Heerlijk! In het stadje heb ik een pelgrimsmenu gegeten
voor 9 euro. Soep, paella, vanillepudding, een halve fles wijn en een fles water. Later op de
avond nog met 4 Engelsen staan te praten. Ze stonden met grote ogen te kijken toen ik
vertelde wat mijn einddoel was en waar ik vandaan kwam. Morgen weer een dag.

mooi uitzicht

Dag 25 , 17 juni
Viana- Badaran 55 km
Vanmorgen iets later vertrokken vanwege de prima nachtrust. In Logrono koffie met een stuk
cake genomen. Weg weer vervolgd en voor de eerste keer sinds lang verkeerd gereden. Daar
heb ik in een grote stad wel meer last van. Via de GPS, die deed het weer, kwam ik weer op
de route. In Najera mijn lunch genuttigd in een bushalte. De lucht begon er niet best uit te zien
dus ik besloot om nog vlug naar Badaran te fietsen. In het bos raakte ik echter het spoor weer
bijster en ik moest omdraaien en kijken hoe ik verder moest. De GPS deed het weer en toen
was het nog een kleine 10 kilometer. Ondertussen zag de lucht er bijzonder lelijk uit en in de
verte zag ik het weerlichten en hoorde het donderen. Nog een kilometer of 4 vals plat, dan ben
ik in Badaran. Ik neem het eerste en beste hotel dat ik tegenkom. Precies op tijd ben ik binnen
want het begint te gieten. Het hotel is netjes maar er is niks te doen en de keuken is gesloten.
Door de regen naar een eetgelegenheid gezocht maar dat is allemaal pas open vanaf 20.00 uur.
Ik heb honger en koop zelf een stokbroodje met vlees en eet het op in mijn kamer.
Ondertussen regent het pijpenstelen maar ik zit hier droog. Morgen schijnt het beter weer te
worden, het is te hopen.

de natuur in noord Spanje

Dag 26 , 18 jun
Badaran- Belorado 50 km
Vanmorgen ben ik vertrokken met een vriendelijk zonnetje. Wel op het binnenblad want het
gaat al weer meteen omhoog. Van de 50 km vandaag zullen er 40 km omhoog zijn, niet
allemaal even steil, veel vals plat. Ondertussen begon het er toch weer slecht uit te zien maar
het bleef droog. Wel een koude wind van voren, dus bij de volgende stop heb ik meer kleren
aangetrokken. De harde wind en het valse plat maakte dat ik amper 12 km per uur kon fietsen.
Ik heb wel fijnere dagen gehad. Rond 3 uur arriveer ik in Belorado en ga op zoek naar een
B&B met Nederlandse eigenaar. Die heb ik al vlug genoeg gevonden en ik kan gewoon
Nederlands praten. Menu del dia genuttigd op advies van de eigenaar en dat was bijzonder
goed. Voor 10 euro heel lekker gegeten. Achter mijn kamertje zitten ooievaars te klepperen.
Ze hebben een nest in de kerktoren maar dat zou ik nog veel meer gaan zien. De hospitalero
heeft voor mij voor morgen een hostel gereserveerd in Burgos, ik ben benieuwd !

het weer viel tegen vandaag

Dag 27, 19 juni
Belorado- Burgos 62 km
Na een stevig ontbijt ( english breakfust ) heb ik afscheid genomen van mijn gastheer.
Bij het eerste tankstation heb ik mijn achterband met hoge luchtdruk weer op spanning
gebracht want die was wat slapjes. De route liep vervolgens door het mooiste deel van de
tocht, het was werkelijk bijzonder mooi. Bergen, natuur, veel vogels uiteraard putters,
veldleeuweriken, ooievaars en enorm veel zwaluwen. De weg loopt langzaam op en ik zit
onderhand op een hoogte van meer dan een kilometer boven zeespiegel. In St Juan de ortega
drink ik koffie en vervolg mijn weg verder naar Burgos. Vlak voor Burgos moet ik nog een
venijnig bergje op, 14 % stijging. In Burgos heb ik mijn onderdak al vlug gevonden maar ik
kan er niet binnen. Toch zie ik dat er mensen binnen gaan en ik vraag hoe ik ook naar binnen
kan. Ik moet de vierde verdieping hebben en als ik die bel wordt ik binnen gelaten. Nu zit ik
weer met mijn fiets, die kan ik niet kwijt en zodoende besluit de hospitalero dat ik die op de
vierde verdieping kan stallen. Met de trap welteverstaan want in de lift past ie niet.
Later loop ik Burgos in en ik hoor een Nederlandse vrouw praten. Als ik kijk zie ik dat het
Jeanette is. Hoe toevallig, ik schuif aan en samen eten we het pelgrimsmenu. We besluiten om
die avond samen wat te gaan drinken en spreken om 20.00 uur af bij de rivier. Ik ga verder
richting de Kathedraal en het is werkelijk oogverblindend. Wat een schitterend bouwwerk, ik
heb van mijn leven nog nooit zo'n prachtige kathedraal gezien. De rondleiding is met audio, in
het Nederlands dus ik kan het goed volgen. Later die avond zitten we met zijn drieën aan een
pilsje en besluiten om de volgende morgen samen te vertrekken.

met Cor en Jeanette in Burgos

Dag 28, 20 juni
Burgos- Fromista 75 km
Na het ontbijt vertrekken we richting Fromista. Er zitten nog een paar venijnige klimmetjes in
en dan komen we aan bij een wegafsluiting. Een gigantisch gat over de gehele breedte van de
weg, een paarhonderd meter lang. Ik heb er een hekel aan gekregen om terug of om te moeten
fietsen en dan besluiten we om met fiets en al door een groot korenveld te gaan. Zo gezegd,
zo gedaan en zo duwen we met de fiets aan de hand door een korenveld naar de andere kant.
Het is intussen heet geworden, 30 graden en voor morgen ziet het er naar uit dat het nog veel
warmer wordt. De natuur is wel mooi en in elke kerktoren nestelen ooievaars. In Fromista
kiezen we voor een auberge en we hebben geluk want de indeling is zo dat we op de zelfde
zaal slapen. We ontmoeten ook nog 2 andere Nederlanders, Limburgers die terug fietsen. Ik
weet niet wie van de 2 het vrouwtje is want het zijn duidelijk meer dan vrienden. Na een
lekker menu del dia en een goede nachtrust is het de planning om vroeg te vertrekken morgen
vanwege de te verwachten hitte.

tussenstop bij bar Elvis

Dag 29, 21 juni
Fromista- Sahagun, 57 km
In alle vroegte willen we vertrekken maar een van de Limburgers is zijn fietssleutel kwijt. Hij
kan hem nergens vinden dus met een hamer proberen we het slot open te timmeren. Als dat
bijna gelukt is komt het sleuteltje wonder boven wonder tevoorschijn maar nu gaat het slot
weer niet open. Na een paar flinke hengsten springt het open en nemen we afscheid van
elkaar. Wij gaan verder richting Sahagun en onderweg begint de meseta, de Spaanse
hoogvlakte. Het eerste lange kiezelpad is een feit en het is niet best. Ik ben blij dat ik aan de
andere kant ben en dan eten we onze lunch. Vervolgens gaan we richting Sahagun en dan is
het welletjes, het is ongezond heet geworden. We kiezen voor een overnachting in een
voormalig klooster maar jammer genoeg zijn de nonnen niet voormalig. Mijn idee van de
kenau non uit vorige eeuw is correct en tijdens het diner zit er niks extra aan, nog geen water.
Voor het eten ben ik nog naar een echte Spaanse barbier gegaan want ik wil over het gezeur
van mijn baard af zijn . Met mijn haren in de plooi en zonder baard stuur ik de foto naar de
laar app. Nu moet ik wel weer elke dag scheren.

tegenwoordig weer zonder baard

Dag 30, 22 juni
Sahagun- Leon 57 km
Het verslag van deze dag zal kort zijn, wat een tegenvaller. Het begon al goed bij onze
nonnen, een ontbijt van 2 cup cakes met 1 kop koffie en dat was het. Dan maar op de route
een stevig ontbijt, tortilla dus ik kan er weer tegen. We fietsen richting Leon langs een drukke
saaie weg. Volgens boekje 3 is Leon de mooiste stad aan de camino. Helaas is het er enorm
druk en in Leon moeten we regelmatig van de fiets vanwege de drukte. Onderdak vinden is
ook al zoiets, het duurt minimaal 2 uur voordat we iets gevonden hebben. Dan de kathedraal,
ook al zo'n tegenvaller. Vlug vergeten deze dag !

een goed berijdbaar gedeelte van de Meseta

Dag 31, 23 juni
Leon- Astorga 66 km
Na ontbijt in het centrum van Leon vervolgen we onze weg. Nog steeds op de Meseta en nu
krijgen we wederom een grind/ kiezelpad. Het kiezelpad van 2 dagen geleden was er nog
heilig bij. Ik ben in Nederland nog nooit zoiets tegengekomen, de honden lusten er geen brood
van. De wind tegen deed ook nog een duit in het zakje. Toch komen we zonder kleerscheuren
aan het einde van dit pad en dat is op zich al een wonder ! In Hospital de obrigo nuttigen we
onze middaghap, niet voor de eerste keer een stokbroodje met chorizo. Uiteindelijk komen we
aan in Astorga,, aan de voet van de Cruz de ferro. dat is nog een klim van pakweg 30 km. De
overnachting is pal naast een groot benzinestation, de benzinedamp ruik je de gehele tijd.
Morgen klimmen we naar het kruis en daar leg ik mijn steentjes neer aan de voet van het
kruis.

Ik leg de steentjes aan de voet van het kruis

Dag 32 , 24 juni
Astorga- Ponferada 65 km
33 jaar getrouwd met mijn Franka vandaag!
Bij het nuttigen van het ontbijt zie ik op de Spaanse televisie dat de Britten voor de brexit
hebben gekozen. Big news, maar eigenlijk doet het me weinig. Ik wil de klim naar de Cruz de
ferro beginnen en die begint gemakkelijk. Niet steil maar dat wordt wel steeds meer. Vooral
op het laatste is het bijzonder steil, maar op het laatste stuk na is de klim toch wel
meegevallen. Bij het kruis leg ik de steentjes van het graf van ons pap en van Theo en
Nel. Dat is volgens de overlevering al heel lang ( tot in de middeleeuwen terug) een
gewoonte. Tevens sta ik nu op het hoogste punt van mijn tocht, ruim 1500 meter boven
zeespiegel. De afdaling naar Ponferada is lang en steil, dus uitkijken. In Ponferada staat een
hele grote temepeliersburcht, de tempelridders beschermden de pelgrims vanuit hun kasteel
tegen o.a struikrovers. De overnachting is een hostel van 25 euro en is prima. Toch zou ik
weinig slapen die nacht !

De tempeliersburcht in Ponferada

Dag 33, 25 juni
Ponferada - Villafranca del bierzo. 26 km
Wat een nacht, er was een stelletje goed bezig geweest met elkaar. Ik werd wakker om
middernacht van de herrie die ze maakten. Ondanks het gebonk op de muur van o.a
Cor, andere gasten, en het geschreeuw van een Spaanse mevrouw die het ook beu was ging
het stelletje door tot half 4, waar halen ze het vandaan. De volgende ochtend probeer ik te
achterhalen wie het zijn geweest, maar ik kom er niet achter. Doordat onze nachtrust
enigszins verstoord is geweest kiezen we voor een korte etappe van 26 km. Villafranca ligt
aan de voet van een berg genaamd O'cebreiro en dat is 33 km klimmen. We vinden onderdak
in een klooster, ooit gesticht door Francicus van Assisi. Jazeker, ik zit in de voetsporen van de
heilige Franciscus die de pelgrimstocht naar Santiago ook heeft gemaakt. De was moet ook
weer zo nodig gedaan worden en die hang ik buiten in de zon. Dit zal mijn laatste wasdag zijn
voordat ik Santiago bereik.

de was hangt te drogen

Dag 34, 26 juni
Villafranca del bierzo- Tricastela 57 km
We beginnen om 8 uur uur aan de klim. Ik heb vannacht heel goed geslapen en dat zal nodig
zijn, zo zal spoedig blijken. Zoals al vaker begint het nog vrij goed maar dat duurt niet lang.
Het wordt steeds steiler en dit is de tweede keer dat ik enorm af moet zien, na de Ibaneta pas,
want deze is veel erger dan de klim naar de Cruz de ferro. Als je dan bijna boven bent kun je
even op adem komen in een bergdorpje, een gehucht waarvan ik de naam al weer vergeten
ben. Dan is het nog 4 km klimmen maar dat is weer zo gigantisch steil , wat een akelige
rotpuist. Boven op de top is er een gigantisch mooi uitzicht en ik ben zelf naar boven gefietst,
geen meter hoeven lopen. Dat geeft wel weer een euforisch gevoel. We dalen af naar
Tricastela en bij de eerste de beste herberg gaan we eten en blijven ook voor de overnachting.
Ik zit er aan te denken om zaterdag al terug naar huis te vliegen want ik zit ruim voor op mijn
schema. Maar er moet nog een kleine 200 km gefietst worden en je weet het nooit.

De laatste zware beklimming achter de rug

Dag 35, 27 juni
Tricastela- Portomarin 50 km
We vertrekken weer om 8 uur. Op de plattegrond ziet het er niet zo uit maar het is toch flink
aanpoten. Onderweg drinken we koffie en dat is nodig want het is koud. In Portomarin vinden
we een particulier onderkomen in een auberge, maar ik heb een eigen kamer. Portomarin is
een mooie stad, pelgrimstad eigenlijk. Hier hangt een echte caminosfeer als het ware. Het
menu del dia is prima, spaghetti bolgnese, kip en ijs. Met een halve fles wijn en een fles water
voor 10 euro, waar haal ik dat in Nederland ? Omdat het EK voetbal bezig is en de wedstrijd
Spanje- Italie bezig is, is het stil op straat. Spanje heeft verloren en dan merk je de volgende
dagen dat er aanmerkelijk minder voetbal op televisie te zien is. Ik kom er achter dat Cor kan
schaken en zo spelen we een partij schaak. Cor kan goed fietsen, beter als ik, maar het
schaken kan hij niet winnen al speelt hij niet slecht. Morgen gaan we richting Arzua en
Santiago nadert.

de stadsingang voor de voetgangers van Portomarin

Dag 36 28 juni
Portomarin- Arzua 58 km.
Vanmorgen voor de tweede keer english breakfast gegeten en dan kan ik er weer tegen. De
laatste klim van enige betekenis dient zich aan, 11 km klimmen maar dat valt reuze mee, ik
raak er nog eens aan gewend. Voor mijn neus zie ik een slang die vlug naar de berm
kruipt. De etappe zelf, langs een drukke weg, is ook zeker niet mooi. Ik doe mijn gele
veilgheidvest aan ondanks de hitte Er passeren veel vrachtauto's met hun zuigende werking
en dat is uitkijken geblazen. Om 3 uur komen we aan in Arzua en morgen is het nog maar 48
km naar Santiago, wel een rare gedachte om er bijna te zijn. Van de andere kant denk ik nu, ik
haal het echt ! Die avond speel ik nog met Cor een partij schaak en we drinken een paar
borreltjes.
Santiago, here i come !

pulpa, gekookte inktvis, heerlijk

Dag 37 , 29 juni
Arzua- Santiago de Comostella 52 km

De laatste dag voordat ik Santiago arriveer, het voelt erg raar. Via een mooi landschap met
onder andere eucalyptusbomen komen we aan in Touro. Daar drinken we koffie en het valt op
hoe vreemd de taal hier is. Het lijkt bij lange na niet op Spaans. Aan de serveerster vraag ik
wat voor taal het is, het is Galeco. Verderop maakt Cor nog een blunder als hij boven op een
bergje niet rechtsaf gaat maar vol in de afdaling naar beneden. Cor gebruikt zijn telfoon om te
navigeren en ik doe het op de kaart. Na een telefoontje van Jeanette is hij een half uur later
weer bij ons. Dan verder en net als we over de snelweg richting Santiago willen is die
afgesloten. Dat zul je dan net meemaken. Maar we willen niet omrijden dus kijken we of we
er toch over kunnen. Eigelijk niet, maar er is een heel kleine opening en daar gaan we
door, Zo hoeven we niet terug en dan zie je de kathedraal al vanuit de verte staan. Heel apart,
al die tijd ben je er mee bezig geweest en dan ben je er. Tegelijkertijd is het afgelopen, je reis
zit erop. Toch overheerst de euforie, je hebt het gedaan, alles zelf gefietst, van alles
meegemaakt en goede en slechte dagen gehad. Dan ben je er, je staat voor de kathedraal en
de missie is volbracht. Alleen nog het compestela halen en dan is het klaar. Ruim 5 weken
geleden ben ik er aan begonnen met als doel om hier aan te komen. Maar het is allerminst
zeker of je het haalt, er kan van alles gebeuren, thuis of
onderweg.

Ik heb het gehaald met veel ondersteuning van mijn familie thuis !

s ávonds ga ik nog naar de kathedraal en heb het geluk om te zien dat het grote wierookvat op
en neer getrokken wordt tijdens de mis. Ook weer een bijzondere ervaring.

Santagiago de compostella 30 juni.
Ik slaap uit en wordt wakker met een heerlijk gevoel. Franka heeft omgeboekt en komende
zaterdag ga ik naar huis, dat is 3 dagen eerder als ik van tevoren had ingeschat. Ondanks het
feit dat Santiago zeker de moeite van het bezichtigen waard is ben ik blij dat ik naar huis kan.
Maar eerst breng ik vanmiddag mijn fiets naar Soetens vervoer, dat is bij hotel Mexico. Als ik
mijn fiets daar achterlaat bekruipt mij een raar gevoel, 5 weken lang heeft hij me niet in de
steek gelaten als een soort metgezel, nu moet ik hem afstaan. Later koop ik nog een paar
shirtjes voor de kleintjes en eentje voor mezelf. Morgen ga ik nog naar Finisterra, met de bus
welteverstaan.

Santiago de compostella- Finsterra. 31 juni
Vroeg opgestaan en de bus naar Finisterra genomen. Nu merk ik pas hoe heuvelachtig het is,
heb ik dat ook zo moeten fietsen ? De busreis is lang, meer dan 2 uur. Finisterra
zelf is niks bijzonders, en ik loop naar punt 0, het einde van de wereld. Dan kom ik er achter
dat ik mijn leatherman nog bij me heb en die mag niet mee het vliegtuig in. Ik zoek de coreos
( post ) en voor een tientje komt ie per vliegtuigpost naar huis. Dan neem ik de bus terug en
bij het overstappen naar de stadsbus gaat het nog bijna verkeerd. Het laatste avondmaal is dit
keer burger king. Morgen vlieg ik naar huis, oost west, thuis best.

St Jacob bij punt 0 Finisterra
Santiago de Compostellla- Beek en Donk 01 juli
Met de bus van half 6 ga ik naar het vliegveld. Nu zie ik ineens wel veel Nederlanders, de bus
zit er bijna vol mee. Het vliegtuig vertrekt met een half uurtje vertraging maar dat mag de pret
niet drukken. Op Schiphol zie ik mijn steun en toeverlaat terug, Franka haalt me op met de
auto. Ik ben weer thuis.

Nawoord.
Op 23 mei begon ik aan mijn grote avontuur. Na een voorbereiding van een jaar vertrok ik
zonder te weten hoe het af zou lopen. Natuurlijk is Santiago de Compostella mijn einddoel
maar wat voor idee je er ook van hebt, het loopt totaal anders dan je denkt. Op den duur kom
je in een bepaalde roes en je hebt totaal geen zorgen van enige importantie. Het einddoel is
duidelijk, ver weg, en het enige waar je mee bezig bent is hoe loopt de dag, waar kom ik
vanavond uit, en waar verblijf ik ergens. Al die weken zit heel je hebben en houden in 3
tassen dus eigenlijk heb je niet meer nodig. Of ik het nog een keer over zou doen weet ik niet,
maar als ik zou gaan dan in ieder geval niet meer alleen. Of je Santiago haalt is afhankelijk
van meerdere factoren, er kan thuis iets gebeuren, je kunt ziek worden of door andere
omstandigheden moeten stoppen. Zelf heb ik veel steun gehad aan de thuisblijvers, vooral
Franka, en verder iedereen met wie ik veel ge-appt heb of gebeld. Zonder hen zou het een
stuk moeilijker zijn geweest. In ieder geval ben ik een bijzondere ervaring rijker.

