Reisverslag Camino Ingles/Finisterre
‘Wandel met je hart en je voeten zullen volgen’

19 oktober – 3 november 2021
In Balans op weg.

Voorwoord. Een reisverslag van een lang-gedachte Camino
Voor je ligt een reisverslag van een Camino in Corona-tijd. Een reisverslag van een Camino
waarin acht mensen stap voor stap los van elkaar en met elkaar van wandelaars pelgrims
werden. Een Camino waarin vertrouwen, vertraging en verwondering ons vanaf Ferrol via
Santiago de Compostela naar het einde van de wereld hebben geleid.
Weet je het nog? Heel lang was het onzeker of deze reis door kon gaan. De reisbeperkingen waren
groot. De albergues op de Camino waren lange tijd wegens de Corona-beperkingen gesloten. Lang
heeft elk van ons gedacht niet op weg te mogen gaan.
En dan is er in
september opeens
een bericht van
Mieke: “De grenzen
zijn open, er is groen
licht, wij kunnen
gaan, durf jij het
aan?”
En dan is het opeens
zo ver: de
voorbereidingen
versnellen zich, de
plannen worden
vastomlijnd. Met
mondkapjes en qrcode in de bagage
gaan wij van start,
we hebben er zin in,
wat staat ons te
wachten?
De route die wij vervolgens lopen zie je op deze kaart. De weg die wij gaan lees je in het reisverslag.
Naar eer en geweten heb ik het reisverslag op basis van de dagverslagen samengesteld. In de
wetenschap dat dit verslag verre van compleet is…
Want juist het onnoembare maakt van een weg een pelgrimsweg. Juist de eigen individueel gevoelde
beleving maakt een Camino tot een pelgimservaring. Het is dat onbeschrijfelijke dat tussen de
woorden en beelden plaatsvond. Het is die ervaring waar je zelf in aanvulling op dit verslag woorden
aan mag geven.
Dank voor de gedeelde ervaring. Dank voor de mooie herinneringen en dank voor jullie lef en
vertrouwen.

Irene Kapinga december 2021

Reisverslag Camino Ingles/Finsterre 2021
‘Wandel met je hart en je voeten zullen volgen’

De wandelaars zijn:
Ferrol – Finisterre:
Ingrid Wassenburg-Pluijm, Veldhoven
José Curfs, Mheer
Ineke de Jong, Zutphen
Ferrol – Santiago:
Josephine Verschueren-Dierckx, Ravels (B)
Mia van de Leemput, Oss
Nelly van Erp, Rosmalen
Santiago – Finisterre:
Peter Reijers, Eindhoven
Begeleiding hele reis:
Irene Kapinga, Scheveningen

Met dank aan Mieke Schrieks, In Balans op Weg 2021

OpStap naar……… Scheveningen18 oktober 2021

Mijn rugzak is ingepakt en de Sint Jacobsschelp hangt klaar. Morgen ga ik weer op weg naar Santiago.
Samen met een groep, voor ’In Balans op Weg’.
Ik heb er zin in, en tegelijkertijd is het ook weer spannend. ‘Hoe zal het zijn, wat staat ons te wachten
en wie zijn mijn reisgenoten? ‘
Het zijn van die gewone vragen.
De antwoorden komen, onderweg op de Camino....

Een spannende start.

Schiphol – Barvcelona
– Santiago – Ferrol, 19 oktober 2021
Altijd spannend, de eerste dag van een nieuwe
reis. ‘Heb je alles bij je, zal de trein op tijd rijden
en herken ik de groep bij aankomst op het drukke
Schiphol?’
Meestal zakt dat gevoel na de kennismaking al
snel.
Maar zo niet vandaag.
Vandaag weet het grondpersoneel van Vueling de
spanning goed op te voeren. Pas op het
allerlaatste moment krijgen wij onze
boardingpassen. Rennend moeten wij ons naar
het vliegtuig haasten.
We zijn nog maar net op tijd.

Vanaf dat moment verloopt de reis prima. In Barcelona
zitten wij zelfs een paar uur heerlijk in de zon. Daarna
zijn wij ruim op tijd voor de volgende vlucht.
En op het vliegveld van Santiago staat onze chauffeur
op een mooie en herkenbare plek al op ons te wachten.

Hoe fijn is het dan om bij zonsondergang ons stekkie
van vandaag te bereiken.
Ik hoor bij aankomst in het hostel enthousiaste
geluiden. Na deze lange reisdag heeft ieder een
comfortabele kamer voor eigen gebruik.
Het eerste etappedrankje drinken wij op het terras,
onze reis is begonnen.
We zijn er klaar voor en we hebben er zin in.

Bij het begin begonnen. 20 oktober 2021 (Ferrol - Naron, 18 km)
Lang hebben de meesten naar deze, wegens Corona al een aantal keer uitgestelde, Camino
uitgekeken. Vandaag is het eindelijk zover, vandaag gaan we echt lopen. Al ruim op tijd staan de
eersten klaar om te vertrekken.
Na het ontbijt (met heerlijke koffie) lopen wij naar het beginpunt van deze Camino.. Aan de haven
van Ferrol, met uitzicht op de Atlantische oceaan vind je het startpunt van de route en krijgen wij
onze eerste stempel.

Wat volgt is verrassend mooi.
De voorspelde regen, ik heb er speciaal een nieuwe regenbroek voor aangeschaft, blijft uit. In plaats
daarvan lopen wij de hele dag in de volle zon.
De zilte geur, het geluid van het water waar langslopen en het weidse uitzicht zijn afwisselend en
steeds weer anders.

Vlak voor ons eindpunt kunnen wij kiezen om een Complementeiro te lopen. Een extra stukje, de
groep wil dat graag ervaren, voor die extra kilometers draait men de hand vandaag niet om.....

Bij het etappedrankje hoor ik dat deze eerste 18 kilometer als licht zijn ervaren. De ontspannen sfeer
en het dito tempo hebben daar niet in het minst aan bijgedragen. We zijn op weg…..

Ultreia et Suseia 21 oktober 2021
(Naron - Pontedeume, 19 km)
Het miezert op het moment dat wij
vertrekken, de lucht is grauw, het is flink
bewolkt. Er is voor vandaag in deze regio
geen zon voorspelt. Ook goed, dan wordt het
in elk geval ook niet te warm..., met die
gedachte gaan wij op stap.
Nog geen half uur later zien wij de zon boven
de heuvels te voorschijn komen. De wolken
verdampen, een zonnige dag volgt.

Het is een mooie Camino-ervaring: ‘laat al je verwachtingen los en ervaar maar wat er op je pad
komt......’

Heel ontspannen en rustig loopt elk van ons vandaag steeds verder en verder. Ogenschijnlijk zonder
moeite klimt ieder vanaf zeeniveau naar een hoogte van 280 meter (en weer terug).
Op enig moment hangt er een bordje met de tekst ‘Ultreia
te Suseia’ op de muur. Aan mij de vraag wat dat betekent.
Niet veel later luisteren wij met elkaar naar dit mooie
pelgrimslied. Een lied over het leven, over de Camino, over
volhouden, verder gaan en over gehoor geven aan de stem
die je roept. Een lied dat mij en vele andere pelgrims
ontroert en raakt.
Via deze link lees/hoor je daarover meer:
https://nicoaandewandel.eu/ultreia/

Tijdens de tweede pauze laat ik weten dat we nog minder dan 3 km hebben te lopen. Verraste
gezichten vallen mij ten deel. ‘Zijn we er dan al?’
En inderdaad even later lopen wij via een lange brug Pontedeume binnen. Een stadje gelegen aan de
baai en gebouwd tegen de flanken van een heuvel.

In het
oude
centrum,
tegenover het
klooster, staat
ons hostel. Een
fijne plek om
van daaruit het
stadje verder te
verkennen. Of
gewoon een
plek waar je je
was kunt
doen…..

Verdwaald...... 22 oktober 2021 (Pontedeume - Betanzos, 22-24 km)

We beginnen vandaag met het
beklimmen van een muur.
Tenminste, dat is zoals het voelt.
Direct na de start, het schemert nog,
mogen de klimspieren in actie

komen. Met hele kleine stapjes schrijden wij voort, soms voelt
het alsof er geen einde aan komt.
Eenmaal boven is de beloning groot. Boven de wolken zien wij
de zon opkomen. Dit hadden wij niet willen missen....

Door her bos en langs en over het
water lopen wij verder. De
gesprekken verdiepen zich
gaandeweg, net als de ook
regelmatig aanwezige stilte.
Het tempo ligt iets lager dan
tijdens de afgelopen dagen. Dat is
niet zo gek, in totaal klimmen en
dalen wij meer dan 500 meter. ‘De
Dutch Mountain Trail is er niets
bij’ hoor ik Nelly met een glimlach
verzuchten.

Als wij er bijna zijn, word ik gebeld.
‘We zijn verdwaald’ wordt mij verteld.
Twee deelnemers hebben tijdens het
kletsen ergens een gele pijl gemist,
dat kan gebeuren.

Via Google Maps navigeren zij met enige moeite en met
regelmatig telefoon-contact, naar het centrum van Betanzos.
Zeer vermoeid komen zij een uur na de rest aan op het terras.
Even later, als de ergste vermoeidheid gezakt is, worden de
verhalen uitgewisseld. Met een grote smile vertellen de
dames over hun avonturen.

Over bushokjes, niet verder willen lopen, doorzetten
en vertrouwen houden. Om vervolgens te concluderen
dat ze allebei met niemand anders dan met elkaar
hadden willen verdwalen.

Een diepe buiging 23 oktober 2021 (Betanzos - Bruma - Meson do Vente 28 km)
Voor het eerst deze reis doe ook ik een jas
aan, het is erg koud in de ochtend, een
heerlijke temperatuur om je flink bij in te
spannen.
Een inspannen is wat wij doen. Uur na uur
klimmen wij door de eucalyptus-bossen
verder omhoog.

Elk loopt heel rustig,
kleine stapjes, ieder in
haar eigen tempo. Ik
dwarrel ergens
achteraan, mooi om de
groep een eigen balans
te zien vinden.

Op enig moment vraagt Mia zich terloops af of er vandaag echt geen einde komt aan het klimmen. En
ze heeft gelijk, het aantal hoogtemeters dat wij stijgen is volgens de wandelgids van John Brierly
vandaag 880 meter!

In mijn hoofd zit een tekst van Catharine
Visser. Passend bij deze mooie
wandeldag. Een dag waarin elk van ons fit
bleek en de stemming er in hield. Ook op
de momenten waarop het soms best
even zwaar was. Een dag waarop grenzen
verkend werden en nieuwe ruimte werd
gevonden.
‘De Pelgrimsweg is klimmen omhoog
De uitputting verdragen
Aankomen tussen hemel en aarde
Ruimer ademhalen
Het uitzicht wijder’

Een diepe buiging voor de hele groep!

Elk weer is
Pelgrimsweer 24
oktober 2021 (Meson
do Vento - Sigueiro 25
km)
Vandaag kunnen wij
eindelijk onze
regenkleren
uitproberen. Al dagen
was de regen ons
beloofd, nu is het dan
eindelijk zo ver.
In alle kleuren van de
regenboog lopen wij de
zonsopgang tegemoet,
een prachtig plaatje,
een veelbelovend
begin van het einde
van de regen?

Wij lopen vandaag door een landelijk en toch
bosrijk gebied. Langs boerderijen, door kleine
dorpjes en via holle wegen door eucalyptusbossen lopen wij verder en verder.

Het
tempo-verschil is vandaag wat groter dan de
afgelopen dagen, de regen geeft de voorhoede extra
vaart. Met elkaar hebben we de pauzetijden
afgesproken. Dat zijn de momenten waarop we
elkaar enthousiast weer begroeten. En toeval of niet,
juist op de afgesproken tijdstippen zijn de voorste
lopers bij een plek met een dak, een tunnel of een
veranda van een woning. Zo kunnen wij comfortabel
en zonder de natte kleren onze lunch droog eten.

Van een van
de lopers
hoor ik
daarbij een
mooie tekst:
‘Toeval
bestaat niet.
Je moet er
alleen voor
zorgen dat je
aanwezig
bent als het
toeval zich
aan je
voordoet.’

Rond drie uur komen wij aan bij ons overnachtingsadres. De
verwarming op onze kamers staat al aan, de warme douche is een
genoegen.
Een mooi eindpunt van een prima dag.
Want elk weer is pelgrimsweer, zolang je je er maar aan overgeeft. En
dat is wat wij ten volle hebben gedaan.

WE ZIJN IN SANTIAGO!!! ... 25 oktober 2021 (Sigueiro - Santiago, 17 km)
De meesten van ons hebben hier lang naar uit gekeken, voor het eerst of opnieuw lopend aankomen
in Santiago. Wij kijken er naar uit en vragen ons hardop af hoe het zal zijn.
Onderweg word mij gevraagd om de aankomst uit te stellen, om de dag te vertragen. Een langere
pauze, rustig lopen, bewust genieten van de laatste kilometers op weg naar Santiago......

En dan is het opeens zo ver. Door het poortje lopen
wij het plein op.

Ontroerd feliciteren wij elkaar,
blijdschap, dankbaarheid en allerlei
andere emoties zijn op hetzelfde
moment aanwezig. Een van de
reisgenoten is daarover zelf zeer
verbaast: ‘ ik voelde niks bijzonders,
maar toen ik de doedelzak hoorde
werd ik enorm geraakt door onze
aankomst.’

De aankomst wordt gevierd met Vino de Verrano en Tarte de Santiago. En natuurlijk laten wij dat
feestelijke moment vastleggen.

Spannend is het of het daarna lukt om onze
Compostella te krijgen. Een paar weken geleden moest
ik daarvoor nog zeker 5 uur ‘in de rij’ staan.
Digitaal melden wij ons aan, met open armen worden
wij daarna in het pelgrimskantoor van de kathedraal
ontvangen.
Het meest ideale scenario is ons gegund: binnen 10
minuten zijn wij aan de beurt. Elk van ons word door
een vrijwilliger van harte gefeliciteerd.
WE ZIJN IN SANTIAGO!!! Zeer trots ben ik op elk van
deze dames, op deze mooie groep. Ik noem hun
namen: Ingrid, Mia, Josephine, Nelly, Ineke en José.

Op verkenning in Santiago, 26 oktober 2021
De zon schijnt volop, er is geen betere dag om Santiago te
verkennen. Slenteren door de sfeervolle straatjes, op bezoek bij
Las Duas Maria’s een bezoek brengen aan de lokale markt, het zijn
zomaar wat bezigheden die je hier doet.
En natuurlijk brengen de meesten vandaag een bezoek aan de
kathedraal. Na jaren van renovatie staat deze er dit heilige jaar er
op zijn allermooist bij. De heilige deur is open, toch heel bijzonder
om daar door te kunnen lopen.

Gelukkig is er voor iedereen die dat uit onze groep wil
plek tijdens de pelgrimsmis. Al was dat even
verwarrend, voor het eerst, voor zover ik weet, word
er bij de ingang gevraagd naar de credencial. Is dat
een nieuwe voorwaarde voor het bezoek van de mis?

En wat doe je verder op een vrije dag als vandaag? Een wasje doen, er is nu tijd voor. Een bezoek
brengen aan de Portico de Gloria, een van ons is het gelukt daarvoor een ticket te bemachtigen.

Formulieren invullen bij de politie, het verloren rijbewijs is nu op 4 A4-tjes vastgelegd. T-shirts kopen
voor een Wandelmaat-vriend, een drankje drinken op een terras in dit weer is alles een genoegen.
Ook is het vandaag een dag van ontmoetingen. Met elkaar, met de dames van Camino Comfort uit
Oss en met ....Peter!
Afgelopen
nacht
kwam
Peter aan
in
Santiago.
Vanaf
vandaag is
hij een van
ons,
samen
lopen wij
morgen
verder
naar het
einde van
de wereld.
Welkom
Peter! Fijn
dat je erbij
bent.

Minder leuk, maar ook een onlosmakelijk deel van een
Camino, is een aankomend afscheid. Vanavond nemen
wij afscheid van drie zeer gewaardeerde reisgenoten.
Voor Nelly, Josephine en Mia zit de Camino er hier op.
Vanavond gaan we er tijdens het eten een feestje van
maken.

Loslaten en nieuwe ruimte maken 27 oktober 2021 (Santiago - Negreira, 21 km)
Het eindpunt van eergisteren is ons startpunt van vandaag.
Het lijkt zo gewoon, een volgende etappe, vandaag is het
bijzonder. Vannacht heb ik Mia en Josephine uitgezwaaid. Bij
het ontbijt nemen wij afscheid van Nelly.
Het hoort bij een camino, afscheid nemen, loslaten en weer
verder gaan. En tegelijkertijd is het ook best even lastig,
onwennig zelfs.
Bij het startpunt
maken wij een
groepsfoto van
de nieuw
samengestelde
groep, vijf
trappelende
voeten, we
hebben er vooral
heel veel zin in.
Het schemert nog
als wij de eerste stappen zetten.

Pas om 9.00 uur verschijnt de zon boven de horizon. Precies op dat moment blikken wij terug op een
prachtig gekleurde kathedraal. Ingrid heeft van dit moment een top-foto gemaakt.
Onderweg merken we dat er ruimte is voor nieuwe ervaringen en ontmoetingen. Deze eerste etappe
van de Camino Fisterre biedt ons voldoende gelegenheid om dat te ervaren. De route is prachtig,
bosrijk, heuvelachtig en veel onverharde paden.
Er zijn relatief veel andere pelgrims op weg. Zo ook een Braziliaanse vrouw die gisteren haar Camino
Frances heeft afgerond en vandaag graag verhaal met een van ons deelt.

We zijn verbaast en misschien wel een beetje jaloers op een pelgrim die tijdens zijn pauze zich zo
ontspannen kan dat hij diep in slaap valt.

Na 21 km lopen komen wij aan bij de albergue waar
wij slapen. Het etappedrankje is welverdiend, de bij
geserveerder tapas maken de aankomst tot een
feestje. De klaarstaande bedden voelen zacht en ruim.
We zijn onderweg, op weg naar Finisterre, het einde
van de wereld.

De herfst is op komst. 28 oktober 2021 (Negreira - Santa Marina, 20 km)
Terwijl ik dit schrijf regent het buiten pijpenstelen. Ik zit met een warme café con leche grande bij de
open haard van de albergue. Een knus gevoel. En
tegelijkertijd een beetje onwennig. De herfst is ook
hier gearriveerd.
Onderweg zien wij dat ook. De akkers zijn leeg, de
boeren gieren de gronden voor een goede oogst in
2022.

Steeds

meer terrasjes
worden
opgeruimd. De
eerste
albergues
hebben de
deuren
gesloten.

En tegelijkertijd zijn er nog vrij veel pelgrims onderweg. De temperatuur is voor het lopen zeer
aangenaam. De regen valt vooral aan het eind van de dag en in de nacht.
Wij hebben het goed met elkaar en met de andere pelgrims. Elk van ons doet nieuwe ervaringen op.

De een slaapt voor het eerst in albergues, de
ander verrast zichzelf met de eigen prestaties

onderweg, een derde verbaast zich over de vuile
onderbroek die een pelgrim breed aan zijn rugzak
heeft hangen.
Net voordat het gaat regenen bereiken wij het
warme eindpunt van de dag. Terwijl ik dit schrijf
zijn 3 nieuwe, zeer nat geregende pelgrims
gearriveerd.
Samen voor de open haard, een beetje
inschuiven, op de Camino is plek voor iedereen.

De eigen weg ervaren 29 oktober 2021 (Sta. Marina - O Logoso, 17 km)
Wij begrijpen
inmiddels wel hoe
het komt dat het in
Galicië zo groen is.
Alsof de moesson is
los gebroken, zo
hard heeft het hier
uren en uren
achtereen
geregend.
Rond 7 uur
vanmorgen is het
tot onze grote
opluchting opeens
droog. De klaar
gelegde gamaschen,
regenbroeken en
poncho’s zijn bij ons
vertrek niet nodig!
Bijna maken we uit
blijdschap een
regendans...

Vandaag is voor José een bijzondere dag. Ze gaat zonder ons op stap. Ze wil heel graag ervaren, ter
voorbereiding op een komende solo-pelgrimstocht, hoe dat haar zal bevallen.
Ingrid, Peter, Ineke en ik starten samen. We lopen elk ons eigen tempo, het tijdstip of de plek voor de
gezamenlijke pauze stemmen wij samen af.

Wij lopen vandaag overwegend door een agrarisch gebied. Het is zeer heuvelachtig, de klimmetjes
soms venijnig, echte kuitenbijters zitten er tussen, de
uitzichten zijn mooi en weids. De laatste kilometers
duiken wij het bos in. Het vannacht gevallen water
stroomt hoorbaar vanaf de heuvels door de beken via
watervallen naar beneden. De vogels zingen uit volle
borst. Het lopen hier is puur genieten.

Vrij vroeg, rond 14 uur, komen wij bij de
albergue aan. José die wij hier weer treffen
heeft het zichtbaar ook zeer goed gehad
vandaag, ze straalt als ze vertelt over haar
nieuwe ervaringen.
Een onverwachte droge dag, een goed gesprek
tijdens het lopen, de fluitende vogel, de
scharrelende kippen, het stralende gezicht van
Jose, de blijdschap van Ingrid als ze haar kamer
ziet voor vannacht...op het oog zijn het allemaal
kleine details. Voor mij is dat de Camino, groots
door al deze en andere ‘kleine’ details.

Over Kruispunten en een vliegenmepper. 30 oktober 2021 (O Logoso - Quintans, 19 km)
Net als in bet dagelijks leven vraagt ook de Camino om keuzes. Welke route ga je lopen, in welke
periode ga je op stap en doe je dat alleen of vertrek je samen met anderen? Elke keuze leidt weer tot
andere keuzes, op elk kruispunt van wegen is er weer een volgend besluit te nemen.
Vandaag komen wij op een kruispunt waarop de Camino twee kanten op wijst. Linksaf ga je naar
Finisterre, als je naar rechts gaat loop je naar Muxia.
Wij maken de keuze om rechtsaf te slaan. Zelf vind ik dat erg leuk, altijd ging ik hier links. Deze keer
leidt dit kruispunt naar ook voor mij nieuwe wegen.

Het landschap dat
volgt doet mij nog
het meest aan de
Ardennen en
Luxemburg
denken.
Rotswanden, holle
wegen, volop
heuvels met vrij
steile paden.

De oogsttijd is bijna voorbij, onderweg
zien we de laatste mais met de hand
geplukt worden en zien wij dat de
stammen van de eucalyptus-bomen
worden opgehaald.

Blij zijn we met de horeca onderweg.
Elke 2-3 uur stoppen wij voor een kop
koffie, een stempel en een
toiletbezoek. Vandaag houden wij halt
bij een familie-café. Zoon en
schoondochter runnen de zaak. Pa en
ma zijn vaste klanten met elk hun eigen
zitplaats op het terras.
Van dit laatste heb ik bij aankomst
echter geen weet. Niets vermoedend
neem ik plaats op een lege stoel op het
terras. Pa neemt ontstemt plaats op
een andere vrije stoel. Hij is uit zijn doen, we voelen zijn onrust. Als ik mijn laatste slok koffie heb
gedronken staat pa zeer gedecideerd op uit zijn stoel. Hij pakt de vliegenmepper en terwijl hij mij
diep in de ogen kijkt, loopt hij op mij af.......ik zit op zijn stoel, ik begrijp de boodschap, hij wil zijn
stoel weer terug. Onze pauze zit er op, lachend vervolgen wij onze mooie weg. Niet eerder werd ik
achternagezeten door een oudere man met vliegenmepper, ook dat is vandaag een nieuwe ervaring.

Onderweg zien wij dit, horreos in de volle zon. En bij
aankomst staat de poort van het dorpshotel open. In een
verwarmde party-tent proosten wij op het leven. Ook
vandaag waren de pijlen daarvoor niet te missen.

Vertraagd ... 31 oktober 2021 (Quintans - Muxia, 12 km)
Vandaag lopen wij richting de Atlantische oceaan. Na elk klimmetje kijken wij verwachtingsvol
vooruit. Op zoek naar de zee, op zoek naar het ‘nulpunt’. Over on onverharde (vlonder)paden lopen
wij stap voor stap naar het centrum.

De route is kort, we nemen alle tijd,
geen bar slaan we onderweg over.
Ons tempo is duidelijk vertraagd, in
een slakkengangetje naderen wij het
bijzondere klooster- en vissersdorp
Muxia. Een van de 0,0 punten van de
Camino vind je hier.
Gisteravond heb ik de groep ‘het verhaal’ van deze plek
verteld. Het verhaal begint met Jacobus die gefrustreerd was
dat hij in Finisterre weinig Keltische pelgrims tot het geloof
heeft kunnen bekeren. Het gaat over zijn wanhoop en over de
verschijning van Maria die vanuit een bootje hem in Muxia de
steun geeft die hij nodig heeft. Over de voorsteven van deze
boot die nog immer in Muxia ligt. Als je er 9x onderdoor loopt
een heilzame werking voor ziektes en ander ongemak geeft.

En natuurlijk spreken wij ook over het
monument voor de gezonken olietanker en
over het kerkje voor de heilige Maria van
de boot.
Vandaag zien we al deze plekken met eigen
ogen. De groep en ikzelf zijn onder de
indruk. Het geluid en de geur van de
golven van de oceaan, het onmetelijke
uitzicht en de kennis van dit verhaal maken
deze plek tot een magische plek. De foto’s
vertellen het verhaal…

Sterker dan je denkt. 1 november 2021 (Muxia - Lires, 15 km)
Vanuit Muxia lopen wij deze laatste dagen van
de Camino naar Finisterre. Vandaag begint met
een forse klim. Een muur van bijna 300 meter
hoog hebben wij te nemen, maar eerst beginnen
wij met koffie en ontbijt.
Rond 8.45 uur pikken wij de route weer op. Mooi
om te zien hoe ieder dit doet.

Een kleine twee weken geleden hoorde en zag ik
voorafgaand aan een dergelijke klim veel
onzekerheid. De meesten vonden dergelijke
klimmetjes spannend: ‘Welk tempo
moet ik lopen? Klim ik beter met of
zonder stok(ken)? Mag ik onderweg
even stilstaan? Weet je zeker dat ik
dit kan? Zal ik de groep niet teveel
ophouden?’
Vandaag is het zo anders. Het
zelfvertrouwen is gegroeid, de
conditie van een ieder is ruim
voldoende. Elk van ons blijkt sterker
dan wat hij/zij vooraf van zichzelf
had verwacht.

Elk klimt vandaag in zijn/haar eigen tempo heel rustig
en trefzeker omhoog. Elk van ons kent het belang van
(tijdig) pauzeren.
Elk van ons geniet onderweg van de prachtige
uitzichten, van de zon en van het eigen kunnen.

Lires: In de albergue van Lires
zoeken wij de warmte. En wij
voelen ons gezien: door elkaar en
door de Nederlanders die wij hier
treffen: de dames van Camino
Comfort en Camino-engel
Johanna Nater.

Nieuwe vleugels. 1 november 2021 (Lires Finisterre - Kaap Finisterre, 20 km)
Langzaam maar zeker beginnen wij te verlangen naar
thuis. Daarbij hoort het verlangen naar het bereiken van
het einde van de wereld, de kaap van Finisterre, het meest westelijke punt van Europa.
Deze kaap, het eindpunt van onze Camino en van de gele pijlen, is tegelijkertijd het beginpunt van
het vervolg, de Camino thuis. Het 0,0-paaltje dat hier staat is zowel het eindpunt als een teken van
een (nieuw) begin.
Op deze laatste wandeldag worden wij uitgezwaaid door Johanna. Ze maakt een paar foto’s van ons
vertrek en dan gaan wij opgewekt op weg. We hebben er zin in, in de aankomst, die laatste
kilometers staan ons niet in de weg.

Ook vandaag is het wonder boven wonder, Jacobus is ons goed gezind, vrijwel de hele dag droog. De
drie buien zijn weliswaar heftig maar ook heel kort.
Desondanks voelen de kilometers lang. Het eindpunt trekt,
maar lijkt niet dichterbij te komen...

We lassen nog een pauze in, we
houden de moed vast….

En dan.....zijn we er opeens. In het
dorp Finisterre eten we een warme
maaltijd, het vult onze energie weer
aan. Drie kilometer verderop ligt de
kaap., we ‘klimmen’ er met elkaar
voetje voor voetje naar toe.
En dan zijn wij er opeens! We hebben
het gedaan!

Met elkaar zijn we
ruim 240 en 125
km geleden in
Ferrol en in
Santiago
begonnen. Met
elkaar hebben we
in een hele
ontspannen sfeer
het nulpunt
bereikt. De
regenboog begint
te schijnen,
precies op het
moment van
aankomst…..

Eén van de deelnemers vat de reis terloops in een paar woorden samen. dat deze reis en de
aankomst haar nieuwe vleugels heeft gegeven.

Een gedicht van Ricky Pieter sluit
daarop aan:

Vanaf hier
zal ik terugkeren
naar het gewone
leven van alledag
niet gewoon meer
na al wat ik ervaren heb
en als rijkdom
opgeslagen in de weg
die ik zelf ben

Back home. 3 november 2021, Finisterre - Amsterdam (2044 km)
Goed gemutst staat iedereen vanmorgen, of beter gezegd vannacht, ruim op tijd klaar voor vertrek.
We laten de gele pijlen achter ons. Onderweg vragen we geen stempels meer.
Via Barcelona reizen wij terug naar huis. Het gaat snel, de terugreis.

Zelfs de bagage rolt snel op de band.
En dan is het tijd om afscheid te nemen. Nog 1x houden wij elkaar vast.
Nog 1x kijken wij elkaar in de ogen.
Vanaf hier vervolgt elk van ons zijn/haar eigen weg, met in de rugzak
hernieuwd zelfvertrouwen, vele verhalen en mooie ervaringen.
Peter, Josephine, Nelly, José, Ingrid, Ineke en Mia dank jullie wel voor
deze mooie Camino.

Dankbaar ben ik dat elk
van jullie deze Camino je
eigen hebt gemaakt en dat
we deze met veel lachen en
ook met een enkele traan
samen hebben beleefd.
Het was mij een waar
genoegen om met jullie als
groep en met elk van jullie
individueel onderweg te
zijn. Ik wens je een hartelijk
Buen Camino, ik wens je
alle goeds op het vervolg
van je eigen weg…..
Tot ziens!!!!

