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Natuurlijk, je kunt een
enkele reis boeken in de
luxe Transcantábrico van
Bilbao naar Santiago de
Compostela. Wij stappen in
de locale sprinter. Kost bijna
niks, en gratis erbij: fietsers, pelgrims en
de leukste conducteurs van Spanje.
Tekst: Anne Wesseling | Fotografie: Paul Tolenaar

km 0 > Bilbao

kolen wordt aluminium

De budgetreis door Noord-Spanje begint in Bilbao, de
stad die voor een dubbeltje geboren werd. Kun je dat
zeggen van een stad? Het leek er in elk geval wel op,
dertig jaar geleden. In die tijd zag de stad letterlijk
grauw van ellende. De kolen lagen open en bloot op
de kaden, de gevels waren bedekt met een laag roet,
de rivier was vervuild. Toen in 1983 de Nervión buiten
zijn oevers trad was het absolute dieptepunt bereikt,
maar daarmee kwam ook de ommekeer. De halve stad
werd gesaneerd of ging op de schop.
Unai Manzanos, die wij bij het Guggenheim Museum
tegenkomen, zat in die tijd nog op school, en vanuit
het raam van zijn klaslokaal zag hij het nieuwe museum
verrijzen. Een ontwerp van Frank Gehry, met grillige
vormen en een gevel van titanium. Fantasievol, gedurfd.
Toen het af was, stond de hoofdstad van Baskenland
wereldwijd op de voorpagina’s als een dynamische,
moderne stad.
‘Het had echt invloed op de inwoners’, zegt Unai,
‘we gingen zelfbewuster lopen en ons beter kleden.
Er kwamen voor het eerst toeristen naar Bilbao, dat
was het gesprek van de dag in die tijd. “Joh, ik heb
een Japanner gezien, hij stond op een plattegrond te
kijken!” Heb je trouwens de toegangen naar de metro
gezien? Die zijn van Norman Foster, we noemen ze
fosterito’s.’
Het Guggenheim Museum gaan wij trouwens niet van
binnen zien, want wij arriveerden hier op zondagavond
en op maandag is het museum dicht. Jammer, maar
geen ramp. Het mooiste kunstwerk is het museumgebouw immers zelf en ook de kunstwerken eromheen
zijn doorlopend en gratis te bezichtigen: de puppy van
Jeff Koons, de spin van Louise Bourgeois, de enorme
bos metallic tulpen (ook van Koons).
Nog meer bijzondere dingen die niks kosten: zoek
in het centrum de kleine plakkaten op de gevels, die
aangeven hoe hoog het water kwam tijdens de overstroming in 1983, en leun over de brug bij de overdekte
markt Mercado de la Ribera. In de Nervión zwemmen
vissen, je kunt ze eten schijnt, zo schoon is de rivier
tegenwoordig. Zie je? Voor een dubbeltje geboren,
en dan tóch een kwartje.
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km 0-186 > Bilbao - Llanes
smalspoor

We gaan langs de noordkust over het smalspoornet
van FEVE, de Ferrocarriles de Vía Estrecha. Daarbij
hadden we ons eigenlijk ouderwetse treinen voorgesteld. Via Estrecha, ‘smalspoor’, dat klinkt toch naar
pluchen stoelen? Maar we zitten voor ‘t gevoel gewoon
in de sprinter naar Breukelen. Behalve dan dat deze
trein (gimmick!) omkeerbare rugleuningen heeft, wat
heel handig is als je niet weet of je vooruit of achteruit
wil rijden, qua uitzicht.
Over de 186 kilometer naar Llanes doen we ruim vijf
uur, van een uur ‘s middags tot tien over zes. Dat lukt
natuurlijk alleen als je elke paar minuten stopt. Geeft
niet, er komen allemaal aardige mensen de trein in.
Er is een oudere Brit met een fietskarretje, die al drie
maanden aan het fietsen is en van alles kan vertellen
over zijn matje, zijn slaapzak en de velgen van zijn fiets.
Ik leen zijn fietskaart van de regio, waarop je precies
kunt volgen hoe de trein rijdt. Stukje binnenland, en
daarna weer langs de kust, al zie je de zee nauwelijks.
Op dit spoornet rijden trouwens wel degelijk ook ouderwetse treinen, maar die zitten in het luxe segment. Als
we aankomen in Llanes staat er op het andere perron
net een te wachten. Sierlijke letters op de zijkant: de
Transcantábrico. Hier en daar zijn de gordijntjes open.
Kijk nou toch eens, houten tafels, tapijtje op de vloer.
Glas-in-lood. Het licht brandt, maar de reizigers zijn op
excursie. Hun bed is al keurig opgemaakt. Dat mag ook
wel, voor € 4000 per enkele reis. Ach, mochten we ook
maar in de glimmende Transcantábrico-bus, die op de
hoek staat te wachten. Maar wij moeten lópen naar het
hotel. Door de motregen.

km 186 > Llanes

orbayo en indianos

‘Dat is de orvajo’, zegt José Alberto, de eigenaar van het
hotel, als we druipend aan de balie staan. José wilde net
een frisse neus gaan halen, komt dat even goed uit.
Hij vist zijn zuidwester achter de balie vandaan en gaat
ons monter voor naar buiten, waar hij in mijn inmiddels
vlekkerige opschrijfboekje de spelling verbetert:
orbayo. (Ik vind dat later in een Asturisch woordenboek
terug als ‘lluvia finísima que todo lo penetra’.)

1.
2.
3.
4.

Voetgangersbrug van Santiago Calatrava, Bilbao.
Hondje van Jeff Koons, voor het Guggenheim Museum, Bilbao
Guggenheim Museum, Bilbao.
Onverminderd populair: de Baskische pet.
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Het komt allemaal door de bergstroken in het binnenland, de Sierra de Cuera en de Picos de Europa – die
houden bij noordenwind de wolken tegen. We proberen
door de druppels heen te kijken, want Llanes heeft de
mooiste stranden van Spanje zeggen ze, maar het kost
wel moeite.
‘Het verhaal van Llanes, dat gaat allemaal over de
emigratie naar Amerika’, vertelt José in de auto. ‘Deze
regio was straatarm en er waren veel grote gezinnen.
De eerste zoon kreeg het land, de tweede moest het
leger in, de derde ging het klooster in en de rest
vertrok naar Amerika om daar fortuin te maken. Als
ze terugkwamen, investeerden ze hun geld in de stad.
Veel van Llanes is gebouwd met geld van de Indianos.’
Vandaar al die krullen aan de pastelkleurige huizen,
het moest er duur uit zien, als suikergoed.
We gaan schuilen in een sidrería, voor een traditionele
appelcider en een blokje kaas uit de bergen. En dan
fabada eten, een streekgerecht met de witte reuzenbonen. Er horen ook brokken spek en bloedworst in,
maar daar kun je best omheen eten. Eenvoudig voedsel,
goedkoop, eerlijk en lekker.
De volgende dag laat José ons nog wat stranden zien.
De wind is gedraaid, het is nu plotseling prachtig weer.
Hij heeft zijn Asturische doedelzak mee en speelt een
liedje op de Playa de Po. Wonderlijk. Je weet dat je in
Noord-Spanje bent, maar het zou best Ierland kunnen
zijn. Ruig. Mooi. Weemoedig. Maar misschien zijn
we vooral zélf weemoedig, omdat we halverwege de
middag alweer op de trein stappen, terwijl we eigenlijk
nog wel wilden blijven. Om te gaan wandelen in de
Picos de Europa bijvoorbeeld.
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Villahormes 14.50. Nieva 14.55. Bij Ribadesella halen
we de Transcantábrico in. Ha!
Deze sprinter heeft twee treinstellen, ongeveer zestig
zitplaatsen, ik ga helemaal achterin zitten. Wat ik nu
pas zie: er zijn zoveel ramen en de sponningen zijn
zo smal dat het lijkt of ik me in een panoramarijtuig
bevindt. Deze trein heeft trouwens geen omkeerbare
banken, maar wel een schoon toilet en een conducteur
die zo lief is een raampje open te doen, zodat we ruiken
hoe het buiten is: warm en zoet en herfstachtig.
We steken door de Sierra de Cuera en gaan oostwaarts
verder met de Picos de Europa aan onze linkerhand.
Af en toe stapt er een jonge pelgrim in die – moe van
het lopen – een ‘stationnetje’ meelift.
Die lokale, dagelijkse dingen, daar krijg je dus niks van
mee in de Transcantábrico. Hier zit je tenminste echt
onder de mensen. Ik zit innig tevreden om me heen te
kijken, maar Paul loopt maar heen en weer als een hond
die niet weet waar hij moet gaan liggen.
Ik weet wel wat hij wil. Hij wil de trein stilzetten. Het
is gewoon lastig fotograferen uit zo’n bewegende trein,
er is teveel te zien, je weet niet of je links of rechts moet
kijken. We rijden door de achtertuin van Noord-Spanje,
langs het wasgoed en de schuurtjes en de akkertjes, de
stukjes land langs de rivier waar de natuur nooit wordt
verstoord behalve een paar keer per dag door de trein.

km 186-292 > Llanes - Oviedo

km 292 - Oviedo

Het hele traject van Bilbao tot Ferrol kost trouwens een
paar tientjes, dat moet ik er even bij zeggen. Dan is het
eigenlijk een wonder dat zo’n trein überhaupt ríjdt, je
snapt niet waar ze de diesel van betalen, met zo weinig
passagiers. Verderop zit alleen een vijftal oude dames
dat in Llanes is geweest om inkopen te doen.
Over de 106 kilometer naar Oviedo doen we in dit
treintje tweeënhalf uur. Elke paar minuten een nieuw
stationnetje. Celorio 14.36 uur. Balmori 14.40 uur.
Posada 14.42 (we rijden een stukje langs het strand!).

Oviedo, het lijkt Parijs wel, na al die dorpen, je bent
blij dat je nog een nette blouse in je koffer hebt gepropt.
Vrouwen op hakken die zo dun zijn dat ze de grond niet
meer lijken te raken. Spelende kinderen, die de obers
ontzettend voor de voeten lopen, en die vinden dat
helemaal niet erg, in Spanje.
Oviedo was de eerste vertrekplaats voor de route naar
Santiago, het eerste en oudste deel van de Jacobsweg.
De kathedraal van Oviedo is een verplichte stop op weg
naar Santiago, vinden ze hier. Niet vanwege het enorme
goud beschilderde altaar, maar vanwege de relieken die
je er kunt zien: een deel van de lijkwade, een stukje
hout van het kruis, de portemonnee van de heilige
Andreas, de zool van een sandaal van de heilige Petrus
en wat doornen uit de kroon die Jezus.
Op het plein gaan we wat drinken bij sidrería Casa
Ramon en de ober is onze nieuwe beste vriend. Leg
eens uit Julio García, hoe het zit met dat ciderschenken?
Want het is een enorme show. De obers nemen een

op een klein stationnetje

1. Vishandelaar in Santiago de Compostela.
2. Neobarokke architectuur, Casas del Cuitu in Oviedo
3. Cabezón de la Sal, een van de ruim dertig stationnetjes
tussen Santander en Llanes.
4. Picos de Europa.

ciderpose
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specifieke pose aan. Benen wijd, glas naar beneden, fles
de lucht in, langzaam kantelen... en dan heel moeilijk
kijken, terwijl de cider ruim een meter naar beneden
stort (als het meezit in het glas). Waarom zo omslachtig?
Vanwaar die gepijnigde blik? Is het zó ingewikkeld?
‘Nee joh, het is helemaal niet moeilijk’, zegt Julio.
‘Je moet gewoon veel oefenen. Thuis hè, met water.’
Die blik is dus deels show, maar dat neerkletteren is wel
degelijk nodig om de cider op smaak te brengen, vertelt
hij. ‘De cider in de fles slaapt. Je moet haar wakker
maken zodat ze... zodat ze tegen je kan práten.’
De dichter.

km 292 - 558 > Oviedo - Ferrol
salsa in de schemering

Ons laatste traject is ook het langste, 266 kilometer.
Halverwege de middag stappen we in, tegen het eind
van de avond zullen we aankomen. Dat had ook best
het eind van de middag mogen zijn, wat mij betreft.
We hebben dan namelijk aan de andere kant van het
gangpad iemand zitten die niet helemaal spoort. Overal
geeft hij commentaar op, maar waar het over gaat, geen
idee. Verderop zit een man in een rood overhemd de
hele tijd te oreren. Waarover in hemelsnaam? Het is niet
te volgen. Het toilet is verstopt. Een paar dames verderop hebben salsamuziek opstaan. Niet echt wat je zegt
een stiltecoupé.
Bij Vegadeo, waar we enkele minuten moeten wachten,
ontstaat er heisa. De man naast ons eist zijn geld terug
en het rode overhemd staat met gebalde vuisten in het
gangpad te roepen dat het allemaal een schande is.
‘Ach meneer’, sust de conducteur, ‘laat mij nou gewoon
mijn werk doen en gaat u lekker zitten, het komt heus
allemaal goed.’
Als de lastpakken een paar stations verder eindelijk zijn
uitgestapt, is het op slag rustig in de trein. ‘Wat was er
nou aan de hand?’, vraag ik aan de conducteur.
Het zat zo: het rode overhemd had zoveel papier in de
wc gedaan dat die verstopt was geraakt, en toen ze wat
langer stopten zodat de salsadames op het station naar
het toilet konden, werd onze buurman kwaad, want we
hádden al vertraging.
De conducteur glimlacht en maakt een gebaar met zijn
duim naar zijn mond. ‘Ze hadden ook wel een slokje op,
hoor’, zegt hij knipogend.
Dat heb je op die Transcantábrico natuurlijk nóóit. Daar zit
je veilig in een luxe coconnetje, op de canapé.
Maar is ‘t leuker? Ik ben een fan van de FEVE-boemel.
Misschien rumoerig, maar het is míjn trein. We tuffen
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langzaam verder, als een reddingssloep in de
schemering, op zoek naar gestrande reizigers.
De trein kruipt nu dicht langs de rotskust, soms is
er niet eens meer een weg tussen ons en de zee.
Hebben we nog wat te eten eigenlijk? Ja, een paar
chocoladekoekjes uit Oviedo. Buiten wordt het
langzaam donker. De regen slaat tegen de ramen,
je ziet nu zelfs de stationnetjes niet meer.

km 650 > Santiago de Compostela
plat op de rug

En dan de ironie van deze hele budgetreis: als we
‘s avonds aankomen in Ferrol is de laatste bus al
weg, zodat we nu geen andere optie hebben dan de
taxi te nemen naar Santiago de Compostela. Dat is
een ritje van honderd kilometer. Hoéveel zei u dat
dat kost? Ja, dan hadden we toch net zo goed die
Transcantábrico kunnen nemen!
We hadden gewoon moeten gaan lopen, denk je
dan achteraf. Dat doet immers iedereen.
De volgende ochtend zitten we op het plein voor
de kathedraal, een plein waar zoveel gebeurt dat je
nauwelijks opmerkt hoe oud het is, zodat het lijkt
‘alsof het een dag eerder is gebouwd door iemand
die de tijd is vergeten’ (Gabriel García Márquez).
Tussen alle mensen op het plein pik je de pelgrims
er zo uit. Het zijn de groepen jongeren die met hun
hele klas een week gelopen hebben en luid juichen
als ze het plein op komen lopen. Maar ook mensen
die in hun eentje of met z’n tweeën zijn, die na
aankomst stilletjes om zich heen kijken, en dan
op de grond gaan zitten en hun schoenen uitdoen.
Als je een paar uur later terugkomt, moe van het
ontdekken van de stad, zitten ze er nog. Hoe langer
je onderweg was, hoe minder haast om weg te
komen. Logisch ook eigenlijk. Het is mooi om je doel
te bereiken, maar het betekent ook dat je reis ten
einde is. En nu? Waarheen ga je van hier? Eerst
maar eens de kathedraal in, om het beeld van de
heilige Jacobus te omhelzen.
Tot slot een tip van een pelgrim en we hebben het
uitgeprobeerd, het werkt echt: als je op het plein op
je rug gaat liggen en naar de kathedraal kijkt, is het
net of de torens de hemel raken. •

1. Aankomst van pelgrims, voor de Kathedraal van
Santiago de Compostela.
2. Praza de Quintana de Vivos, Santiago de Compostela.
3. Nog één stempel te gaan, Santiago de Compostela.

