HET SINT ODULPHUSPAD: EEN EIGENTIJDSE FRIESE PELGRIMSROUTE
Steeds vaker wordt het Odulphuspad vergeleken met de Camino Portugués. Een Friese pelgrimsroute als
zusje van deze Camino, is dat niet wat vergezocht? Het lijkt mij in eerste instantie een marketing-truc. Of
is er meer dan dat?
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Afgelopen zomer liep ik ze beide: de Camino St. Odulphus en de Camino Portugués. Laatstgenoemde loopt
vanaf Porto naar Santiago. Op het oog zijn dit, zo ervaar ik opnieuw, twee zeer verschillende pelgrimsroutes. De
ene route toont zich in de wijngaarden, Portugeese gastvrijheid, gele pijlen en pelgrims uit alle landen. De andere
toont zich in weilanden, water, een app en alleenheid.
Het Odulphuspad als zusje van deze mij zo geliefde Camino? Hoe komen ze erbij, er zijn zoveel verschillen. In
deze blog verken het Odulphuspad, ik stel mij open voor het vinden van een antwoord. Loop je mee?

De route
Tijdens de Camino St. Odulphus maak je kennis met het Zuidwestelijke deel van Friesland. Deze pelgrimsroute
voert je in 15 etappes (in totaal ongeveer 260 kilometer) langs verdwenen kloosters, kerken, heuvellandschappen
met bossen en langs schitterende meren. Ook kom je door 7 van de 11 Friese steden. Je volgt daarbij de weg en
de verhalen van de middeleeuwse missionaris Odulphus. Deze ‘Apostel der Friezen’ trok in de 9e eeuw van
Brabant naar Friesland om de inwoners daar te bekeren. En tegelijkertijd volg je de sporen van heer Asing, de
oudst bekende Nederlandse pelgrim die rond het jaar 1170 vanaf zijn woonplaats Hallum naar Santiago is
gelopen.

Het Sint Odulphuspad: de ervaring
‘Ik ben nog maar net in Friesland als ik een telefoontje krijg: “Irene de brug bij Sneek ligt eruit, de treinen rijden
niet.” Het gemaakte tijdschema valt met dit bericht in het water. We laten onze regie en verwachtingen los, de
Wij lopen deze zomer meerdere dagen door een landschap dat gaandeweg steeds meer met ons in dialoog gaat.
De ontmoetingen, met een trotse en zorgzame boer, met een vrouw die met liefde een stempel aan pelgrims
biedt en niet in het minst de ontmoetingen met elkaar verdiepen de ervaring.
In een omgeving waar rust, ruimte en stilte ons omringt, ervaren wij elk onze eigen hindernissen.

We ervaren de voeding die de natuur steeds weer geeft, letterlijk maar ook figuurlijk….

We voelen en zien de symbolen van hoop en richting….

En als dan de zon opgaat waan ik mij ten volle op de Camino, een Friese Camino…

Pijlen, badge en stempels
De route geeft richting maar is niet uitgepijld. Aan de hand van een kaartje en met behulp van een app (met GPX)
vind je je weg, mits je het niet erg vind om af en toe te verdwalen. Aan het begin en eind van een etappe staat
een paneelbord opgesteld. Daarop zie je wat er voor je ligt en wat het thema is van de etappe.

Bij de route hoort een stempelkaart. Als je alle stempels hebt verzameld, kun je een Odulphus-reliek aanvragen.
Een mooi extraatje, dat je motiveert om het niet bij 1 of enkele etappes te laten. Op een aantal plekken kun je een
badge aanschaffen, je maakt jezelf daarmee herkenbaar als pelgrim van deze route.

Het Odulphuspad: de verhalen onderweg
Tijdens het lopen van deze route ervaar en maak je verhalen. De verhalen zitten besloten in het landschap, in de
stadjes en in de ontmoetingen. De opgeknapte ruïne van Bolsward, de grote Gaasterlandse Kei, de winkel van
Wijckel, de heuvels van Gaasterland, de gelopen pelgrimspaden van Odulphus, ze spreken stuk voor stuk tot de
verbeelding en maken de fantasie los. En al lopend ervaar je je eigen verhaal, gezien in de spiegel van de
omgeving, ervaren in de schaduw van jezelf en gedragen in de ogen van je reisgenoten.

De Camino St. Odulphuspad: het zusje van de Camino
Portugues?!
Door ‘de oervader’ van de Camino Odulphus wordt deze route steeds vaker vergeleken met de Camino
Portugués. Zoals gezegd heb ik afgelopen zomer heb ze beide gelopen, misschien wel om te zien of dit klopt? Op
het eerste gezicht zijn dit twee zeer verschillende Pelgrimsroutes. Bij aankomst in Santiago komen zij echter bij
het poortje voor het plein van de kathedraal opeens weer samen.

En ineens voel ik dan en daar het antwoord. Want wat lijken deze ervaringen op elkaar! Beide routes tonen zich
in rust, ruimte, vertraging en ‘ont-moeten’. Beide routes tonen zich in een afstand van ongeveer 260 kilometer.
Beide routes helpen je om afstand te nemen en om je open te stellen voor dat wat er komen gaat. Opeens ervaar
ik het: de warme familieband tussen het Odulphuspad en de Camino Portugués. En daardoor ben ik er nu zeker
van: deze Friese pelgrimstocht is een qua pelgrims-ervaring goed gelijkend zusje van de Camino Portugués.

