In de
voetsporen van
de
Katharen

Gedurende een viertal weken wil ik in de voetsporen treden van de door de rooms-katholieke
Kerk uitgeroeide Katharen. Ik ben van plan om eerst via de Sentier Cathare van Port-LaNouvelle, aan de Middellandse Zee, naar Foix te stappen. Nadien wil ik via de Chemin des
Bonshommes (GR 107) hun vluchtweg volgen. Opgejaagd door de Inquisitie trokken zij over de
Pyreneeën naar Catalonië. Uiteindelijk wil ik voor de terugvlucht naar Brussel nog wat
architectuur van Gaudi meepikken in de Barcelonese metropool. In mijn planning voorzie ik mijn
trektocht pas te starten eind mei zodat ik volop kan genieten van het lentegevoel in ZuidFrankrijk. Met een zorgvuldig voorbereid stappenplan ga ik op pad.
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Dinsdag 21/05/2013

LILLE

SIGEAN

13,7 km – 02:40 u

Om 02 uur word ik gewekt door de regen die in volle vloed neerklettert op het dakvenster van de
slaapkamer. Wanneer mijn goede vriend Luc me een drietal uur later oppikt en me naar het
station van Lille Europe (F) brengt, valt de regen nog steeds met bakken uit de lucht. Er is
gelukkig weinig verkeer want de regen beperkt de zichtbaarheid. Kort voor het opengaan van het
station word ik afgezet. Met mijn vroeg geboekt ticket spoor ik met de TGV naar Montpellier.
Grijze regenwolken bedekken het voorbijschuivende Franse landschap. Pas na Nîmes worden
flarden blauw zichtbaar en probeert de zon door te breken. Kort voor de middag wacht ik in het
station van Montpellier op mijn aansluiting naar Port-La-Nouvelle. Naast mij zit een oudje dat
vraagt of ik weet wanneer de eerstvolgende trein naar Béziers vertrekt. Ik zeg haar dat ze
dezelfde trein als ik kan nemen. Het is een kranige 84-jarige dame van Spaanse afkomst die al
jaren in Zuid-Frankrijk woont. Ik moet inspanningen leveren om haar te begrijpen want haar
Frans is doorspekt met Spaanse woorden en accenten. Gelukkig heb ik enkele noties Spaans
geleerd… Wanneer ik haar vraag of ze weet welke moordpartij in de strijd tegen de Katharen
heeft plaatsgegrepen in Béziers, weet ze dit maar al te goed. Ons gesprek zet zich ook op de
trein verder over het katholieke geloof en de Kerk. Als streng katholiek opgevoede Spaanse
schrik ik van haar standpunt nopens het celibaat. Ze zegt dat de katholieke Kerk één zeer grote
fout heeft gemaakt door priesters het huwelijk te ontzeggen. Dit heeft geleid tot bepaalde
vormen van seksueel misbruik en in Spanje zelfs tot gevallen van kindermoord op ongewenste
borelingen. Uiteindelijk neem ik hartelijk afscheid van Candelaria en help haar uitstappen in
Béziers.
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Op 22 juli 1209, tijdens de kruistocht tegen de Albigenzen, werden alle inwoners van de belegerde stad
Béziers vermoord. Tien- à twintigduizend mannen, vrouwen en kinderen werden afgeslacht, waarna de stad
in brand werd gestoken. Dit gebeurde allemaal onder het goedkeurend oog van de pauselijke legaat Arnaud
Amaury, een cisterciënzermonnik die het tot abt van de abdij van Cîteaux schopte en zo de machtigste man
van de orde werd. Als beloning voor het leiden van de kruistocht tegen de Katharen werd hij later
aartsbisschop van Narbonne. Tijdens de slachting in Béziers “zou” hij volgende woorden hebben gesproken
wanneer men hem vroeg hoe katholieken van ketters konden worden onderscheiden: ‘Doodt ze allen, de
Heer herkent de Zijnen wel’.

Rond 14 uur stap ik uit in Port-La-Nouvelle. Buiten het kleine stationsgebouw valt mij meteen het
eerste geel-blauwe merkteken van de ‘Sentier Cathare’ (SC) op. Het kuststadje is de officiële
startplaats van de wandelroute, maar heeft mij verder niets te bieden. Port-La-Nouvelle is een
kleine badplaats aan de Middellandse Zee. De zon is aangenaam warm, maar er staat
tegelijkertijd een stevige zeebries. Ik verlaat de SC en trek naar de zee, want ik wil mijn tocht
starten op een hoogte van 0 meter. Op een bank met zicht op de kustlijn eet ik een broodje. Ik
moet mijn jas aantrekken want de wind doet de zonnestralen teniet. Ik ga verder en volg opnieuw
de tekens van de SC die me uit de stad leiden. Al vlug klim ik naar een ruw gebied in de heuvels,
waar windmolens op de toppen elektriciteit maken. Ik kan terugblikken op Port-La-Nouvelle en de
staalblauwe zee. Even voorbij een rij windmolens, die op volle toeren draaien, verlaat ik de SC om
het wandelpad ‘Sentier du Golfe Antique’ tot in Sigean te volgen. Ik voel me goed, want ondanks
de af en toe felle wind schijnt de zon en loopt de temperatuur op tot 24°. Een dalend pad leidt
me naar Sigean, een leuk stadje dat in de Middeleeuwen de grens vormde tussen de koninkrijken
Frankrijk en Aragon. Mijn gps leidt me naar mijn logement waar ik rond 17 u aankom. Ik word
hartelijk ontvangen door mijn gastheer: Charles van Chambres d'hôtes Shqiperia. Ik krijg een
mooie kamer toegewezen met terras aan het zwembad. Voor het zwembad is het iets te koud
zodat ik mijn zweet wegspoel onder een warme douche. Gezien ik nog ruim de tijd heb om aan
tafel te gaan, ga ik op verkenning. Tot ver in het buitenland is Sigean bekend voor zijn groot
wildpark ‘Réserve Africaine’. Slechts een drietal kilometer buiten het centrum ligt ook een
archeologische site met opgravingen uit het ijzertijdperk (Oppidum de Pech Maho). Beide
bezienswaardigheden laat ik links liggen bij gebrek aan tijd. In een deugddoende zon bezichtig ik
het stadscentrum om nadien in het charmante ‘Café de la Rotonde’ een glas te drinken en aan
tafel te genieten van een heerlijke maaltijd samen met twee andere gasten en gastheer Charles
die zijn kookkusten alle eer aandoet. Wanneer ik onder de lakens kruip valt het op dat buiten een
felle wind tekeer gaat.

Woensdag 22/05/2013 SIGEAN DURBAN-CORBIERES

26,6 km – 05:45 u

Na het ontbijt ben ik kort na 8 al op stap. Er wordt geen regen voorspeld maar af en toe felle
wind bij temperaturen van rond de 20°. Na een klein uurtje langs de ‘Sentier du Golfe Antique’
bereik ik opnieuw de met windmolens bezaaide hoogvlakte waar ik gisteren de SC verliet. Nabij
een ruïne ontmoet ik een man die steen en been klaagt over het koude voorjaar. Ter hoogte van
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‘le pas du loup’ daal ik af tussen twee vooruitstekende rotspunten. Langs met wijnstronken
bezaaide percelen bereik ik Roquefort-des-Corbières. Samen met twee Duitse wandelvrienden ga
ik op zoek naar het dorpscafé, dat recent zijn deuren heeft gesloten omdat de 82-jarige
uitbater met pensioen is. In een bakkerij kunnen we van een deugddoende koffie met een belegd
broodje genieten. Na enkele inkopen in de winkel ernaast trek ik verder door de mooie natuur van
de Corbières met zijn ruwe heuvels en groene wijngaarden. Onderweg zie ik nog de restanten van
twee Romeinse mijlpalen en goed verscholen tussen de ruwe begroeiing vind ik nog een waterput
uit het antieke tijdperk. Smalle en brede paden langs rotspartijen leiden me naar DurbanCorbières. De hemel is blauw en bij een temperatuur van 21° ben ik heel blij een T-shirt met
lange mouwen en halsbescherming onder een winddichte regenjas te dragen. Er zijn enkele
dreigende wolkjes maar opnieuw heerst de koude bergwind ‘la tramontane’ met verraderlijke
stoten. In maison Mésange ontvangt Cornelis me hartelijk. Na de douche ga ik op stap in het dorp
op zoek naar de ruïnes van het elfde-eeuwse kasteel dat erg vervallen is omdat het vanaf 1873
vele jaren als steengroeve werd gebruikt. De slotvaste dorpskerk Saint-Just et Saint-Pasteur
was ooit de kapel van het kasteel, dat geen enkele rol speelde in de strijd tegen de Katharen. Na
het bezoek verlaat ik het dorp en begeef ik mij naar een kleine waterval die de tweede
toeristische troef blijkt te zijn. Bij mijn terugkeer hou ik mijn dagboek bij op het aangename
terras van het pension, in het gezelschap van enkele poezen. Cornelis brengt me ongevraagd een
lekker glas bier en borrelnootjes. Samen met mijn gastheer ga ik aan tafel en geniet van zijn
kookkunsten besprenkeld met een heerlijke lokale wijn. Tijdens de maaltijd gaan onze
gesprekken over de rol van de katholieke Kerk in haar strijd tegen de Katharen. Mijn
Nederlandse gastheer heeft net als ik een katholieke opvoeding genoten. Uiteindelijk beweert
hij dat een man in zijn leven drie dingen moet doen: een boek schrijven, een zoon krijgen en een
boom planten. Zo heeft hij in de voortuin van de woning van zijn vader in Embres-et-Castelmaure
een 70-jarige olijfboom geplant. Hij vertelt me ook dat hij pas na enige tijd als Nederlander
aanvaard werd door de plaatselijke bevolking omdat ze zagen dat hij in de barre, ruwe garrigue
bleef overwinteren.

Donderdag 23/05/2013 DURBAN-CORBIERES TUCHAN

30,8 km – 07:10 u

Onder een dreigend wolkendek verlaat ik het dorp. Nabij een woning zien twee keffers me als
een grote bedreiging. Eén van de twee maakt een weidse cirkel om me heen en onverwacht voel ik
hem knappen in de achterzijde van mijn broek vooraleer hij door zijn huisbaas tot de orde wordt
geroepen. Als wandelaar krijgt mijn respect voor honden opnieuw een knauw. Ik passeer de ruïnes
van een oude kerk en volg een smal pad om langs een rotswand na iets meer dan een uur de top
van la Récaoufa (376m) te bereiken. Langs het steile pad krijg ik het hard te verduren door
hevige windstoten die me bijna wegblazen. In de toren met op de top het standbeeld van de
Heilige Raphine schuil ik even voor de beukende wind. Via een breed pad aan de andere kant van
de heuvel daal ik veilig af zonder last te hebben van de wind. In een pick-up is een man hout aan
het laden voor de winter. Volgens de man is de wind nog nooit zo fel geweest in de maand mei en
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voor morgen wordt zelfs sneeuw verwacht vanaf 800 meter. Rond 10.30 uur priemen de eerste
zonnestralen door het wolkendek. Blauwe flarden verdrijven grijze wolkenmassa’s. Een bord
herinnert me eraan dat ik in de wijnstreek van de Fitou ben beland. Mooie herinneringen aan
wijlen mijn schoonvader borrelen op en doen me glimlachen. Nabij een hoeve volg ik een langzaam
stijgend pad om nadien steil te klimmen en daarna af te dalen naar het dorp Embres-etCastelmaure (185m). In het dorp vind ik in de voortuin van een woning de olijfboom van Cornelis.
In deze woning wil Cornelis ooit wandelaars ontvangen. Op een bank in de nabijheid van de
dorpsfontein neem ik mijn middagpauze. Uit de wind geniet ik van een rozijnenkoek en een cola.
Via een steile asfaltweg verlaat ik het dorp. Voor mij zie ik een fietser naast zijn fiets de klim te
voet overwinnen. In de afdaling ontmoet ik een Frans koppel dat ik tijdens mijn eerste wandeldag
ontmoette. Van hen verneem ik dat de Duitse wandelvrienden drie kwartier voorop lopen. Mijn
pad gaat op een neer en brengt me in het woud van de oostelijke Corbières. Op een kruispunt van

brede boswegen daalt een smal pad de heuvel af waar ik voor het eerst een blik op de
besneeuwde toppen van de verre Pyreneeën voorgeschoteld krijg. In de verte doemen de donkere
contouren op van een heuvel met burchtruïne. Ik daal af naar het kasteel van Nouvelle (205m)
waarvan de vierkanten toren belangrijke wijnkelders beschermt. Borden duiden aan dat het
privédomein is. Ik laat de gebouwen links liggen en trek verder langs een asfaltweg. Donkere
onweerswolken komen vanaf het gebergte aangewaaid. Ik verwacht elk ogenblik felle regenbuien
doch de hevige wind blaast de wolken steeds verder weg. Na de oversteek van een brugje kom ik
aan de voet van de ruïnes van het kasteel van Domneuve. De burcht dateert uit de 9de eeuw doch
de veelhoekige ringmuur is de enige stille getuige van de door de Spanjaarden verwoeste
burchttoren met bijgebouwen. Iets verderop op een heuvel liggen de ruïnes van de burcht van
Aguilar onder een dreigend wolkendek. Tussen beide burchtruïnes volg ik een sterk stijgend pad
naar de parking met loket. De wind heeft de dreigende onweerswolken verdreven doch is zelf
gebleven. Ik kan mijn rugzak achterlaten in het tuinhuisje dat dienst doet als loket en waar
toeristische prullaria aan de man worden gebracht. Er staan nog twee andere rugzakken en
tijdens de beklimming kom ik Dieter en Thorsten tegen die omwille van de wind het bezoek
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staken. Ik klim naar de ruïnes en nabij de kapel Sainte-Anne word ik bijna van mijn sokken
geblazen en moet ik tegen de wind opboksen om binnen de muren van het kasteel te geraken. Ik
kort mijn bezoek in omdat ik het gevecht met de wind dreig te verliezen en nieuwe regenwolken
vanaf de Pyreneeën komen aandrijven.
In april 1233 richt paus Gregorius IX de inquisitie op in de strijd tegen de Katharen. In mei 1242 worden in
Avignonet twee leden van de inquisitie met hun negenkoppig gezelschap gedood en alle registers van de
inquisitie worden vernietigd. Een groot deel van de daders, waaronder Bertrand d’Aguilar, hielden zich
daarna schuil binnen de muren van Montségur. De burcht van Aguilar was tot 1241 een schuilplaats voor
Kathaarse vluchtelingen. In 1241 onderwierp burchtheer Olivier de Termes zich aan de Franse koning. De
burcht wordt versterkt tot een garnizoenskasteel dat instaat voor de bewaking van de grens tussen
Frankrijk en Aragon.

Onder een dreigende bewolking met hier en daar enkele spatjes trek ik naar Tuchan. Na een
lange dag ben ik blij de gîte Saint Roch te bereiken die enkele kilometer buiten het dorp ligt.
Ondanks de vooruitzichten op de website is de ontvangst weinig hartelijk en eerder koel. De
ligging van de gîte maakt veel goed en in het gezelschap van de twee Duitse wandelvrienden
geniet ik van het avondmaal.

Vrijdag 24/05/2013 TUCHAN DUILHAC-S-PEYREPERTUSE 25,3 km – 06:10 u
Wanneer ik opsta is de hemel bedekt met vijftig tinten grijs. Voor vandaag wordt veel regen
voorspeld. Samen met de vriend van de uitbaatster kan ik de enkele kilometer naar het dorp per
wagen overbruggen. Ik zit nog maar pas in de wagen en het begint al te miezeren. Ik word afgezet nabij het kerkhof waar ik voor het eerst
mijn spiksplinternieuwe regenbroek aantrek.
Ondanks de regen geniet ik van het uitzicht
wanneer ik afdaal langs een mooi rotspad in de
pittoreske kloof ‘Grau de Padern’. Hoog boven
het dorp Padern waken de ruïnes van de
negende-eeuwse burcht. In het lokale ‘Café des
Sports’ ben ik de enige klant en de
hoogbejaarde uitbaatster bedient me op mijn
wenken met twee koppen hete chocolademelk.
Op de brandende kachel probeer ik de lens van
mijn fototoestel te drogen. Door de regen is de
lens vochtig geworden waardoor ik enkel
mistfoto’s kan maken. Na de warme opkikker
wacht me een klim door het dorp langs de kapel
Saint-Roch naar de burchtruïnes (270m). Een
waarschuwingsbord houdt me tegen om de
bouwvallige ruïnes te bezoeken. Na een golvend
tractorpad trek ik langs een smal stenig
klimmend pad naar de ruïnes van de priorij van
Molhet (348m). Een stuk ronde muur van de
Romaanse kerk is de enige getuige van een ooit
bloeiende abdij. Ondertussen is het gestopt
met regenen en laat de zon haar aangename
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warmte op me los. De wind blijft echter een
spelbreker met zijn felle stoten. Ik blijf
klimmen en via een groene hoogvlakte bereik ik
de Col du Bois de l’Abeilla (580m). Ik moet lang
zoeken naar een rustplaats uit de wind. In de
verte zie ik aan de linkerzijde de burchttoren
van Quéribus opdoemen. Kort na de middag ben
ik aan de voet van de burcht waar ik mijn
rugzak kan achterlaten in het loket. Tijdens de
klim naar de burcht die als een vingerhoed over
de top van de rots is geschoven (728m) begint
het te druppelen maar de felle wind jaagt de
grijze wolken weg. Bij de ingang moet ik me stevig vasthouden ten einde niet uit mijn broek te
waaien. Ondanks de gure wind krijg ik prachtige vergezichten voorgeschoteld. In de donjon
geniet ik van de architecturale schoonheid van de zaal met de unieke palmpilaar uit de 13de eeuw
die het keldergewelf van de toren ondersteunt. Bij het verlaten van de burcht moet ik opnieuw
opboksen tegen de felle wind.
Tijdens de kruistocht tegen de Albigenzen werd Quéribus gespaard van bloederige taferelen omdat het
een leen was van de koning van Aragon. Daarenboven ontving kasteelheer Xacbert de Barbaria met open
armen de talrijke bons hommes en bonnes femmes die voor de gruwel op de vlucht waren. Het was tevens
een veilige haven voor de edellieden die van hun burcht en gebieden beroofd werden door het kruisleger. In
1239 werden Quéribus en Peyrepertuse door Aragon verkocht aan de Franse koning Lodewijk IX de heilige.
Na de val van Montségur in 1244 werd Quéribus de laatste Kathaarse verzetshaard. Na een korte
belegering en verraad werd de burcht in 1255 ingenomen en gezuiverd van de Katharen. Nadien vervulde de
garnizoensburcht gedurende vele eeuwen zijn bewakingsrol aan de Franse grens met Aragon.

Op het einde van de parking daal ik af naar Cucugnan langs een pad dat volgens een bordje als
moeilijk wordt omschreven. Tijdens de afdaling krijg ik links een zicht op verre besneeuwde
bergtoppen. Rechts ligt het dorpje Cucugnan in de vallei van de Verdouble. Heel veraf liggen op
een imposante rotsmuur de ruïnes van Peyrepertuse. De zon is opnieuw van de partij doch de wind
blijft verraderlijk. Tijdens de pittige klim naar het toeristische Cucugnan striemt de regen mijn
gezicht. Rond 16 uur stap ik binnen in ‘La table du Curé’ waar ik Dieter en Thorsten ontmoet. Ik
kan me opwarmen aan een grote koffie en geniet van brood met een charcuterieschotel. Wanneer
de zon opnieuw komt piepen aan de hemel trek ik verder naar Duilhac. Bij het verlaten van
Cucugnan kijk ik achterom en zie de molen uit ‘Les lettres de mon moulin’ van Alphonse Daudet.
De preek van de pastoor van Cucugnan dringt niet meer tot me door. Met vermoeide benen bereik
ik Duilhac-sous-Peyrepertuse (336m). Boven het dorp troont een rotsmassa met de ruïnes van
een machtige burcht. Ik neem mijn intrek in de gîte d’étape communal gelegen in de gebouwen van
het gemeentehuis naast het kerkje. Voor 10 € kan ik er de nacht doorbrengen en ik heb de gîte
voor mij alleen. Het is al 19 uur en na een lange dag met ongeveer 1.400 stijgmeters geniet ik na
mijn douche en boodschappen in de buurtwinkel van een lekker aperitief met olijven. In de
laatste zonnestralen hangt mijn was te drogen aan een wapperende lijn.

Zaterdag 25/05/2013 DUILHAC-SOUS-PEYREPERTUSE

10,9 km – 02:30 u

Na een onrustige nacht twijfel ik tijdens het ontbijt of ik verder stap of niet want het regent.
Na veel twijfel besluit ik een rustdag te nemen want ik heb lichte keelpijn en heb rust en warmte
nodig. Drie pittige dagtochten met felle wind eisen hun tol. Ik luister naar mijn lichaam.
Uiteindelijk overtuigen felle regenbuien me om nog een dag in de gemeentelijke gîte van Duilhac
te blijven. Ik doe boodschappen en een warme kop melk doet me deugd. Ik doe het nodige om
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telefonisch mijn reservaties van de komende dagen met één dag te verschuiven. Ik rust wat, lees
enkele toeristische brochures en plan in de namiddag een bezoek aan Peyrepertuse. Rond de

middag waait opnieuw een gure wind doorspekt met stevige regenbuien. Rond 13 uur verschijnt de
zon en trek ik op stap naar de hooggelegen burcht. Een uur later moet ik schuilen voor de regen
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in de toeristenshop aan de voet van de burcht. Uiteindelijk stap ik langs een omcirkelend pad
naar de majestueuze ruïnes. Op 797m hoogte versmelten de burcht en de rotsgraat tot een
architectuuraal wonder uit witte steen. De gebouwen liggen verspreid over een oppervlakte van
9000 m2 waardoor de burcht de bijnaam “klein hemels Carcassonne” kreeg. Enorme hoge muren
brengen me naar de ingang nabij de kerk Sainte-Marie. Via de trappen van de Heilige Louis (?), de
Franse koning Lodewijk IX, bereik ik de kapel San Jordi. Vandaar heb ik niet alleen een
fabelachtig uitzicht over de omgeving maar ook over de indrukwekkende ligging van de lager
gelegen ruïnes. De zon schijnt over de site doch de wind probeert te verhinderen dat ik de
omgeving op de gevoelige plaat leg.
Net als Quéribus komt Peyrepertuse in 1111 in handen van de koning van Aragon. Tijdens de kruistocht
werd het kasteel gespaard maar in 1217 moest kasteelheer Guilhem de Peyrepertuse zich onderwerpen aan
Simon de Montfort. In 1250 komt de burcht volledig in handen van de Franse koning Lodewijk IX ‘de
heilige’ die een enorme rotstrap laat aanleggen naar de koninklijke residentie Castel San Jordi. Ondanks de
strijd tussen Frankrijk en Spanje om de grensgebieden werd het kasteel nooit aangevallen. Er was tot aan
de Franse revolutie van 1789 een klein garnizoen van een negental man gevestigd. Nadien werd de burcht
verlaten en kwam ze tot verval.

In de late namiddag ben ik opnieuw in de gîte en bij het afrekenen verneem ik dat Bernard, een
Fransman, me gezelschap komt houden. Uiteindelijk komt een koppel aan uit Denemarken. Zij
wandelen de Sentier Cathare vanaf Foix naar de Middellandse Zee om nadien nog te genieten van
een weekje strandvakantie. Kort daarop komt de Duitse Peggy er aan met haar ezel Miel. Net als
de Denen denkt ze dat ik de verantwoordelijke van de gîte ben. Om de kilte van de regendag weg
te spoelen bied ik hen oploskoffie aan en probeer te bellen met de verantwoordelijke van de gîte.
Vooral Peggy is tevreden dat ze eens niet in een natte tent hoeft te overnachten. En ja,
uiteindelijk arriveert ook Bernard.

Zondag 26/05/2013 DUILHAC-S-PEYREPERTUSE PRUGNANES 20 km – 05:10 u
Onder een stralende zon ga ik als eerste op stap. Overmoedig start ik in T-shirt en al vlug stop ik
om mijn winddichte regenjas aan te trekken. Terwijl Bernard nog een bezoek wil brengen aan de
hoger gelegen burchtruïnes laat ik deze links (in werkelijkheid rechts) liggen. Het is heerlijk
wandelen in een deugddoende zon. Voorbij de splitsing naar de burcht van Peyrepertuse kom ik
terecht op een aarden weg waarvan kleverige rode plakken aan de zolen van mijn bergschoenen

blijven hangen. Ik passeer een kudde koeien met kalveren en ben op mijn hoede voor de stier. Ik
klim naar de brede groene hoogvlakte ‘Pla de Brézou’ (586m) alwaar ik de SC verlaat en de roodwitte tekens van de GR 36 volg op aanraden van mijn gastvrouw in Duilhac. Terwijl het pad van de
SC naar het bovengedeelte van de Gorges du Galamus trekt, daal ik af naar de benedenloop. Ik
bots zowaar op een viertal tegenliggers… Ja het is zondag en ook sommige Fransen genieten van
een vrije dag in de natuur. Tijdens de afdaling word ik getroffen door de ruwe schoonheid van de
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lijke Pyreneeën. Ik zie dat over alle toppen een sneeuwtapijt ligt en vraag me af hoe ik binnen
een 10-tal dagen te voet over dit gebergte naar Spanje kan. Rond de middag geniet ik in een
deugddoende zon van een rustpauze. Met gretigheid zuig ik alle vitaminen van de zon naar binnen.
Voor het eerst kan ik verder stappen in T-shirt. Op een asfaltweg stijg ik naar de Gorges de
Galamus op zoek naar de kluizenaarswoning Saint-Antoine.
In de 14de eeuw woonde er een zekere Limoux Nègre die net als Christus 40 dagen wilde vasten. In 1329
werd hij door de inquisitie opgepakt en op de brandstapel gezet. Niet alleen voor de Occitaanse bewoners
maar ook voor de Catalanen is het een pelgrimsoord.

Deze ligt goed verscholen op een natuurlijk balkon in de flank van de canyon en is enkel te voet
bereikbaar. Een kronkelend pad leidt me naar de kluizenaarswoning. In een natuurlijke grot is een
gebedsruimte ingericht. Ik geniet een ogenblik van de stilte en ontsteek een kaars voor allen die
het moeilijk hebben. Het heiligdom is gelegen nabij de rivier Agly die in de rotsen een machtige
kloof heeft gespleten. Na een rustpauze trek ik verder en daal via de GR 36 af naar de oevers
van de rivier die ik via een loopbrug oversteek. Ik bevind me nu op de zuidelijke variante van de
SC. Uiteindelijk klim ik opnieuw enkele honderden meter maar word aan mijn linkerzijde beloond
met een enig zicht over het landschap met in de verte de keten van de besneeuwde Pyreneeën.
Daarna daal ik af naar de gîte Benjamin in het gehucht Prugnanes (335m). Gelukkig kan ik op het
terras in een stralende avondzon genieten van een lekkere frisse pint want in het dorp is er geen
winkel. Ruime tijd later komt Bernard aan. Hij heeft genoten van het bezoek aan de burcht van
Peyrepertuse en het stuk van de SC dat ik niet heb gelopen. Met een Duits koppel genieten we
van een lekker avondmaal. Van de uitbater van de gîte verneem ik dat de avond voordien Dieter
en Thorsten bij hem overnacht hebben en genoten hebben van de finale van de Champion’s
League. Opnieuw lijkt het mooie liedje voorbij… Want er is weersverandering op komst.

Maandag 27/05/2013

PRUGNANES

AIGUES-BONNES

15,8 km – 03:20 u

Ik moet opnieuw mijn windvrije regenjas aantrekken. Er valt geen regen, maar het is fris. Wat
een hemelsbreed verschil met de zomerse dag van gisteren. Tussen de zon en mij bevindt zich
een grijs wolkendek. Na een klein uur zie ik de kerktoren van Caudiès-de-Fenouillèdes door de
lage bewolking. Ik verlaat eventjes de SC om ondanks het grijze weer op zoek te gaan naar de
kerk. Ik ontdek in het middeleeuwse dorp een schattig dorpsplein met enkele mooie gevels.
Nergens kan ik koffie drinken. Aan de rand van het dorp is een kleine supermarkt waar ik enkele
inkopen doe. Eerst door wijngaarden en daarna door bosgebied bereik ik de slotvaste kapel
Notre-Dame de Laval (370m) die dateert uit de 15de eeuw. Dankzij de inspanningen van een
vrijwilliger wordt de site onderhouden en hersteld. Nabij een stenen brug over het stroompje
Saint-Jaume neem ik rechts gedurende een half uur een pad door de gelijknamige kloof tot aan
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de Pont des Naules. Daar verlaat de GR 36 de SC om me via een kort maar zeer steil pad naar het
gehucht Les Bordes (510m) te laten klimmen. Na een pauze bij de dorpsfontein trek ik verder
langs brede bospaden. Vandaar krijg ik een prachtig zicht op het dorp Fenouillet, dat geplet zit
tussen twee heuvels waarop de ruïnes van de burcht van Saint-Pierre en Castel Sabarda liggen.

Ik kom terecht in een groen landschap met koeien en hun rinkelende bellen doen me denken aan
Oostenrijk. Ook hier moet ik glimlachen om diverse waarschuwingsborden die wijzen op
brandgevaar. Waarschijnlijk is dit landschap nog nooit zo groen geweest door de natte en koude
lente. In het gehucht Aigues-Bonnes (632m) word ik hartelijk ontvangen door Colette die samen
met haar man een boerderij runt. Ze kweken koeien voor het vlees. Op de bovenverdieping van de
boerderij neem ik mijn intrek in een grote gîte met slaapzaal. Gelukkig blaast de airco warme
lucht. Tijdens de ganse grijze dag is geen regen gevallen maar de temperatuur liep ook niet hoger
op dan 16°. Wanneer Bernard aankomt haal ik een fles rode wijn om ons eventjes op te warmen.
Samen met Colette en haar man ga ik ’s avonds aan tafel en geniet van het lekkere vlees van eigen
kweek. Het weer is standvastig: voor morgen zien de weersvoorspellingen er weer niet goed uit.

Dinsdag 28/05/2013

AIGUES-BONNES

QUIRBAJOU

29,1 km – 06:15 u

Na het ontbijt ben ik al blij dat het niet regent. In de lucht hangt een mengsel van grijs en blauw
en de zon komt zelfs eventjes te voorschijn. Voor mij duikt hoog bovenop een rots de
burchtruïne van Puilaurens op. De schuchtere zonnestralen worden echter beetje bij beetje
verdreven door grijze wolken.
Dit arendsnest, gelegen hoog boven een rotskam, was een belangrijke Kathaarse verzetsgaard. Simon de
Montfort is er nooit in geslaagd om het kasteel in te nemen, maar het kwam toch tussen 1246 en 1250 in
handen van de Franse koning Lodewijk IX ‘de heilige’ en was de meest zuidelijke fortificatie. Er werd een
belangrijk garnizoen gevestigd want het bastion op de grens tussen Aragon en Frankrijk was van groot
belang. In 1659, met de ondertekening van het verdrag van de Pyreneeën waarmee de huidige grens tussen
Frankrijk en Spanje getekend werd, verloor het zijn militair belang. In de loop der eeuwen verviel het tot
een ruïne.

Door het dorp Lapradelle-Puilaurens volg ik een smal stijgend pad naar de voet van de rots. Ik zie
dat het loket annex souvenirshop pas binnen een half uur de deuren opent. Ik heb geen zin om te
wachten. Wanneer over de hemel een grijs deken wordt geschoven beslis ik de burcht niet te
bezichtigen. Heel vlug doe ik mijn regenbroek aan want het begint te miezeren. Doorheen de
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bomen zie ik de indrukwekkende muren van de
burcht voorbijglijden. Kort voor de afdaling
naar Axat begint het fel te regenen. Ik koop
wat proviand en brood. Gezien de enige
dorpsherberg dicht is, zoek ik beschutting
tegen regen en wind in een bushokje waar ik
brood met bloedworst eet. Een leuke maar
natte klim leidt me naar het gehucht La Prade
(505m). Iets verderop breng ik een bezoek aan
het kerkje van Cailla (520m). Daarna loop ik
even verkeerd doch mijn fout wordt beloond
met een mooi panoramisch zicht op het dorpje
in de groene heuvels van de vallei van de
Rébenty. Na Cailla loopt de SC langs een
boerderij met drie blaffende honden waarvan
één heel agressief met ontblote tanden naar
me toe komt. Eén korte druk op de knop van
mijn dazer maant hem aan tot kalmte. Ik volg
een brede aardeweg die veelvuldig door het
vee wordt gebruikt om naar de weiden te
trekken. Het gevolg is enkele honderden meter
ploeteren door een modderpoel doordrenkt
met koeienvlaaien om terecht te komen op een
smal glibberig paadje. Via een horizontaal pad
in een beboste bergflank bereik ik Marsa
(492m) waar de indrukwekkende kerk me
welkom heet. Ik schuil een ogenblik in het
kerkportaal voor de wind en een sporadische
bui. Eens buiten de dorpskom dien ik via een
zeer steil pad een heuvel te beklimmen naar
Quirbajou (810m). In het diepe groene dal
vang ik in de verte een glimp op van het dorp
Cailla waar ik enkele uren voordien rondliep.
Tijdens de pittige klim komt de zon zelfs door
de wolken. In Quirbajou kan ik terecht in la
Maison Jaune. Ik betrek een kamer met een
dubbel en een enkel bed. Voor Bernard ligt een matras op de grond. Ik deel de kamer verder nog
met een Brits koppel waarvan de dame doof is. Ik kwam dit te weten toen ik hen waarschuwde
dat ik nogal eens durf snurken. Op verkenning in het bevallige gehucht sla ik een praatje met een
oudere man die me vertelt dat hij in gans zijn leven nog nooit zo’n slecht voorjaar heeft gekend.
De man zegt dat het weer voor de komende twee dagen evenmin goed zal zijn. Samen met de
uitbaters en een groep mountainbikers die de SC op wielen proberen klein te krijgen, gaan we
voor een lekker avondmaal aan tafel. Na het aperitief en voorgerecht krijgen we een lekkere
hoofdschotel overgoten met een lokale wijn, gevolgd door de onvermijdelijke kaasschotel en het
dessert.
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Woensdag 29/05/2013

QUIRBAJOU

PUIVERT

23,3 km – 05:20 u

Ik ben verrast om op te staan met de zon aan een blauwe hemel. Kort na negen ben ik al op stap
en een klim naar een kleine col (1.145m) wordt me voor de voeten geschoven. Voorbij de top in het
bos kom ik terecht op een breed bospad. Het is een brede modderpoel omgeploegd door zware
machines na het kappen van het bos. Ik zoek mijn weg zoveel als mogelijk tussen de bomen naast
de modderweg. Ik daal af naar het dorpje Coudons (860m) waar het noordelijke pad van de SC
zich opnieuw verenigt met het zuidelijke gedeelte. Er waait opnieuw een koude wind en het begint
ietwat te regenen als ik samen met Bernard beschutting zoek onder een bladerdak boven een
bron in het schattige gehucht La Fage (620m). Ik besluit er mijn middagpauze te nemen.
Wanneer het ophoudt met regenen en de zon opnieuw het gevecht met de wolken wint, daal ik af
langs groene paden naar Nébias (580m). In de verte tronen de contouren van het kasteel van
Puivert bovenop een heuveltop. Ik volg nu een zonovergoten pad dat dwars door het dorp naar de
kerk klimt om samen met de GR 7 naar Puivert te trekken. Op een bank beslis ik mijn regenbroek
uit te doen om deze vijf minuten later opnieuw onder een stevige bui aan te trekken. Opnieuw
komt de zon erdoor en na een sms van een vriendin bel ik haar en verneem dat haar man met
succes werd geopereerd van een kwaadaardig gezwel. Dit goede bericht, de heerlijke zon en de
mooie natuur geven me vleugels. Het kasteel van Puivert ligt verderaf dan gedacht en wanneer ik
dicht genaderd ben wordt het omcirkeld door donkere dreigende wolken. Tijdens de klim langs
een met grote stenen bedekt pad met modderstroken krijg ik er nog een kletterende regenbui
bovenop. Ik laat mijn rugzak achter bij het loket en bezoek deze parel van een kasteel. De

burchttoren waarin een kapel en de zaal van de troubadours zijn ondergebracht maken een diepe
indruk op mij. In de kapel streelt zachte muziek vermengd met een af en toe gierende wind mijn
oren. In de troubadourzaal worden op de sluitstenen van de kruisgewelven muzikanten met hun
middeleeuwse instrumenten afgebeeld. Op het dak van de toren krijg ik een zicht op de burcht
en de schitterende omgeving. Ik moet me echter heel schrap zetten om alles op de gevoelige
plaat vast te leggen want weer is de beukende wind een spelbreker.
Deze burcht is geen verdedigingsslot maar een lusthof waar troubadours hun kunsten tentoon spreidden.
Zelfs de koning van Aragon maakte daarvoor verre verplaatsingen. Tijdens de kruistocht viel het slot na
een belegering van slechts drie dagen. Bij het betreden van het veroverde kasteel was de Franse
verwondering groot om er niemand aan te treffen. Alle bewoners hadden de benen genomen via
onderaardse gangen.

Via het pad ‘sentier des troubadours’ daal ik af naar de gîte des marionnettes in Puivert (485m).
Ik betrek een eenvoudige kamer in het ietwat verouderde maar propere logement. Voor de
gasten is er een pc met gratis internet. Op mijn facebookpagina heeft een wandelvriend een
bericht nagelaten dat de Chemin des Bonshommes (GR 107) gedeeltelijk is ondergesneeuwd. Bij
een lekkere koele pint schrijf ik mijn indrukken van de dag neer met muziek van Bowie op de
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achtergrond. De avondzon probeert wat warmte te brengen en in de wind hangt mijn was
wapperend te drogen aan de lijn. Aan tafel krijg ik het gezelschap van een wandelgroep uit de
streek van Lyon. Opnieuw worden heerlijke gerechten voorgeschoteld.

Donderdag 30/05/2013

PUIVERT

ESPEZEL

18,1 km – 04 u

Wanneer ik als laatste op stap ga is het al lichtjes aan het druppelen. Ik koop twee
chocoladekoeken bij de bakker en loop voorbij een klein meer langs een loodrechte weg door een
dal naar het gehucht Camp Bonnaure (500m). In de verte zie ik de wandelgroep versnipperd voor
mij uitlopen. Ik haal de groep in en tussen groene weiden stijg ik langs een verzopen modderpad
naar het gehucht L’Escale (600m). Na een mislukte aanslag van het verzet werd het dorp als
represaille door de Duitse bezetter in 1944 platgebrand. Gelukkig vielen er geen slachtoffers.
Iets buiten het dorp leidt een zeer steil pad
met gladde stenen me naar de col du Sarrat du
Pas de l’Ours (925m). Ik volg lange tijd
eindeloos groene paden door uitgestrekte
bossen om uiteindelijk bij de ruïnes van een
boshut met picknickplaats aan te komen bij het
plateau van de Sault. Ik kan er echter niet
schuilen voor de felle regen en al wandelend
verorber ik mijn eerder gekochte koeken. Via
een groen breed pad op de hoogvlakte bereik ik
het gehucht Montplaisir (873m) dat me weinig
plezier verschaft. Enkele wielerliefhebbers
trotseren net als ik het barslechte weer. Via
een lange rechtlijnige tractorweg door de
velden dwars ik het plateau van de Sault om via
een kleine tunnel onder de D613 het centrum
van Espezel (900m) te bereiken. Tijdens de
oversteek van de vlakte voel ik me net in
Vlaanderen. De regen striemt mijn gezicht en
de felle wind wil me van de weg afbeuken. Mijn
handen voelen heel koud aan. Kort na de middag
is het slechts 7°. Wanneer ik de auberge ‘Le
relais du Pays de Sault’ bereik ben ik doornat
van de regen en het zweet. In mijn kamer draai
ik de chauffage open om de kilte uit de kamer te verdrijven en mijn natte kledij te laten drogen.
Ik kikker op van een hete douche. Door het raam zie ik sneeuw liggen op de niet eens zo hoge
nabije heuvels. Bernard nodigt me uit om koffie te drinken in de gemeenschappelijke keuken van
de gîte. Wanneer de dorpswinkel de deuren in de late namiddag opnieuw opent haal ik een
aperitief om me ietwat op te warmen. Buiten wordt het weer alsmaar guurder en valt er meer en
meer regen. Regenwolken hangen tussen de omliggende heuvels en voorspellen weinig goeds. Ik
verneem dat het grootste deel van de wandelgroep uit Lyon de etappe niet heeft afgemaakt en
met een minibus naar de gîte werd gebracht. Voor het avondmaal ga ik samen met Bernard en de
wandelgroep aan tafel in het restaurant waar ons een zeer lekkere en uitgebreide maaltijd
voorgeschoteld wordt. De uitbater van de gîte en het restaurant is Louis Pech, een oudrugbyspeler. Ondanks alle geruchten dat hij een oud internationaal is, ontkracht hij deze leugen
zelf. Zijn restaurant is alom gekend in de streek als ‘the place to be’. De man is ook een attractie
op zich wanneer hij met een ‘porro’ (glazen karaf met tuit) met bijna gestrekte arm de wijn op
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zijn voorhoofd laat lopen. Zonder enig spatje te veroorzaken loopt de wijn via het neusbeen en de
bovenlip in zijn mond. Na deze voorstelling wil hij dat zijn klanten hetzelfde proberen, wat leidt
tot hilarische toestanden. Telkens de klant op die manier uit de glazen karaf drinkt, giet de
uitbater met zijn karaf een tweede wijnstraal in de mond van de gast. Terug op mijn kamer is het
aan het gieten en ook tijdens de nacht worden de hemelsluizen wijd opengezet.

Vrijdag 31/05/2013

ESPEZEL

CAMURAC

Wanneer ik opsta is al mijn regenkledij droog. Buiten is dit niet het geval want de regen plenst
gezapig neer. Aan de ontbijttafel beslist de wandelgroep uit Lyon via democratisch stemrecht om
de wandelweek af te breken en huiswaarts te keren. Bernard en ik zien het evenmin zitten om
opnieuw een volle dag in de regen op stap te gaan. Wanneer we overwegen om een taxi te nemen
om de etappe te overbruggen, stelt Louis voor om ons naar ons volgend logement te brengen.
Nadat Bernard in het centrum van Comus wordt afgezet neem ik mijn intrek in de gîte la Marmite
in Camurac in een verwarmde kamer. Kort voor de middag kan ik nog wat boodschappen doen in de
plaatselijke winkel. Bij met ansjovis gevulde olijven drink ik een fruitige rosé; niet op het terras
maar in de gîte. Ik vraag me af wanneer het lente wordt want morgen komt de maand juni eraan.

Nadien geniet ik nog van een paddenstoelensoep met brood. Gezien het begint te gieten ga ik wat
rusten en lezen in mijn kamer. In de late namiddag houdt het op met regenen en in de gîte maak
ik kennis met Gerard en Jocelyne, een koppel uit Parijs dat de noordelijke route van de SC
volgde. Ze hebben er juist een lange dag opzitten in de regen en op het asfalt. Beiden zijn
doorweekt en warmen zich op bij de haard. Ik profiteer van het droge intermezzo om op stap te
gaan naar het nabije Montaillou. Ik mag zeker niet voorbijgaan aan dit dorp dat het in de strijd
tegen de Katharen zwaar te verduren kreeg.
Na de val van Montségur in 1244 werd de inquisitie opgericht om de overgebleven nesten van het
Katharisme volledig uit te roeien. De inquisitie, met aan het hoofd Jacques Fournier, die het later tot paus
schopte, viel Montaillou binnen en arresteerde de ganse bevolking van het dorp met alle gevolgen vandien.
Degenen die konden ontsnappen vluchtten naar Catalonië over de Pyreneeën. In 1321 komt Guilhem
Bélibaste als laatste bon homme op de brandstapel terecht.

Door een nat golvend en verzopen landschap trek ik via een slingerpad naar Montaillou. Ik
passeer de elfde-eeuwse kapel Notre Dame des Carnesses. Nabij de kapel loop ik rond op het
kleine kerkhof en lees de namen van de overledenen op de grafzerken. Veel namen klinken me
bekend in de oren na het lezen van het boek “Montaillou - een ketters dorp in de Pyreneeën” van
Emmanuel Le Roy Ladurie. Langs de kerk loop ik door het doodse dorp naar de burchtruïne
waarvan nog slechts 2 muren rechtstaan. Ik stap niet naar de burchtruïne want de regen
dwarrelt opnieuw neer over het landschap. Terug in de gîte warmt een ovenhete cassoulet me op
vooraleer ik vroeg onder de dekens kruip.
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Zaterdag 01/06/2013

CAMURAC

MONTSEGUR

17,4 km – 03:30 u

Wanneer ik opsta zie ik dat er geen weersverbetering op komst is. Ik maak zelf een cape van een
grote vuilniszak die onderaan in mijn rugzak zit. Ik ben een wandelende reclame voor een grote
Belgische supermarktketen. Samen met Gerard en Jocelyne volg ik het asfalt naar Comus
(1.170m) om aldaar opnieuw de SC te volgen. We laten Comus rechts liggen en lopen rechtdoor op
een piste van witte steentjes. We dalen eerst gezapig af om daarna iets vlugger af te zakken
door de indrukwekkende ‘Gorges de la Frau’ (kloof van de angst). De stilte van de natuur wordt
overheerst door het geluid van een snel stromend beekje dat uitgroeit tot een kolkende
bergrivier, die eens links en dan weer rechts van het pad zijn bruine water naar het dal stuwt.
Op het met rotsplaten bedekte pad glijd ik uit doch kan verhinderen dat ik ten val kom waardoor
ik nog voorzichtiger verder stap. Bij het verlaten van de kloof leidt een asfaltweg ons naar het
gehucht Pelail (605m). Op de picknickplaats ontmoeten we het Britse koppel en vernemen dat de
etappe Espézel – Comus langs de SC een verschrikking was. Overal modder en de omgeving
weggestopt achter laaghangende regenwolken. Het Britse koppel had gepland om de SC af te

wandelen met overnachting in hun trekkerstent. De weersomstandigheden hebben er echter
anders over beslist. Vanaf Pelail is het langs de SC nog slechts 5 km naar Montségur. Het pad
loopt bergop langs een snelstromend beekje. Pas na anderhalf uur zwoegen langs smalle, rotsige,
verzopen paden en spekgladde hellingen bereik ik de asfaltweg naar het dorp Montségur (920m).
Een anderhalf uurtje om niet vlug te vergeten. Was ik nu aan het modderwandelen en aan het
schaatsen? Dit zijn de gevolgen van een doornatte Europese lente. Op een bank naast de weg
bekom ik van de inspanningen en vul mijn verloren calorieën aan. Langs de asfaltweg bereik ik, in
het gezelschap van Gerard en Jocelyne, het centrum. Hartverwarmende zonnestralen piepen door
de wolken. In het dorp is het even zoeken naar de gîte d’étape Lou Sicret tot ik op de hoek van
een smal middeleeuws steegje een bord zie staan met vermelding ‘ Bienvenu à Mr De Gryse’. De
verantwoordelijke van de gîte is afwezig en komt pas na 17 uur. Er hangt een briefje dat
iedereen welkom is en dat we ons gerust kunnen installeren. In de gîte tref ik Bernard aan. Na
een douche, was en plas ga ik met Bernard op stap naar de Katharenburcht van Montségur die
hoog bovenop de pog is gelegen.
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In het begin van de 13de eeuw werd Montségur heropgebouwd op vraag van de Kathaarse geestelijkheid. De
burcht was ‘onneembaar’ en gedurende tien jaar het geestelijke centrum van het Katharisme en vanaf 1232
de hoofdzetel van twee Kathaarse bisdommen. Na een belegering van iets minder dan een jaar stapten
meer dan 200 Katharen op 16 maart 1244 vrijwillig op de brandstapel. Het nabije Quéribus houdt nog 11
jaar langer stand.

Aan de voet van de rots staat een gedenksteen voor de meer dan 200 Katharen die de
brandstapel verkozen boven het afzweren van hun geloof. Rond de steen staat een groep Poolse
dames te dansen. Een pittige wandeling en klim naar de top van de rots leidt ons naar de ruïnes
van de burcht. Buiten de omwalling schiet er nog weinig over van de burcht die als één van de
laatste verzetshaarden van de Katharen volledig vernietigd werd. Toen was dit een symbolische
daad maar nu is dit een symbolische plaats. De burcht biedt een mooi uitzicht op de bergachtige
omgeving. Opnieuw doemen de besneeuwde bergtoppen van de Pyreneeën op die me onzeker
maken over mijn toekomstige trip langs de Chemin des Bonshommes. Ik ga niet op zoek naar de
stenen projectielen van de katapulten gebruikt voor de belegering van Montségur. Na 800 jaar
liggen er nog her en der verspreid op de beboste rotsflanken. Bij onze terugkeer in de gîte maak
ik kennis met mijn gastvrouw Graziella en haar 11-jarige ‘patou’ (hond) die 70 kilo weegt. Zo’n
vriendelijke gastvrouw heb ik nog nooit ontmoet. Gelukkig heeft de hond de kwaliteiten van haar
baasje geleerd. We krijgen bezoek van Gerard en Jocelyne en genieten samen van het aperitief
vooraleer ten volle te genieten van de kookkunsten van onze charmante gastvrouw.

Zondag 02/06/2013

MONTSEGUR

ROQUEFIXADE

16,4 km – 03:30 u

Voor het ontbijt raadt onze gastvrouw aan om bepaalde stukken van de SC niet te bewandelen
omdat het verzopen paden zijn. Ik trek voor Bernard op stap en twijfel of ik de SC zal volgen of
de asfaltwegen naar mijn doel. Rond de pog van Montségur hangen geheimzinnige wolken. Zijn het
wolken of zijn het de smeulende resten van de lichamen van de bons hommes en bonnes femmes
die hier aan de voet van de burcht levend verbrand werden. Ik kies uiteindelijk voor het asfalt en
kort voor Montferrier (690m) haal ik Gerard en Jocelyne in. Ik laat me overhalen om met hen
verder te trekken langs verharde wegen. Samen trekken we door het stadje met zijn mooie
kerktoren en via Villeneuve-d’Olmes bereiken we Roquefixade. Op een bank aan de rand van het

dorp kunnen we uitrusten en ons proviand aanspreken. In een deugddoende zon genieten we van
het mooie zicht op Montségur dat in de verte op een heuvel de omliggende dalen domineert. Voor
het eerst merk ik gieren op die zich met hun uitgestrekte vleugels laten drijven op de thermiek.
Na het middagmaal trekken we het dorp in en ontdekken een schat van een dorpspleintje. In een
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zijstraatje ligt mijn gîte d’étape de Roquefixade waar we koffie drinken op het terras. We laten
onze rugzakken achter en trekken naar de hooggelegen burchtruïnes.
Nergens is er in geschriften sprake van Roquefixade tijdens de kruistocht tegen de Katharen. Uit de
inquisitieregisters blijkt dat diverse bewoners van het dorp de vluchtelingen in Montségur bezochten en
van de nodige levensmiddelen voorzagen.

Van daaruit krijgen we een zicht aangeboden op de besneeuwde Pyreneeëntoppen en de pog van
Montségur in de verte. Bij terugkeer naar de gîte ontmoeten we Bernard die de SC heeft
gevolgd. Ik word door Gerard en Jocelyne uitgenodigd om in de loop van de avond bij hen langs te
gaan in de gîte Les Pogs voor het aperitief. Op het terras voor de gîte waar ik verblijf verneem
ik van een dorpsbewoner dat de Chemin des Bonshommes (GR 107) op enkele bergpassen niet
toegankelijk is voor wandelaars. Er liggen meters sneeuw en skistations openen zelfs opnieuw hun
deuren. Tijdens het avondmaal aan één lange tafel ontmoet ik twee wandelvrienden uit Doornik
die gestart zijn in Foix om de Chemin des Bonshommes te lopen. Uiteindelijk wijzigen ze hun
wandelplannen om de SC te volgen naar de Middellandse Zee. Aan tafel zit ook een koppel dat
met hun dochtertje en drie ezels op trektocht is. In Montségur houden ze halt om hun ezels te
laten grazen in de omliggende bergweiden.

Maandag 03/06/2013

ROQUEFIXADE

FOIX

17,3 km – 04 u

Ondanks verhalen van modderstroken langs de
SC beslis ik niet te kiezen voor het asfalt en
de originele wandelweg te volgen. De lente
kondigt zich aan en ik verlaat het dorp langs
het stenig pad naar de ruïnes van de burcht.
Juist buiten het dorp hou ik even halt bij een
weide waar een gekantelde bulldozer op een
helling ligt. Een week geleden kwam hier een
landbouwer om het leven… een triest verhaal.
Ik passeer het pad dat naar de ruïnes van de
burcht leidt en kom terecht op een smal pad.
Vanaf dit zonovergoten pad dat horizontaal
langs een heuvelflank loopt krijg ik zicht op het
dal links met in de verte de besneeuwde toppen
van de Pyreneeën. Ik blik even terug op de rots
met de burcht van Roquefixade. Langs een
groen pad daal ik af naar het gehucht Leychert
(630m) om nadien te klimmen naar paden die
me langdurig door bossen leiden. Ik bereik de
hoogvlakte Pas du Falcou (930m) via zompige
paden met kleverige rode aarde. Verderop
krijg ik vanaf een met bloemen bezaaide
heuvelkam zicht op de vallei van de Ariège. Het
is opletten geblazen want de GR-tekens zijn af en toe verwijderd omdat iemand denkt dat het
natuurgebied zijn privéterrein is. Via de ruïnes van een hoeve daal ik voorzichtig af naar Foix
(370m) dat links in het dal is gelegen. De stad wordt gedomineerd door de drie
alomtegenwoordige torens van het kasteel van Gaston Fébus. Ik ben blij mijn intrek te kunnen
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nemen in de chambre d’hôtes à la Mirandole. Ik betrek een pracht van een kamer met ontbijt in
een pand met voortuin gelegen in het hart van het historische stadsgedeelte. Na mijn SC heb ik
volgens mijn gps 264,7 km in de benen. Voor het avondmaal heb ik afgesproken met Bernard,
Jocelyne en Gerard. Leuk afscheid van enkele wandelvrienden…

Dinsdag 04/06/2013

FOIX

Vandaag is het rustdag en de zon doet haar plicht. Eindelijk is de langverwachte lente in het land.
Eerst ga ik op zoek naar informatie over de busverbinding naar Lavelanet. De toeristische dienst
is gesloten tot morgen. Ijverige politiemensen die parkeerboetes uitschrijven kunnen me niet
helpen. Zelfs lokale buschauffeurs kunnen me niet zeggen wanneer morgen de bus naar Lavelanet
vertrekt. Ik trek het me niet aan en wandel door middeleeuwse steegjes op zoek naar de ingang
van de burcht die met zijn drie torens de omgeving domineert. In een muur is een merkwaardig
gebeeldhouwde zandsteen verwerkt. Hij stelt een typisch middeleeuws thema voor: een
Christusfiguur aan het kruis bovenop een schedel. Verderop in het steegje zijn enkele woningen
tegenover elkaar met een ‘pontil’ verbonden. In de rue de Rocher aan de voet van de kolossale
sokkel van het kasteel zijn enkele woningen in de rots uitgehouwen. Ik klim naar de
toegangspoort van de hooggelegen burcht met zijn drie indrukwekkende torens. De twee
vierkante dateren uit de 13de eeuw terwijl de ronde 2 eeuwen later werd gebouwd met maar
liefst 6 verdiepingen en diverse zalen. Ik geniet ten volle van de architectuur van de torens en
hun dominante ligging die hoog boven de stad en omgeving uittorenen. In diverse zalen geniet ik
van enkele kleine tentoonstellingen.
Het kasteel van Foix speelde een zeer belangrijke rol in de strijd ten tijde van de Albigensische
kruistocht. Het was de residentie van de machtige graven van Foix die fel strijd leverden tegen de Franse
bezetter. Het kruisleger onder leiding van Simon de Montfort slaagde er nooit in om de burcht in te nemen.

Rond de middag lonken de pleintjes beneden in de stad. Op een zonnig terras bij een salade van
het huis schrijf ik enkele prentbriefkaarten. Rekening houdend met mijn geboekt logement in
Barcelona en de terugvlucht plan ik een nieuwe dagindeling voor mijn trektocht langs de Chemin
des Bonshommes (CB). In de namiddag breng ik een bezoek aan de kerk van Saint-Volusien, enig
overblijfsel van een ooit machtige Karolingische abdij uit de 9de eeuw. Nadien doe ik
boodschappen voor de volgende dagen en via mijn gastvrouw kom ik na ettelijke telefoontjes te
weten wanneer ik morgenvroeg de bus kan nemen. Van dienstverlening gesproken…
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Woensdag 05/06/2013

FOIX

COMUS

27,4 km – 05 u

Tot mijn verwondering is mijn gastvrouw vroeg uit de veren. Ze biedt me de beloofde koffie aan.
Om 06:30 uur ga ik op stap naar de bushalte waar ik een lookalike aantref van Rob
Vanoudenhoven. Deze persoon verzekert me dat de bus naar Lavelanet eraan komt. Een klein uur
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later stap ik in de zon langs de D117 naar Bélesta. De weg is niet zo druk bereden maar ik ben
toch op mijn hoede. Na een 7-tal km tref ik bij het binnenkomen van het dorp krantenwinkel
‘Chez Michel’ met terras aan waar ik een ontbijt op de kop kan tikken. Ik boek telefonisch een
kamer in de gîte in Comus voor deze avond. Langs de kabbelende Hers volg ik het lokale
wandelpad ‘Tour du pays d’Olmes’ dat af en toe nog de sporen van hevige regenval vertoont. Even
buiten het pad bezoek ik de ‘Font de Fontestorbes’, ‘de gekke bron’, een merkwaardig
natuurverschijnsel. Verderop hou ik halt nabij een verfrissende fontein in het hart van het dorp
Fougax et Barrineuf. Onder een stralende zon neem ik mijn middagmaal op de picknickplaats
nabij Pelail. Wat een verschil met de weersomstandigheden van enkele dagen terug toen ik hier
een glibberig modderpad naar Montségur beklom. Vandaag is het volop lente: vlinders fladderen
in het rond terwijl hagedissen af en toe wegschieten in de groene begroeiing naast het pad. Een
eenzame hazelworm zoekt de warmte van de zonnestralen op. Ik geniet ervan mijn voeten te
laten hangen in het ijskoude water van de snelstromende Hers. Na mijn rustpauze volg ik een
asfaltstrook in de aanloop naar de toegang tot de Gorges de la Frau (680m), die ik nu in

omgekeerde richting zal volgen. Het eerste gedeelte van het pad is sterk stijgend en vergt
enkele pauzes om naar adem te happen. Verderop trekt het pad minder steil de hoogte in. Hoog
tegen de kerk aangebouwd ligt de gîte d’étape van Comus (1.200m) in de gebouwen van een oud
klooster. Ik ben juist uit de douche wanneer een zwaar onweer vanuit Spanje over de Pyreneeën
uitbarst. Aan een grote tafel geniet ik van een heerlijk avondmaal in een uitgebreid gezelschap
waaronder drie Spaanse wandelaars. Ze zijn de CB gestart in Berga en houden nu op omdat één
van hen problemen heeft met de achillespees. Ze raden me aan om de hoge bergpassen te mijden
omwille van de zware sneeuwval van de laatste dagen. In de gîte hangen posters die waarschuwen
voor herdershonden en beren die je in de natuur tegen het lijf kan lopen. Niemand kan echter
bevestigen of de bruine beer al dan niet in de streek huist. Ik ben blij dat ik de kamer niet moet
delen met een clochard-trekker uit de streek van Toulouse. Een persoonsbeschrijving geef ik
niet om geen problemen te krijgen met het centrum voor gelijkheid van kansen en
racismebestrijding.
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Donderdag 06/06/2013

COMUS

LA FORGE D’ASCOU

27,6 km–06:15 u

Na een zeer uitgebreid ontbijt leer ik nu het landschap kennen onder totaal andere
weersomstandigheden. Onder een stralende ochtendzon brengen groene golvende wegen me naar
Prades. Vandaar stijg ik kort naar een groene heuvel om af te dalen naar Montaillou dat ik enkele
dagen voordien onder grauwe regenwolken bezocht. Nu is het heerlijk weer en ik trek dan maar
naar de ruïnes van de burcht waar dorpspastoor Clergue kort voor de inquisitievervolgingen de
weduwe van adel het hof maakte en al het mogelijke deed om haar niet te bezwangeren. Ook
andere dames in het dorp konden niet weerstaan aan de avances van de pastoor. Uiteindelijk
kwam hij aan zijn einde, figuurlijk dan, in de kerkers van de inquisitie. Van de vroegere burcht
blijven uiteindelijk nog slechts twee muren over. Daarna volgt een lange doch niet zo steile klim
naar de Col de Balaguès (1.669m). Op de top heb ik een ‘waauw’ gevoel wanneer een keten met
besneeuwde toppen op mijn netvlies wordt gebrand. De stilte wordt enkel verstoord door een
verderop grazende kudde schapen bewaakt door enkele witte herdershonden. Ook koeien grazen

in de groene bergweiden. Ik neem mijn middagpauze en reserveer telefonisch mijn logies voor
vanavond. Ik trek verder over groene weiden waarbij ik af en toe een klein sneeuwveldje dwars
om terecht te komen op een breed tractorpad dat me golvend door het landschap leidt. Nabij de
top van de ‘Col de la Pierre Blanche’ (1.551m) blik ik even terug op het landschap dat ik zojuist
doorkruiste en schrik. Enkele honderden meter terug zie ik een bruin beest dat op een soepele
manier het brede pad oversteekt om zo te verdwijnen in de lage begroeiing van een heuveltop.
Was het een hond, een das, een wolf, een schaap, een geit? Neen… onmogelijk. Wellicht was het
een beer. Ik kan het niet geloven. Ik wijk even af van de route om mijn dorst te lessen in de

refuge de Chioula waar ik Elise met haar papa en tante ontmoet. De uitbater is al meer dan een
half uur op komst. In de nabijheid van de gîte kan ik geen water vinden en stap uiteindelijk
verder want ik mag niet blijven talmen. Ik heb nog enkele uren stappen voor de boeg en donkere
wolken dreigen een onweer los te laten. ’s Anderendaags verneem ik van de papa van Elise dat een
zwaar onweer is losgebarsten boven de refuge de Chioula waarbij de elektriciteit werd
uitgeschakeld voor de ganse nacht. Ik stijg over een breed pad waarover enkele sneeuwdekens
gespreid liggen. Nabij een splitsing zijn alle wegwijzers uit de wandelboom verwijderd en dat is
niet zo leuk. Redelijk vlug vind ik de juiste weg langs een smal stenig pad dat pittig daalt. Na een
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lange afdaling kom ik terecht in het gehucht Sorgeat. De vermoeidheid begint zijn tol te eisen en
ik heb een grote dorst die ik kan lessen aan een fontein in het centrum van het dorp. In mijn

reisgids lees ik dat in het dorp een winkel is. Verderop vind ik een terras nabij een winkeltje dat
tot mijn ontgoocheling gesloten is. In het volgende dorp, Ascou, daal ik iets te veel af waardoor
ik besluit om via het asfalt naar mijn logies te stappen. Na een lange en pittige stapdag kom ik in
de late namiddag aan in de gîte d’étape van het gehucht La Forge. Uitgeblust meld ik me aan in
het onthaal van de camping die samen met de gîte door Nederlanders wordt uitgebaat. Op een
bank voor de gîte geniet ik van een onweer in de verte, met bliksemschichten over het gebergte
en de stilte van het meer, dit in het gezelschap van een koude Duvel. Ik vergeet de vermoeidheid
en na installatie in mijn kamer en een verkwikkende douche laat ik me het avondmaal smaken. Ik
twijfel of ik morgen opnieuw een lange etappe naar Mérens stap of het korter hou. Ik val als een
steen in slaap.

Vrijdag 07/06/2013

LA FORGE D’ASCOU

ORLU

8,4 km – 02:10 u

Ik sta op en voel me stram. In de holte van mijn linker knie voel ik wat pijn. Wanneer ik verneem
dat ik via de camping op een pad terechtkom van de variante route naar Orlu twijfel ik niet meer.
Ik besluit het vandaag op een korte etappe te houden. Na het ontbijt trek ik door de camping
naar de achterzijde van het meer om heel vlug een zeer steil pad door een beukenbos te nemen.
Af en toe hap ik naar adem en eens boven ben ik al vlug op de col de l’Osque (1.404m). In de zon
geniet ik opnieuw van het uitzicht over een besneeuwde bergketen. Ik daal verder af langs een
breed pad dat me tot aan de rand van het plaatsje Orlu brengt, waar ik mijn intrek neem in de
gîte d’étape Le Relais Montagnard. Kort na de middag zet ik me neer op het zonovergoten terras
en doe me tegoed aan een aperitief, lekkere vissoep en een stuk mals lamsvlees met frieten.
Daarbij hoort uiteraard een karafje lokale rosé. In de namiddag rust ik wat uit en hou het nadien
bij een korte wandeling door het dorp. Dreigende wolken weerhouden me ervan om een bezoek te
brengen aan het natuurpark met zijn wolvenroedels. ’s Avonds ga ik aan tafel met de Franse
vijfkoppige familie en krijg… vissoep voorgeschoteld. Na een lekkere pasta, kaasschotel en
dessert kruip ik onder de wol.
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Zaterdag 08/06/2013

ORLU

MERENS D’EN HAUT

19,2 km – 04:10 u

Ik ben vroeg wakker en door het dakraam zie
ik een blauwe lucht. Wanneer ik een uur later
opsta dwarrelt een lichte regen neer. Van de
bakker verneem ik dat het vandaag opnieuw
veel zal regenen en dat voor morgen zware
onweders voorspeld zijn. Rond negenen start ik
met regenjas en regenbroek. Iets verderop
trek ik beide uit want ik krijg het te warm
doordat de zon te voorschijn komt. Ik stijg
langs een breed tractorpad tot aan het
slotvaste gebouw van de colonie Roc de la Pera
waar ik net op tijd kan schuilen voor een zware
regenbui. Onder een klein afdak aan de
voordeur trek ik opnieuw mijn regenkledij aan.
Het blijft regenen en in de verte hoor ik de
donder. Ik blijf een langzaam stijgend breed
pad volgen. Op een hoogte van 1.450m
versperren de eerste sneeuwflappen mijn pad.
Behoedzaam steek ik ze over of probeer er
omheen te stappen. Dichtbij de top ontmoet ik
een stevig ingeduffelde tegenligger. Hij is op
voorverkenning en hoopt dat de gîte de Bésines
volgende week opnieuw geopend wordt want ze
is uitzonderlijk dicht door zware sneeuwval.
Rond de middag stopt het met regenen en als ik
drie kwartier later de top van de col de Joux
(1.702m) met zijn schuilhut bereik, verdrijft
de zon het wolkendek. Met sneeuw bedekte
bergtoppen schitteren tegen een lichtblauwe
hemel. Ik geniet volop. In de schuilhut eet ik
iets en op de drempel laat ik me verwennen
door de zonnestralen. Daarna volgt een
wandeling over een heuvelrug die me zowel links
als rechts betovert met uitzichten op
besneeuwde zonnebadende toppen. Voorbij het
hoogste punt van de heuvelrug daal ik rustig af langs brede bospaden. Tijdens de afdaling bemerk
ik in een diepgelegen weide een kudde kleine zwarte paarden die typisch zijn voor de streek.
Juist onder de berghoeve ‘Bordes de Coual’ begint de afdaling naar Mérens. Een smal bergpad
waar ik even een slippertje maak door een koeienvlaai leidt me naar Mérens d’en Haut. Tijdens
het afdalen zie ik in de diepte de ruïnes liggen van het tiende-eeuws Romaans kerkje met mooie
Andorrese klokkentoren. Om 16:00 uur bereik ik de gîte d’étape du Nabre die juist onder de
kerkruïne ligt. De gîte lijkt me een ideaal uitgangspunt voor wandelingen want ze ligt aan een
kruispunt van diverse GR-paden. Ik word hartelijk ontvangen door de vrouw des huizes. Ze
overtuigt me om te overnachten in de slaapzaal gezien ik er toch alleen ben. Het avondmaal neem
ik opnieuw met de Franse familie van Elise. ’s Avonds komen nog twee Britse vriendinnen
binnenvallen en ook zij komen terecht in de slaapzaal.
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Zondag 09/06/2013

MERENS D’EN HAUT

BELLVER DE CERDANYA

Voor en tijdens het ontbijt heb ik een aangenaam gesprek met de twee Britse dames. Volgens de
ene heb ik niet gesnurkt maar volgens de andere wel. Wie van de twee spreekt nu de waarheid of
ligt deze tussenin? ‘If looks could kill!’. Gezien de lente zorgde voor meters sneeuw op de col de
Portella Blanca (2.517m) bij het drielandenpunt met Andorra en Spanje ben ik verplicht om de CB
te verlaten en met het openbaar vervoer naar Spanje te reizen. Ik daal af naar Mérens d’en Bas
om de trein van iets na negen te halen naar Latour-de-Carol-Enveigt. Op de trein is het druk,
maar het overgrote deel van de passagiers stapt af in Porta om van daaruit verder te reizen naar
Andorra. Ik moet zelf op zoek gaan naar de kaartjesknipper zodat ik mij een treinticket (6,4 €)
kan aanschaffen. Na 45 minuten stap ik af in het eindstation van Latour-de-Carol waar de trein
naar Barcelona pas om 11:17 uur vertrekt. In het station ontmoet ik een zonderling figuur uit
wiens gedrag en onsamenhangend taalgebruik ik kan opmaken dat hij dronken of stoned is. Ik
vermoed het laatste. Tijdens de treinrit naar Barcelona moet ik al na vijf minuten afstappen in
Puigcerda. Ik was zwartrijder want ik heb geen kaartjesknipper gezien en evenmin gezocht.
Tickets waren enkel te koop op de trein. Op een stadsplan aan het kleine stationsplein zie ik dat
er twee bushaltes zijn. Eén voor het station zelf en één in het stadscentrum. Gezien ik nog
ruimschoots de tijd heb om de bus te nemen ga ik op stap. In het centrum zijn er
feestelijkheden en de aankomst van een loopwedstrijd, een bergmarathon. Op de Plaza de
Barcelona vind ik de bushalte waar een uurrooster uithangt. Dit stemt overeen met de uren die ik
per sms doorkreeg van Luk. Ik ontmoet opnieuw de vreemde vogel die ik in het treinstation aan
de grens ontmoette. Ook hij moet de bus nemen. Hij heet Alberto en komt uit Italië. Hij spreekt
vlot Spaans maar wij converseren onderling in het Frans of Engels. Ondanks zijn rare gedrag
merk ik op dat hij intelligent is. Een grote bus van Alsa komt niet op het voorziene tijdstip langs.
Wanneer hij informatie vraagt aan voorbijgangers stoot hij deze af door zijn gedrag.
Uiteindelijk zien we aan de overzijde van het plein minibusjes op en af rijden. De chauffeur van
een minibus weigert ons mee te nemen doch een tweede laat ons aan boord waar ik een ticket
neem naar Bellver de Cerdanya. Ik neem afscheid van Alberto die tot mijn opluchting doorreist
naar Seu d’ Urgell. Kort na de middag kan ik een kamer betrekken in hotel Fonda Biayna. Ik drink
een aperitief aan de bar en kies voor een siësta want het begint te regenen. De meubelen
stammen uit grootmoeders tijd doch de kamer is erg proper en heeft een prachtige houten vloer.
Mijn badkamer is klein en vooral wanneer ik gebruik wil maken van het toilet kan ik mijn lange
benen moeilijk kwijt. Wanneer de zon de bovenhand haalt ga ik op verkenning in de kleine stad.
Vooral de oude stadsomwalling, het kerkje en bijhorend plein bekoren me. Diverse educatieve
borden roepen herinneringen op aan de strijd tegen het fascisme van Franco. Wanneer het
opnieuw begint te miezeren ga ik in de gemeenschappelijke ontspanningsruimte van het hotel TV
kijken. Op een super beeldscherm volg ik de Spaanse finale tussen Federer en Nadal op het
tennistornooi van Roland Garros. Ik ben enige klant in het restaurant en geniet van lekkere
warme vijgen met ham gevolgd door een carpaccio van tonijn.
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Maandag 10/06/2013 BELLVER DE CERDANYA REFUGI ST-JORDI 14,9 km–03:40 u
Ik word gewekt door zonnestralen die op het
bed vallen. Na een uitgebreid ontbijt zet ik in
een heerlijke ochtendzon mijn eerste
wandelstappen op Spaanse bodem. Ik laat de
Pyreneeën achter mij en trek door een vlakte.
Het eerste dorp dat ik tegenkom is het
schattige Tallo met zijn mooie Romaanse kerk
uit de 12de eeuw, omringd door een kerkhof
badend in een zweem van rust. Verderop sla ik
af nabij de Romaanse kapel ‘Sant Serni de
Coborriu’ om via een slingerend, met stenen
bezaaid pad af te dalen naar de imposante
herenhoeve ‘Mas Ponç’. Voorbij de hoeve
verlaat ik de open vlakte om te klimmen naar
beboste heuvels. Af en toe liggen de paden er
glad bij doordat deze in het parcours van een
loopwedstrijd opgenomen waren. Wimpels en
linten begeleiden me langs de GR 107. Ik stijg
door het bos waar houthakkers aan het werk
zijn. De geur van omgekapte bomen prikkelt
mijn neus. Via schaduwrijke bospaden bereik ik
de Col del Cap del Ras (1.710 m). Ik daal af via
de bron ‘Font Freda’ (1.500m) waar ik fris
water tank. Op een stenen bank nabij de gesloten gîte ‘Refugi Els Cortals’ neem ik mijn
middagmaal. In de zon geniet ik van het
uitzicht op de bergachtige omgeving. Ik neem
de beslissing om te stoppen in de volgende gîte
en niet door te stappen tot in Baga. Na het
middagmaal loop ik eventjes verkeerd. Gezien
ik flink moet stijgen en ik maar blijf afdalen
keer ik op mijn passen terug. Ik let goed op en
uiteindelijk vind ik het smalle paadje dat me
terug op de CB fel omhoog voert door het
woud naar de Coll de Pendis (1.777m). Vanaf de
top daal ik via een pittig kronkelend bergpad
af naar de refugi Sant Jordi (1.640m) waar ik
geniet van een biertje in de zon en
bewonderende blikken werp op een mooi
beboste rotswand. Voor een frisdrank of
biertje betaal je € 2,5 maar de bevoorrading
gebeurt dan ook via de rugzak of per
helikopter. Ik ben blij dat ik gestopt ben in
het midden van het natuurpark Cadi-Moixero
want Baga ligt nog op meer dan vier uur
stappen. Ik plan om morgen de GR 107 te
verlaten om via de oranje verfspatten de
rondwandeling Cavalls del Vent te volgen om zo
Sentier Cathare (F) en GR 107 Chemin des Bonshommes (SP) – mei/juni 2013 – DEGRYSE Ivan

blz 26

in Gresolet aan te komen. Van de uitbater van de gîte verneem ik dat er nog 3 Nederlanders
zullen overnachten. Ondanks de aankoop van een jeton voor warm water komt er enkel koud water
uit de douchekraan. Ik krijg een kleine slaapzaal voor mij alleen toegewezen. Wat later komt een
Nederlandse vader aan met zijn zoon. Ik verneem dat de andere zoon verkeerd gelopen is. Er
arriveert ook nog een Spaanse trekker die vanuit Gresolet is gestart en de wandelroute Cavalls
del Vent volgt. Pas kort voor het donker wordt begint de ongerustheid van de Nederlandse vader
te groeien temeer hij geen contact kan leggen met de iPhone en iPad van zijn zoon. Via onze
hutbewaarder wordt de hulp van de brandweer ingeschakeld evenals het netwerk van de
omliggende hutten. Uiteindelijk verlaat de hutbewaarder de gîte en trekt er alleen op uit op zoek
naar de verloren zoon. Algemene opluchting rond 22:30 uur wanneer het bericht binnenkomt dat
de zoon levend en wel is opgedoken in… Baga.

Dinsdag 11/06/2013

REFUGI ST-JORDI

BAGA

12 km – 03 u

Na het ontbijt ga ik in een zonnebadende bergomgeving op stap rond negenen. Ik weet dat ik de
oranje bollen of verfspatten moet volgen die me naar Gresolet zullen leiden. Ik vergaap me aan
de schoonheid van de natuur en veel te laat besef ik dat ik ergens een afslag heb gemist. Ik laat
het niet aan mijn hart komen en daal af langs de flank van de vallei om via een korte klim de Col

de l’Escriu (1.500m) te bereiken. Ik krijg vanop de top een blik op de machtige berg Pedraforca
die ik echter pas morgen van dichtbij zal kunnen aanschouwen. Via brede bospaden met blik op
een overweldigende natuur daal ik af naar het gehucht Greixer dat ik links laat liggen. Wanneer
ik door de toppen van de bomen de toren van een Romaans kerkje ontwaar, keer ik op mijn
stappen terug. Bij de ingang van het gehucht wijst een bord me erop dat ik privaat terrein
betreed. Gezien ik toch geen kwade bedoelingen heb, waag ik het erop. Nabij een huis hoor ik
door het open raam stemmen weerklinken. Op mijn ‘ola’ komt een man naar buiten die me er
vriendelijk op wijst dat alles privéterrein is. Wanneer ik hem antwoord dat ik enkel het Romaanse
kerkje wil zien, is hij bereid voor me de sleutel te halen. De man is afkomstig uit Zuid-Afrika en
zegt me dat hij hier zijn paradijs heeft gevonden. Hij opent voor mij het kerkje uit de 9 de eeuw
dat gewijd is aan St-Andreu. Tijdens het bezoek vraagt hij me of ik familiebanden heb met de
Nederlander die gisteren verloren liep en bij hem aanklopte. Na het bezoek verorber ik mijn
middagmaal op het zonovergoten grasperkje naast de kerk met zicht op de ruwe rotskegels in de
omgeving. Ik maak de bedenking dat ik door het mislopen een schat van een Romaans kerkje kon
bezoeken. Na de leuke pauze ben ik opnieuw op pad en kom terecht op het asfalt. De brede
asfaltweg is tot mijn verwondering quasi verkeersvrij. Op het kilometerlange traject naar Baga
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passeert slechts één auto. Kort na de middag bereik ik in een verzengende hitte Baga waar ik
langs het voormalige paleis van de graven van Pinos loop. In het middeleeuwse kasteel zijn nu de
dienst voor toerisme en het Middeleeuws Centrum van de Katharen ondergebracht dat tot mijn
spijt enkel in de voormiddag open is. Plaza ‘Galceran de Pinos’ vormde ooit het hart van de oude
middeleeuwse stad beschermd door het kasteel en zijn stadsmuren. Een mooie toren omarmt het
schattige dorpspleintje met het standbeeld van hun held. Na een korte verkenning door het
stadje ontvlucht ik de hitte en neem mijn intrek in hotel La Pineda waar ik een eenvoudige maar
zeer propere kamer betrek in half pension. Voor het eerst neem ik een ligbad en wanneer ik de
stop verwijder bemerk ik een vuil sopje. Is het water in Spanje zo vervuild of ligt het aan mij?
Na een korte siësta ga ik op verkenning. De kerk van Saint-Etienne is imposant en verwijst naar
de vergane glorie van Baga. De kerk uit de 14de eeuw vertoont een typische overgang van de
romaanse bouwkunst naar de gotiek. Nadien zijg ik neer op een terras waar ik geniet van een San
Miguel. Ik hou m’n notities bij en bekijk het parcours voor morgen. Na het avondmaal haal ik mijn
kurkdroge was binnen.

Woensdag 12/06/2013 BAGA GRESOLET 16,7 km – 03:50 u
Om half negen ben ik op stap langs een rustige asfaltweg in volle zon. Het belooft warm te
worden. Na enkele kilometer bemerk ik dat ik mijn zweethanddoekje verloren ben. Onderweg kan
ik een glimp opvangen van de hooggelegen kapelruïne Santa Magdalena vooraleer ik langs brede
wandelwegen Cerdanyola bereik. Er is een mooie gîte nabij een snelstromend bergriviertje. Hier
had ik gisteren moeten aankomen na de afdaling vanaf Refugi St Jordi. Afwisselend trek ik langs
brede zonovergoten paden en smalle schaduwrijke bospaadjes naar de coll de la Bena (1.460m)
waar ik mijn middagpauze inlas. Nadien trek ik hogerop naar de coll de la Bauma (1.580m) en kom
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terecht in het adembenemende natuurgebied van de Pedraforca (gespleten rots). Kort voor mijn
aankomst in Gresolet heb ik een korte ontmoeting met 2 herten die pijlsnel de bossen inschieten.
Meer dan een uur daal ik langs een brede bosweg af naar Gresolet waar ik allerhartelijkst
ontvangen word in de Refugi Santuari door Esperanza, de Spaanse schoonmoeder van Luk. Ik
word met verstomming geslagen door de schoonheid van dit voormalige klooster met kerk gelegen
temidden van de pracht van de natuur. Esperanza zegt me dat het haar ‘paradijs’ op aarde is. Er
is geen elektriciteit en luxe is ver te zoeken doch het gebouw straalt zijn charme uit. Sinds een
nieuwe gîte met alle luxe werd ingericht in hetzelfde gehucht trekken de meeste wandelaars
daarheen. Ik voel me hier echter heel goed in alle rust en stilte. Uiteindelijk ontmoet ik Luk voor
het eerst tijdens het avondmaal. Voordien leerde ik hem kennen via mail. Met beperkte middelen
maakt Esperanza smaakvolle gerechten klaar. Het is al na middernacht en ik kan ondanks de
vermoeidheid de slaap niet vatten. Zou het soms spoken in dit kleine klooster? De talrijke
grazende koeien rondom het klooster houden me uit mijn slaap met hun bellengerinkel.
Uiteindelijk zijn de oordoppen die ik bij me heb ook voor mij van nut.

Donderdag 13/06/2013

GRESOLET

13,3 km – 03:15 u

Via een pad gemarkeerd met oranje verfbollen verlaat ik steil klimmend mijn klooster naar de coll
de la Bauma waar ik linksaf sla en opnieuw de GR 107 (CB) volg. Ik ben op stap met een dagrugzak
en flaneer over brede golvende paden door een zonovergoten natuur. Nabij een kleine berghut
bemerk ik in de verte voor het eerst een wilde geit. Wanneer ik het pad naar de hut neem en
achter de hut op zoek ga naar een bron met drinkbaar water merk ik in de omgeving een kudde
berggeiten (Isards) op die net als ik interesse vertonen voor het koele water van de bron.
Opnieuw op het brede pad naar de coll de Torn (1.920m) kom ik een koppel tegen dat op zoek is
naar paddenstoelen. Via de coll de Bassotes daal ik af naar el Collel (1.845m), een knooppunt van
vele wandelwegen. Ik verlaat de GR om via een lokaal pad links de heuvel af te dalen langs een
pittig stuk naar een breder wordend bospad in het dal dat me opnieuw naar mijn klooster brengt.
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Het is een flinke afdaling en ik denk er al met gemengde gevoelens aan dat dezelfde weg me
morgen wacht in omgekeerde richting en met rugzak. Ik plan om morgen naar el Collel te stappen
waar ik de GR zal verlaten om via lokale wandelpaden naar het middeleeuwse stadje José de Cadi
te trekken van waaruit ik dan verder trek naar Gosol. Gisteravond heeft Luk voor mij logies
geregeld voor de komende twee dagen. Terug in het klooster is Esperanza er niet maar komt
later aan met de hond en een mand vers geplukte bospaddenstoelen. Ik breng een bezoek aan de
Mariakerk van het klooster dat stilaan in verval raakt. Samen met Luk geniet ik opnieuw van de
kookkunsten van zijn schoonmoeder Esperanza.

Vrijdag 14/06/2013

GRESOLET

GOSOL

14,5 km – 03:30 u

Met pijn in het hart verlaat ik het klooster van Esperanza iets na negen uur. De zon schijnt en ik
sleep me naar boven langs het schaduwrijke pad. Na het overwinnen van enkele zeer steile
stukken bereik ik in iets minder dan 2 uur el Collel. Ik heb een stijging van meer dan 500 meter
overwonnen. Ik ben moe en het zweet vloeit in beken van mijn gezicht. Boven de top hangen
enkele grijze wolken en blaast een kille bries. Opeens krijg ik hevige pijn in de borstkas

veroorzaakt door de koude wind. Vlug doe ik mijn winddichte jas aan waardoor ik opwarm en de
pijn verdwijnt. Na een korte rustpauze vertrek ik richting Gosol. Het is heerlijk wandelen op een
smal pad langs de bergflank in een deugddoend zonnetje. Nabij de bron Font de la Roca (1.752 m)
verfris ik me en besef dat ik te hoog wandel. Het pad naar José de Cadi loopt vermoedelijk lager
in het dal. Op een picknickplaats met banken nabij de bron Font de Terrers neem ik een
knabbelpauze. Iets verderop ligt een kleine slang bewegingloos in de zon op het pad. Het lijkt me
een kleine adder doch zeker ben ik het niet. Is ze dood of ligt ze te zonnen? Wanneer ik ze
aantik met de punt van mijn wandelstok kronkelt ze haar hals en ganse lichaam, gaat even in de
aanval om daarna weg te glijden in het struikgewas. Ik daal verder af langs het pad en krijg een
fenomenaal zicht op de burchtruïne op een heuvel boven het dorp Gosol. Kort na de middag zit ik
op het terras van een bar aan het centrale plein van Gosol. In een deugddoende zon geniet ik van
een Estrella en mijn picknick. Op het ronde plein staat het bronzen beeld van de brooddraagster
op een fontein. Het beeld werd vervaardigd naar een tekening van Picasso die hier ooit om
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gezondheidsredenen een tijdje verbleef. Boven de kerktoren troont de gespletenheid van de
Pedraforca. Ik geniet zalig na op het terras en het verkeerd lopen is vlug vergeten. Vooraleer
mijn logement op te zoeken beklim ik de heuvel op zoek naar de burchtruïne. Nabij een kapel
ontwaar ik de eerste resten van middeleeuwse muren. Onder de kapel ligt een grasperkje met
enkele zitbanken dat uitzicht biedt op het stadje met omliggende bergen en de imposante
Pedraforca. Ik laat mijn rugzak achter en trek door de ruïnes van de burcht naar de donjon. De
site maakt indruk op mij door haar uitgestrekte ligging. Daarna trek ik verder naar de
gemeentelijke Refugi Moli de Gosol, die iets buiten het dorp ligt. Het mooie gerestaureerde
gebouw maakte ooit deel uit van een watermolen. Met een zwaai haal ik de rugzak van mijn
schouders waardoor mijn fototoestel door de lucht wordt gekatapulteerd en met een klets op de
stenen vloer terechtkomt. Ik vrees het ergste voor mijn toestel maar heb geluk… het werkt nog.
Ik krijg voor mij alleen een kamer toegewezen met vijf bedden. Na de douche hang ik mijn was
aan de draad in de namiddagzon. In de tuin geniet ik van frisdrank bij enkele Spaanstalige
toeristische weekbladen. Samen met de uitbater ga ik aan tafel voor een lekkere maaltijd.

Zaterdag 15/06/2013

GOSOL

FIGOLS

28,8 km – 06:20u

Bij het ontwaken voel ik een lichte keelpijn en heb een lichte verkoudheid. Ik vermoed dat dit
een gevolg is van de kille bries op de top van el Collel. Lekkere warme drank bij het ontbijt beurt
me op. Kort na acht uur ben ik al op stap. Door mijn lichte verkoudheid voel ik dat het lastiger
wandelen is. In het gehucht Sorribes drink ik
nabij een boerderij water van een bron. In een
nabije hondenkennel breken een 7-tal razende
honden het kot bijna af. Eén korte druk op mijn
dazer en het wordt muisstil. Ik stap verder
langs
rustige
brede
tractorpaden
om
uiteindelijk bij een splitsing te kiezen voor de
alternatieve route die minder zwaar zou zijn
dan de originele. Ik daal af via een breed met
stenen bezaaid pad tot bij een brugje over een
rivier om vervolgens lang te stijgen naar het
ruïnedorp Bonner waar ik kort voor de middag
van een welverdiende pauze geniet. Daarna
volgt een schitterende afdaling langs een
stenig pad omringd door hoge rotswanden.
Mooie liedjes duren echter niet lang want voor
mijn voeten wordt een continu stijgend pad
geschoven. Na enkele uren bereik ik enigszins
vermoeid een asfaltweg die ik kort daarop
opnieuw verlaat om slingerend door een groene
vlakte naar Peguera te trekken. Het verlaten
dorp ligt aan de voet van een rotskegel die uit
de vlakte lijkt te rijzen. Juist buiten het dorp
vind ik tot mijn opluchting de bron ‘Font de cal
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Coix’ met lekker koud drinkbaar water. Wat
kan water toch smaken als je een fenomenale
dorst hebt. Met vernieuwde krachten stijg ik
verder tot een asfaltweg die ik nog enkele
kilometer moet volgen naar mijn logement in
Figols. Links van de weg leidt een lange oprit
me naar Cal Barbut of huis van de man met
baard. De gastvrouw des huizes komt me
tegemoet. Ze heet Charlotte en is Deense. Ze
spreekt vloeiend Engels en bij een biertje op
het terras verneem ik dat ze ook van wandelen
houdt. De bed&breakfast is een villa waarin
enkele gastenkamers en een restaurant zijn
ondergebracht. In de achtertuin van het
domein rijzen rotswanden hoog op en aan de
voorkant van de villa heb je een mooi zicht op
het gebergte. Iets na zevenen zit ik na een
verkwikkende douche op een tuinbank na te
genieten van de laatste warmte van de zon en
het fenomenale uitzicht. Charlotte zegt dat dit
haar ‘paradijs’ is. Het is reeds de derde maal
dat ik tijdens mijn trip iemand tegenkom die op
aarde zijn stukje ‘paradijs’ heeft gevonden.
Zou het niet mooi zijn mocht iedereen op aarde
zo’n plekje hebben? Na een overheerlijk avondmaal vallen mijn ogen dicht na een toch wel lange
en pittige etappe.

Zondag 16/06/2013

FIGOLS

BERGA

17,6 km – 04 u

Tegen het ochtendgloren lig ik wat te hoesten en is mijn neus verstopt. Na het uitgebreide
ontbijt brengt Charlotte me met de wagen tot aan het pad naar Peguera. Wat een zonnige
zondag. Sedert gisteren hangen overal linten te wapperen langs een stuk van het parcours van
een bergmarathon met aankomst in Berga. Ik tank water aan de bron ‘Font de cal Coix’ die nu
ingericht is als controlepunt voor de lopers die de richting Peguara volgen. Ik volg rustig een
breed pad in de tegenovergestelde richting. Ik besef dat het vandaag mijn laatste wandeldag is
in Spanje. Morgen reis ik door naar Barcelona, weg van de natuur naar de cultuur en van de stilte
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naar de drukte. Ik daal af naar een droge rivierbedding om aan de andere zijde terecht te komen
op een pad dat zich via een tunnel een weg boort door het graniet. Nabij een kruising kan ik
kiezen tussen een vlakke versie of een klimmend alternatief. Ik voel me goed en begin met een
stevige klim in zigzag. Ik ontmoet een tegenligger op mijn pad. Het is een mountainbiker die ik
aanmaan om voorzichtig te zijn als hij afdaalt. Hij neemt mijn waarschuwing in dank aan. Op de
heuveltop verschijnt door de laatste bomen een uitgestrekte groene hoogvlakte. Een breed
bospad leidt me langs een bomenrij naar een
hoeve op het einde van de vlakte. Voorbij de
hoeve zoek ik een plaatsje in de schaduw waar
ik even pauzeer. Tijdens de afdaling kom ik
enkele dagjeswandelaars tegen en kom terecht
op een kleine vlakte gelegen onder het
piepkleine gehucht Corbera dat rechts op een
heuvel ligt. Mijn breed pad slaat af naar links
en duikt naar beneden via een smal pad in de
rotsen. Een lint hielp me om het pad vlot te
vinden. Ik had al enkele lopers zien afdalen van
Corbera naar het pad waardoor ik nu op een
stuk van het parcours zit van de bergmarathon.
Ik daal voorzichtig af naar Espinalbet en maak
steeds plaats wanneer ik lopers achter mij
hoor. Juist voorbij het kerkje in de afdaling
naar de asfaltweg kom ik ten val en voel wat
pijn aan de linker pols maar uiteindelijk valt de
schade mee en is er niets gebroken. Eens de
asfaltweg gedwarst krijgen de lopers net als ik
enkele pittige klimmetjes voor de voeten
geschoven via in de rotsen gehakte treden.
Kort na de middag bereik ik het heiligdom van
Quéralt, het officiële eindpunt van de Camino
dels Bons Homes. Een uitkijkpunt biedt een
weids zicht over Berga dat beneden in het uitgestrekte dal ligt te zonnebaden. Via een pittige
afdaling langs een zonovergoten bergflank kom ik terecht in een ingedommelde stad. Ik zoek de
kilte op van mijn kamer in hotel Estel en na een verkwikkende douche doe ik zoals alle
Spanjaarden de siësta. Later op de avond ga ik zonder veel enthousiasme op verkenning in de
stad. Ik voel dat ik mijn resterende energie beter opspaar voor de volgende dagen. Na een
aperitief en knabbel op een schaduwrijk terras laat ik me verleiden om Chinees te eten. In het
hotel reken ik af en verneem van de vriendelijke dame aan de balie dat ik om 07:45 uur een bus
heb naar Barcelona.

Maandag 17/06/2013

BARCELONA

In de vroege morgen barst een hevig onweer los en wordt de natuur opgefrist door felle
regenbuien. Mijn oorspronkelijke planning om in de voormiddag Berga te bezoeken laat ik varen.
Ik ontvlucht Berga en neem de eerste bus naar Barcelona die iets later vertrekt dan voorzien. De
bus heeft een kleine twee uur nodig om de afstand van iets minder dan 100 kilometer te
overbruggen. Vanuit de bus bewonder ik het mooie gebergte van Montserrat met zijn drukke
pelgrimsoord. Iets voor Barcelona maak ik weer kennis met de files en de drukte rond elke
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grootstad. Naast mij in de bus zit een oudere dame die me
zegt dat ze ‘catala’ is en geen Spaanse. Bij veel Catalanen
leeft een sterke drang naar onafhankelijkheid om de
Spaanse crisis te ontvluchten. Na wat fileleed stopt de
autobus in het busstation Noord. Bij het uitstappen vergeet
ik bijna mijn regenjas. Er hangt een stadskaart van
Barcelona aan de muur van het loket van de toeristische
dienst. De dienst is gesloten en op de kaart staat niet aangeduid waar ik me juist bevind. Ik maak dan maar gebruik
van mijn gps en deze begeleidt me probleemloos naar mijn
Bed&Breakfast. Mijn logies liggen op de zesde verdieping
van een groot herenhuis aan de Avenida Diagonal. Ik word
hartelijk onthaald met thee en cake door mijn Spaanse
gastvrouw Anna van wie ik verneem dat haar schoonzoon
Gonçalo uitbater is doch thans afwezig is. Ik krijg ook een
stadsplan en enkele toeristische tips toegestopt. Ik betrek
een eenvoudige kamer met gedeelde badkamer. Alles is
piekfijn in orde. Ik kan verder gebruik maken van een
modern ingerichte keuken. Toppunt is het open buitenterras
dat uitgeeft op de Avenida Diagonal met zicht op de
Sagrada Familia zonder hinder van de drukke verkeersader.
Op het terras kan je ontbijten in de zon of verpozen op elk
moment van de dag. Ik heb drie en een halve dag om
Barcelona te verkennen. Kort na de middag ga ik op stap
voor een eerste kennismaking. Dichtbij geniet ik van de
architectuur van Casa Terrades ontworpen door Josep Puig i
Cadafalch tussen 1903-1905 met zijn neogotische en
islamitische invloeden. Het gebouw heeft als bijnaam “Casa
de les Punxes” of “huis van de stekels” door de puntige
torentjes op het dak. Na het bezoek aan de kerk ‘Santuari
de la Mare de Déu del Carme’ stoot ik op Casa Comalat uit
1909-1911 van de architect Salvador Valeri Pupurull (18731954). Terwijl ik geniet van de pracht van de inkomhal moet
ik afdruipen zonder foto want een bewaker wijst me de
deur. Het blijkt een privéwoning waar talrijke
advocatenkantoren gevestigd zijn. Ik passeer rijen
toeristen die aanschuiven aan La Pedrera of “Casa Milà” van
Gaudi. Ik steek de brede boulevard over en kom terecht bij
drie aristocratische woningen ‘Manzana de la Discordia’ die
wedijveren in schoonheid en luxe. Enkel Casa Battlo, verbouwd door de architect Antoni Gaudi voor de familie Batllo
van 1904-1906, is voor de toeristen geopend. Nabij de Plaza
Catalunya vind ik gemakkelijk de bussen die het centrum van
Barcelona verbinden met de luchthaven. In de toeristische
dienst schaf ik me voor €30 een articket aan waarmee ik 6
musea kan bezoeken binnen de 3 maand. Na enige stappen
langs de Ramblas wijk ik af naar de kathedraal van de
Heilige Geest en van de Heilige Santa Eulalia, patroonheilige
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van de stad. Ik twijfel of ik €6 wil ophoesten voor een bezoek. Wat ben ik blij dat ik dit staaltje
van topgotiek niet aan mij heb laten voorbijgaan. Met de bouwwerken gestart in 1298 werd de
kathedraal pas 150 jaar later voltooid. Uiteindelijk loop ik er meer dan een uur rond. In de kerk
zijn tientallen zijkapellen ingericht. Ik bewonder de vijftiende-eeuwse doopvont uit
Carraramarmer, het houten koor met zijn mooi versierde stoelen en de crypte van de Heilige
Eulalia die op 13-jarige leeftijd in het jaar 304 werd doodgemarteld omwille van haar geloof. Na
het dakbezoek met de lift en het mooie stadszicht loop ik nog even rond in de aanpalende
kloostergang uit de 15de eeuw. In de kloostertuin lopen 13 ganzen rond ter herinnering aan de
leeftijd waarop de Heilige Eulalia de marteldood stierf. Ik sluit af met een bezoek aan de kleine
maar prachtige zijkapel van de Heilige Santa Lucia waar het verboden is te fotograferen. Via
middeleeuwse straatjes, pleintjes en paleizen zoek ik verpozing in een tapasbar waar een frisse
rosé mij helpt de kleine hapjes te verorberen. Daarna ga ik op zoek naar de kathedraal van de
Zee (Catedral del mar), kerk van de zeelui, gebouwd ter ere van Maria. Het is de lievelingskerk
van de Barcelonezen en velen willen er in het huwelijksbootje stappen. Ik bewonder de gotiek uit
de 14de eeuw. Na dit bezoek trek ik naar mijn B&B om op het terras na te genieten in de
avondzon. Het voorbijrazende verkeer beneden op de Avenida Diagonal is geen stoorzender.

Dinsdag 18/06/2013

BARCELONA

Pas op dinsdagmorgen tijdens het ontbijt maak ik kennis met mijn gastheer. Hij laat me toe zijn
laptop te gebruiken voor enkele reservaties online. Morgen ga ik zonder fileleed La Pedrera
(€16,5), de Basilica de la Sagrada Familia (€23,8) en het Palau de la musica Catalana (€18)

bezoeken. Het is iets na elf als ik op stap kan. Het Fundacio Tapies met op de top van de gevel
een wirwar van ijzeren draden is een museum voor moderne kunst dat dicht is wegens
voorbereidingen voor een nieuwe tentoonstelling. Gezien er slechts een korte rij aan de kassa van
Casa Battlo aanschuift, koop ik me een toegangsticket voor €20. Ik vergaap me aan de
futuristische bouwstijl van de woning die door Gaudi in de jaren 1905-1907 verbouwd werd in
opdracht van de textielmagnaat Battlo. Het golvende mozaïeken dak lijkt de ruggengraat van een
enorme draak. Ik geniet ten volle van de futuristische architectuur met zijn ronde vormen en
kleurrijke mozaïeksteentjes. Na het bezoek kan ik een Belgische krant op de kop tikken en na
wat vers fruit te hebben gekocht op de overdekte markt Boqueria wandel ik langs de Ramblas
met hun levende standbeelden tot aan de zee waar hoog bovenop een zuil Colombus de juiste weg
lijkt te wijzen. Nabij de haven wandel ik naar het gehucht Barcelonetta waar ik met een kanjer
van een pint geniet van mijn krant na een maand zonder nieuws uit Belgenland. Daarna verorber ik
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een paella negra. Als ik klaar ben met eten zie ik er bijna uit als een neger. Nabij de Catedral del
Mar ga ik op zoek naar het Picasso museum. Ik vind het redelijk vlot door de enorm lange rij
voetgangers die aanschuiven om het museum te bezoeken. Mijn articket brengt redding want
voor mij is er een aparte ingang en kassa. Met een kleine 5000 werken uit zijn vroege jaren is de
kunstcollectie
met
talrijke
zelfportretten
ondergebracht
in
vier
middeleeuwse
patriciërspaleizen. Uiteindelijk geniet ik meer van de gebouwen waarin de kunstwerken zijn
ondergebracht. Via leuke steegjes in de oude binnenstad en de Arc de Triomf keer ik terug naar
het terras van mijn logement.

Woensdag 19/06/2013

BARCELONA

Ik ga op stap voor een drukke bezoekdag. Was de hemel gisteren nog gesluierd dan is deze
morgen de zon al vroeg van de partij. Met mijn online-ticket krijg ik in geen tijd toegang tot La
Pedrera, door de Barcelonezen ‘de steengroeve’ genoemd. Met de lift word ik naar het dakterras
gebracht, pronkstuk van de door Gaudi
gerestaureerde woning met zijn vele
luchtkokers en schoorstenen. Daarna volgt
een wandeling door een verdieping met
woonkamers die de luxe en rijkdom
illustreren van de rijke bourgeoisie in het
begin van de 20ste eeuw. Ik ben te vroeg
voor mijn bezoek aan de Sagrada Familia
en trek dan maar naar het hospitaal de la
Santa Creu i de Sant Pau. Met Europese
fondsen worden de oude ziekenhuispaviljoenen terecht gerestaureerd. Ik sta
in bewondering voor de architectuur aan
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de buitenzijde en hoop ooit eens naar
Barcelona terug te keren om de
gerestaureerde binnenkant te bewonderen.
Het ziekenhuis werd ontworpen door
dezelfde architect die het Catalaanse
muziekpaleis in de steigers zette. Ik keer
terug naar een gebouw dat de toeristische
topattractie is van Barcelona. Ik breng een
bezoek aan de Sagrada Familia, een
imposante kathedraal van de hand van
toparchitect Gaudi. Valt de buitenzijde
met zijn hoge kranen en bouwwerven me
wat tegen dan word ik bij het binnentreden
van deze tempel ter ere van de Heilige
Familie overweldigd door een hemels
gevoel. Ik voel me klein binnen de
grootsheid van een prachtig spel van lijnen,
licht en kleuren. Met open mond gaap ik
naar deze hemelse schoonheid. Ondanks de
grootsheid bevalt de allesoverheersende
eenvoud me. Met een lift trek ik naar de
top van één van de torens van de kerk. Via
een draaiende stenen trap daal ik af en
krijg telkens een magnifiek zicht op ofwel
de stad of delen van de buitenzijde van de
Sagrada Familia. Na het bezoek merk ik de
lange wachtrijen van aanschuivende bezoekers op. Ik ben maar al te blij dat ik een online-ticket
had. Daarna volgt een flinke wandeling naar het park Guëll. Was het park oorspronkelijk bedoeld
voor de elite dan is het nu overrompeld door het plebs. Via een centrale trap langs de draak in
mozaïek bereik ik het centrale plein met de langste draaiende zitbank ter wereld. Het uitzicht op
Barcelona is er fenomenaal. Het dakterras wordt ondersteund door een zuilenwoud. Ik ontvlucht
de toeristische drukte en trek met flinke tred via de Ramblas naar Palau de la Musica Catalana.
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Onderweg stoot ik per toeval op ‘Casa Macaya’, opnieuw een architecturale parel van het einde
van de 19de eeuw met een mooi binnenplein en een prachtgevel. In het paleis is een bankinstelling
gevestigd en een hoge bomenrij zorgt ervoor dat je het gerust kan voorbijlopen zonder het
opgemerkt te hebben. Via het schattige pleintje met de kerk Sant Père ga ik op zoek naar het
paleis van de Catalaanse muziek. Dit fantastisch mooi concertgebouw werd ontworpen door de
modernist Lluis Domenech i Montaner en dateert van 1908. Jammer dat enkel foto’s van de

buitenmuren mogen genomen worden. Met een Engelstalige groep volg ik de gids en verneem tot
mijn verbazing dat vanaf nu ook foto’s binnenin mogen genomen worden. In de concertzaal zorgen
de grote ramen en de omgekeerde gebrandschilderde koepel voor natuurlijk licht, een unicum in
Europa. Het gebouw werd samen met het Hospital de Sant Pau, van de hand van dezelfde
architect, in 1997 uitgeroepen tot Unesco werelderfgoed. Na de verwondering van de
muziektempel ga ik via het mooie maar o zo commerciële en toeristische plein Plaça Reial op zoek

naar een parel van een Romaans kerkje. Ik bekijk het Palau Güell, dat door Gaudi tussen 1886 en
1889 gebouwd werd voor een rijke industrieel, enkel van buitenaf. Ik bezoek deze parel niet want
ik moet toch iets overhouden als ik ooit naar Barcelona wil terugkeren. Via een ongure straat die
me doet denken aan de Zwevegemstraat in Kortrijk, doch langer, passeer ik de imposante kerk
Sant Agusti in de wijk Raval. Reeds in de vooravond word ik aangeklampt door vrouwen die het
oudste beroep ter wereld uitoefenen. Het schattige Romaanse klooster van Sant Pau del Camp is
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gesloten. Via een lange wandeling langs de Ramblas keer ik terug naar de rust van het dakterras
van mijn B&B. Ik ben blij dat ik er tot rust kan komen na een drukke maar intense culturele kuur.

Donderdag 20/06/2013

BARCELONA

Voor mijn laatste dag wil ik het wat kalmer aan doen en een fiets huren. De fietsenzaak waar ik
een tweewieler wil huren blijkt potdicht en blijft dit ook waardoor ik voor de verandering eens te
voet op stap ga. Via de Ramblas trek ik naar het kleine Romaanse juweel dat gelegen is midden de
grootstad. Werd ik gisteren in de vroege avond nog aangeklampt door meisjes van lichte zeden
dan veronderstel ik dat ze nu uitrusten na hun zware nachttaak. Zonder te worden lastiggevallen
bezoek ik het kleine klooster dat dateert van het eind van de 9de eeuw. Naast de achthoekige
koepel van het Romaanse kerkje geniet ik van de kleine kloostergang met tuin. Een oase van stilte
en rust. Met mijn articket trek ik naar het hoogste punt van Barcelona. Onderweg geniet ik in
een kroeg kort voor de middag voor 1 euro van een frisse pint. Na een felle klim naar het Park van

Montjuich bezoek ik met mijn museumticket het Fundacio Joan Miro. In de futuristische
gebouwen van het museum mag ik geen foto’s nemen. Ik heb het soms moeilijk met moderne kunst
maar de aanklacht van de kunstenaar tegen het fascisme van generaal Franco trekt toch mijn
aandacht. Daarna stap ik naar het MNAC, het nationaal museum voor Catalaanse kunst. Ik kom
vooral voor de topcollectie van Romaanse kunst. Ik slenter enkele uren rond in de afdeling
Romaanse kunst, een collectie middeleeuwse kunst die enig is ter wereld. Ik verslind met mijn
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ogen de talrijke fresco’s uit de Romaanse kerkjes uit de Pyreneeën, de kruis- en Mariabeelden,
Romaans beeldhouwwerk en waardevolle schatten versierd met goud en edelstenen. Daarna
bezoek ik ook de afdelingen met privécollecties en moderne kunstwerken. Na het museumbezoek
daal ik af langs indrukwekkende fonteinen en waterbassins naar de Plaza España. Onderweg naar
mijn logement ontmoet ik de ‘Vrouw met Vogel’ een 22 meter hoog modern standbeeld van Miro
uit 1982. Na een lange dag neem ik afscheid van Barcelona in een restaurant dat mij door mijn
gastheer werd aanbevolen. Een sprankelende cava vergezelt enkele heerlijke visgerechten.
Uiteindelijk vreesde ik voor de drukte van de stad na één maand in de natuur… maar ik werd
aangezogen door het fantastische Barcelona!

Vrijdag 21/06/2013

BARCELONA

KORTRIJK

Na het ontbijt neem ik afscheid van mijn gastheer en ga te voet naar de Plaza Catalunya. Heel
vlot neem ik een bus die me naar de luchthaven brengt. Met een vertraging van anderhalf uur
land ik in Zaventem. De eerste trein die ik in de luchthaven naar Brussel neem heeft een
vertraging van 10 minuten. In Gent heb ik direct verbinding met Kortrijk waar ik bij aankomst
samen met een vriend een lekker pak Belgische friet naar binnen werk. Daarna proef ik een Omer
om terug de smaak te pakken te krijgen.
Fotolink:
https://picasaweb.google.com/100240055829031965073/InDeVoetsporenVanDeKatharen?authk
ey=Gv1sRgCK2ti6yv0O3XngE

Degryse Ivan
ivan.degryse@skynet.be
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