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Zaterdag 12 juni/vrijdag 18 juni 2021
De eerste 1000 kilometer gingen dermate snel dat ik Santiago de
Compostela in drie weken tijd aan had kunnen rijden. Ik heb er 5
weken voor gerekend en die 1000 kilometer had ik er na 12 dagen al
opzitten. Genoeg tijd om Ier en Eer gedurende 6 dagen de Kunst af
te kijken. En genoeg tijd om die resterende 1250 km in de mij
resterende dagen te beslechten en een weerslag aan het papier toe
te vertrouwen over wat je in zes dagen mee kunt maken.

www.rokusloopik.com

In je eentje op reis gaan is chill. Evenwel, ik ben niet zo’n held. Het is jn om
op een traject van ruim 2000 km een richtpunt te hebben. Eric te Wechel
maakt al een tijdje deel uit van mijn leven. Hij was net als ik kunstenaar in the
Living Museum in Bennebroek. We voerden er meerdere gesprekken over
onze dromen voor de toekomst.
Eric koesterde al jaren de wens om te verkassen naar bij voorkeur Frankrijk.
Nederland was te klein voor hem geworden en hij hunkerde naar een gevoel
van vrijheid. Die tussenstop op mijn Socialrun etstocht naar Santiago de
Compostela was dus snel bepaald. Het kostte mij slechts 12 dagen om er te
komen. Veel te snel als je meerekent dat ik 35 dagen heb gereserveerd om
deze uitdaging te volbrengen. Ik ben bijna op de helft. Dus ik ben er zes
dagen gebleven. De perfecte Refuge Pellerin voor een Santiago-ganger.
Eén van de huisjes op de camping was door Ier (Iris), zijn echtgenote en haar
moeder Ada, volledig bewoonbaar gemaakt. Ik kon kiezen uit vier bedden op
die 16 vierkante meter. In één van die zes nachten werd ik om drie uur in de
nacht wakker. Ik moest een bezoek brengen aan het sanitair op deze ultieme
vrijplaats. Eenmaal terug in bed kon ik geruime tijd de slaap niet vatten. Het
was de allesoverheersende stilte die daar heerste. Het was overweldigend.
Ik kan een boek schrijven over die zes dagen. Hoe vaak krijg je een kans om
een kijkje in de keuken van vertrekkende Nederlanders te krijgen? Dat
programma dat kijk ik natuurlijk ook. Om mij te verkneukelen aan het wel en
wee van mensen die met toch vooral beperkte middelen een B&B/Camping/
Hotel/Gites in den vreemde beginnen.
Ik zeg het maar meteen. Op camping La Roche Canillac heb ik die doldwaze
taferelen niet meegemaakt. Het was vooral een aangenaam en sereen
samenzijn met Eric, Iris, Cato, Anaïs, Ada en Roel. Op dag drie kwam daar
Goos ook nog bij. Goos is een kruising tussen een Labrador en nog iets. Wat
dat weten we niet. Goos heeft ongeveer vanaf zijn geboorte aan een ketting
gelegen. Hij kwam in verwaarloosde toestand bij Amadea, een plaatselijke
hondentrainster en dog wihisperer terecht. En die schatte een match met dit
gezin goed in. Goos voegde vanaf dag 1. Daar hoeft geen trainer aan te pas
te komen. Goos doet alles wat een goed afgerichte hond doet. Daarbij wijkt
hij niet van de zijde van Ier. En als zij er niet is, dan kiest Goos iemand anders.
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Amadea had Welt Schmertz achter haar ogen. Toevallig had ik via Social
Media de tip gekregen om de documentaire The Wisdom of Trauma online te
gaan zien. Gabor Mate is één van mijn Guru’s.

Deze doc heb ik Amadea meteen geforward. Ze kwam een paar dagen later
Goos checken en om te vertellen wat die lm met haar had gedaan. Amadea
had hem zelfs twee keer bekeken, al kijkende alles opgeschreven wat haar
interesse had en dat was aanzienlijk. In een inspirerend gesprek vertelde ze
daarbij ook nog dat haar enige broer ten prooi gevallen was aan meerdere
psychoses. Nu ja, I love it when a plan comes together. Dergelijke
ontmoetingen kun je niet plannen. Deze geweldige familie, Amadea, Goos.
Messages from the Universe.
Eric heeft mij op dag 1 alle hoeken van het terrein laten zien. Een zwemmeer
is er op een steenworp-afstand te vinden. Zelden heb ik zulke ruime
camperplekken gezien. Er is niets te vinden wat je aan een pretpark doet
denken. Je zult het met de alom aanwezige natuur moeten doen.
De Mobile Home van Eer en Ier springt meteen in het oog. Erik heeft er zijn
talent voor Graf ti op losgelaten.
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My famous Italian Meatballs gemaakt
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Een halve tennisbaan schoongespoten

*

Jamie Oliver Couscous Salade en Forel uit de oven gemaakt
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Veel betekenisvolle gesprekken gevoerd
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Argentat bezocht
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Blogs geschreven
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Podcast opgenomen en geëdit
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Route voor vandaag en morgen uitgestippeld

*

Een dag langer gebleven

*

Ik vergeet vast nog van alles
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Zoals gezegd, ik kan er een boek over schrijven.

Een beetje reclame maken mag. Het ziet er naar uit dat een vakantie naar
Frankrijk all snel weer tot de mogelijkheden behoort. Nee, maak je geen
zorgen, Eer en Ier houden het daar geruime tijd uit, zelfs met de resultante
van de crisis die we allemaal doorgemaakt hebben. Het is natuurlijk nog stil
op die camping. Dat kan echt beter. Maar, zoals Eric in de vandaag
opgenomen Kantelcast Podcast zei, een Fiasco is geen optie. We gaan er een
succes van maken. Zij hebben er vier jaar over gedaan om deze move te
maken. Er ligt een goed doordacht plan aan ten grondslag.
Ben je in de buurt? Maak een stop bij deze lieve mensen. En blijf net als ik
een tijdje. Het gaat je nooit teleurstellen. Het is een magische plek, midden in
de allesoverheersende natuur van de Corrèze. En Eric, die heeft er in het
centrum van deze camping nog een magische plek bijgemaakt. Een enorme
vuurplaats waarvan hij elke steen wel 5 keer in zijn handen heeft gehad. Hij
was steenkapot toen de laatste steen gelegd was. Die plek nodigt iedereen
uit tot een verdiepend gesprek.
De Corrèze. Ik ben er vandaag, op weg naar Rocamadour, waar ik op een
terras met uitzicht op een Middeleeuwse Stad verslag doe van deze
memorabele week, dwars doorheen ge etst. Een ongeloo ijk mooi
departement. Een absolute aanrader.
Morgen vervolg ik mijn reis en stuur ik aan op Villeneuve sur Lot. Nog een
nachtje in een cheap hotel. Zondagavond haak ik weer aan op de Santiago
Trail en slaap ik in een Refuge in Mont de Marsan. Vanavond heb ik daar een
bed gereserveerd. Zoals je aan de telefoon al welkom geheten wordt. Het is
ongekend. Dat gun ik iedere dakloze medemens.
Rest mij Eer, Ier, Cato, Anaïs, Ada en Roel te bedanken. Ik ben er er op dat ik
sinds 12 juni 2021 deel mag uitmaken van jullie la Roche de Canillac Familie.
Jullie en die plek zitten in mijn hart.
De Ier en Eer Podcast zal over enige dagen het levensnet zien.
Liefde uit Rocamadour,
De Rook
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PS Ja klopt, ik heb Eer en Ier twee jaar geleden in Bennebroek als
Buitengewoon Trouwambtenaar in de echt verbonden.

Een week in de Corrèze
Eer en Ier zijn gesetteld

