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Vijf vragen aan … Cordula Rabe 

Je hebt bij uitgeverij Elmar zes gidsjes met 
lange afstandswandelingen gepubliceerd en 
bij Rother, je Duitse uitgever, zelfs nog een 
meer. Hoe is dit allemaal begonnen? 

Het begon allemaal met de Spaanse Sint Jakobs-
route. In 2001 liep ik voor het eerst van Ronces-
valles naar Santiago de Compostela. Een paar 
jaar later was ik op zoek naar een nieuwe uit-
daging in mijn werk en ik dacht: ‘Ik houd van 
schrijven en van wandelen, waarom ga ik niet een 
wandelgids schrijven?’ Ik nam contact op met 
Rother met het aanbod gidsje te schrijven over 
de Costa Brava, waar ik woon. Ik liet vallen dat ik 
de Camino de Santiago een paar jaar daarvoor 
gedaan had. Mijn geluk was dat ze op zoek 
waren naar een auteur voor de Sint Jacobsroute. 
Ik schreef een plan hoe ik dit wilde aanpakken, zij 
vonden het een goed idee en in 2004 lag daar 
de eerste editie van de Spaanse Sint Jakobsroute 
(in Duitsland inmiddels aan de 15e druk toe). 
Omdat lezers de gids waardeerden, bood Rother 

me aan om te schrijven over de vier andere grote 
caminos in Spanje. 

Je laatst verschenen boek is het Handboek 
voor de pelgrim. Wat was de aanleiding voor 
dit boek? 

De directe aanleiding was de pandemie: daar-
door kwam alle activiteit op de Spaanse Sint-
Jacobsweg tot stilstand, omdat niemand mocht 
reizen. Op zoek naar alternatieven ontdekten 
mensen dat er ook veel pelgrimswegen waren in 
hun eigen land, zoals in Duitsland, Oostenrijk en 
Zwitserland. Omdat het veel makkelijker om een 
pelgrimsweg te lopen vlak bij huis, zonder naar 
een ander land te hoeven reizen, kregen veel 
mensen het idee om een pelgrimsweg te gaan 
doen, zelfs mensen die er nog nooit over 
nagedacht hadden. En omdat ik meer dan 
twintig jaar ervaring heb, vroeg Rother me of ik 
mijn kennis wilde delen met de “nieuwe” 
pelgrims.   Het boek wil een aanmoediging zijn 
voor die mensen die van het avontuur van de 
Camino de Santiago dromen, maar twijfelen of ze 
zo’n lange afstandswandeling aankunnen. Ik wil 
ze laten zien dat je met een goede voorbereiding 
je droom kan laten uitkomen en een pelgrims-
weg kan wandelen. 

Wat is dat je zo fijn vindt aan wandelen op de 
Camino? Wat brengt het je? 

Het eerste woord dat in me opkomt als ik denk 
aan wandelen over de Camino is: vrijheid. Als ik 
onderweg ben, is het leven zo simpel: elke dag 
hoef ik alleen maar van A naar B te lopen en aan 
het einde van de dag is het enige dat ik nodig 
heb een bed, een douche en wat te eten. De 
paar dingen die ik verder nodig heb, zitten in 
mijn rugzak. Een ander aspect dat ik leuk vind is 
het contact met andere pelgrims. Vooral in de 
hotels of wanneer je samen eet: je heb dan 



leuke en interessante gesprekken en plezier te 
hebben met mensen uit de hele wereld. Het 
maakt niet uit of je rijk of arm bent: je praat 
meestal niet over je baan of andere zaken buiten 
de Camino. Het enige dat telt is dat we allemaal 
pelgrims zijn en je hoeft je niet anders voor te 
doen dan gewoon een pelgrim. 

Als je een route zou moeten aanraden aan de 
lezers, welke zou dat zijn? 

Mijn favoriete route is de Vía de la Plata. Met 
1000 kilometer van Sevilla naar Santiago de 
Compostela is deze veel langer dan de andere 
pelgrimswegen in Spanje. En tegelijkertijd zijn er 
veel minder hostals en hotels, is het minder 
toeristisch en zijn er veel minder pelgrims die ‘m 
lopen. Voor covid waren dat slechts ongeveer 
10.000 pelgrims, niets vergeleken met de 
200.000 mensen die de Spaanse Sint Jakobs-
route lopen. Maar dat alles maakt het meer 
authentiek, meer zoals de Sint Jakobsroute 
twintig jaar geleden. En de weg leidt door een 
heel interessant, maar weinig bekend deel van 
Spanje met fascinerende landschappen en kleine 
dorpen zonder toerisme. Aan de andere kant zijn 
er prachtige steden als Sevilla, Mérida, Sala-
manca, Cáceres en Zamora met hun meer dan 
2000 jaar geschiedenis. Vooral Cacerés heeft een 
van de mooiste middeleeuwse centra van Spanje. 

Waar gaat de volgende reis naar toe? Droom 
je ervan een speciale lange afstandswande-
ling te maken? 

Volgend jaar doe ik een of twee pelgrimswegen 
hier in Spanje om de routes up-to-date te 
houden; ik heb nog niet besloten welke. Ik heb 

op dit moment geen plannen voor een nieuwe 
gids. Op mijn lijst met lange afstandswan-
delingen die ik gewoon voor mijn plezier zou 
willen maken – dus niet om erover te schrijven – 
staat de weg van München naar Venetië, over de 
Alpen. Ik zou ook een van de Jakobswegen willen 
doen die in Frankrijk lopen. En onlangs vertelde 
iemand me van een lange afstandspad rond 
Bretagne: klinkt ook heel erg aantrekkelijk.  
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