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Het is een lange weg naar Santiago 
Een voettocht van  2500 kilometer naar Santiago de Compostela



Voorwoord

Toen je een tijd geleden met de mededeling kwam dat je van plan was om naar Santiago de Compostela te lopen, 
dachten we, na de eerste verbazing, dat het wel niet zo� n vaart zou lopen met dat plan van jou. Met andere 
woorden: ja,ja, dat moeten we allemaal nog maar eens zien.
Toen je echter rustig begon met het verzamelen van informatie, het zoeken naar een reisgenoot en het kopen van 
de benodigde -lichtgewicht- uitrusting, begrepen we dat het toch allemaal echt zou gaan gebeuren. Vanaf die tijd 
praatte je nergens anders meer over dan de Tocht. Alle gesprekken leidden op de een of andere manier naar 
Santiago. Ook sleepte je ons mee naar alle bestaande wandel- en buitensportzaken van Nederland en verveelde je 
ons met ellenlange monologen over lichtgewicht-tentjes, waterdichte rug- en slaapzakken en matjes die zichzelf 
opbliezen. Gelukkig ontmoette je toen je wandelmaatje Nell, die dit allemaal wél graag wilde horen! Bij je 
vertrek op 1 juli, hadden wij er dan ook wel alle vertrouwen in, ondanks jouw verzekering dat je nog allerlei 
blessures kon oplopen en dat je er nog lang niet was. Inmiddels heb je Santiago gehaald, en nog wel zonder ook 
maar één enkele blaar. Om in jouw woorden te eindigen: You did it.

Marloes en Hanneke 

 



1 juli 1998  
Uitgezwaaid begin ik om kwart voor acht aan mijn pelgrimstocht naar Santiago de Compostela. De Jacobsweg.
Eerst het dorp door naar de Heilig Hartkerk. In het secretariaat zet mijn buurvrouw Leida de Jong, die vice-
voorzitster is van het parochiebestuur, de eerste stempel in mijn pelgrimspas.
Langs het kanaal richting Raalte kijk ik nog even om, daar gaan we dan van het kleine Heilig Hartkerkje in 
Lemelerveld naar de grote kathedraal van Santiago de Compostela. Op de laatste ledenvergadering van het 
Nederlands Genootschap van Sint Jacob kregen we te horen: � Ga maar op stap, probeer het maar, Jacobus zal 
jullie wel beschermen.�  Nou,  - ik kijk even naar boven - Jacobus, ik ga vandaag op pad!  Zal je mij ook een 
beetje in de gaten houden?    
Na een kilometer of zes passeer ik de Hagweg en zie in de verte de boerderij liggen waar ik geboren ben. 
Bekenden die ik tegenkom wensen me een goede reis en met sommigen maak ik een praatje. Dan komt ook de de 
watertoren en de basiliek van de H. Kruisverheffing in zicht. Zelf ben ik gedoopt en getrouwd in die kerk. Zal ik 
er even langs gaan om te kijken of er iemand thuis is? Op mijn bellen wordt opengedaan en ook hier wordt een 
stempel in mijn pelgrimspas gezet.
Het is druk in Raalte, de woensdagmarkt trekt altijd veel mensen uit de regio. Vanuit de buurtdorpen krijgt Raalte 
regelmatig de wind van voren, maar je komt dezelfde mensen er wel altijd tegen. Velen vinden er werk. Men gaat 
er graag winkelen en heel veel kinderen gaan er naar de middelbare school.
Het lijkt me wel wat om in het centrum een ijsje bij bakker Jorink te halen. Op de lagere school moesten we altijd 
de eerste vrijdag van de maand � s morgens vroeg naar de kerk. Voor ons � boerenkinderen�  was het te ver om 
weer naar huis terug te fietsen en daarom kregen we bij bakker Jorink boterhammen en wat warms te drinken. 
Leuk die herinneringen!  
Bij kasteel Schoonheeten liggen boomstammen waarop je prima kunt zitten en je kan er ook goed op liggen. Mijn 
verse muesli-bollen met kaas smaken heerlijk.
Net in Nieuwheeten aangekomen gaat het regenen. Ik ga ergens naar binnen voor koffie. Nieuwheeten is mijn 
eerste pleisterplaats. Dan komt de Holterberg in zicht, hier eerst een uurtje bosbessen eten en daarna naar 
camping de Holterberg waar ik mijn tentje opzet op het trekkersveldje.
� s Avonds komen mijn man en dochters op bezoek.

2 juli  
Om half acht vertrek ik van de camping. Naar Laren gaat het. Nu Holten achter me ligt begin ik pas echt het 
gevoel te krijgen dat de reis begonnen is, want overal in Salland heb ik al veel gelopen. Zondags vaak over de 
Sallandse heuvelrug en op maandag richting Heideparkbrug, vervolgens bij het huis van Hans en Rietje rechtsaf 
naar Hancate, langs Ommen en via de Lemelerberg terug. 
De bossen bij Laren en Vorden staan vol krentenstruiken met dikke paarse krenten. Regelmatig stop ik even om 
er van te eten. Ze smaken heerlijk en ik heb geen haast.
Ook vind ik hier en daar frambozen, maar niet zo veel. Als ik het schelle fluiten van de wielewaal hoor en  stilsta, 
zie ik de schuwe gele vogel nog net wegvliegen uit een hoge boom.
Om vier uur komt camping de Goldberg bij Vorden in zicht. Hier zet ik mijn tentje op, haal een krant en kijk 
waar ik wat te eten kan krijgen. 

3 juli 
Richting Doetinchem. Een echtpaar uit Nieuwleusen komt me achterop en vraagt waar de reis naartoe gaat. �
� Santiago?  En je komt uit Lemelerveld? Maar dan ben jij die vrouw die in de krant stond.�   Zelf lopen ze het 
Pieterpad in etappes. Na een uurtje met ze meegelopen te hebben trek ik weer alleen verder.
In Zelhem naar een café om wat te eten. Enkele kilometers verder staat een kampeerboerderij die me wel 
geschikt lijkt om er te overnachten. De eigenares van de kampeerboerderij biedt me koffie aan. Ze kijkt naar mijn 
hand en zegt: � Ik zie dat je getrouwd bent. Vrouwen zoals jij komen hier wel vaker en dan vraag ik me af: wat 
bezielt ze toch die getrouwde vrouwen om alléén op stap te gaan.�  Ik leg haar uit dat ik twee studerende dochters 
heb. Ze zitten allebei op kamers. De oudste in Nijmegen en de jongste in Groningen. Dat het dus best kan dat ik 
even niet thuis ben. Ik vertel haar dat het me heerlijk lijkt om eens een halfjaar nérgens voor te hoeven zorgen. 
Als ik ben uitgepraat en mijn tweede kopje koffie op heb, merk ik al aan de opmerkingen die ze maakt dat ze er 
niets van begrijpt. Ik zie aan haar gezicht wat ze denkt; slecht huwelijk zeker!
Varsseveld is de geboorteplaats van bondscoach Guus Hiddink. Hij woont er niet meer, maar komt er nog 
regelmatig om ergens rustig te gaan eten met zijn gezin. De mensen groeten hem of maken een praatje, maar 
zitten hem niet de halve avond aan te staren. Hier kan hij zichzelf zijn.
Het is rustig op de kampeerboerderij: er staan maar twee caravans en twee tentjes. Van de hooiberg is een 
recreatieruimte gemaakt. Met z� n vieren zitten we daar de hele avond te kletsen over van alles en nog wat. 
Cor, uit Breda, vindt dat Pieterpadlopers vaak hoogopgeleid zijn. Ja, maar ook wel kleine criminelen zitten 
ertussen, merkt een ander op. Hopelijk ex-criminelen, denk ik.

4 juli
Vroeg wakker. Rond half zeven vertrek ik stilletjes om niemand wakker te maken.
� s Morgens vroeg door Doetinchem lopend valt het me op dat ook hier, net als in Zelhem, heel weinig huizen en 
winkels in het oranje zijn. Het wereldkampioenschap voetbal in Frankrijk is in volle gang, maar nergens zie je zo 



weinig oranje als in de geboortestreek van Guus Hiddink. Die Achterhoekers gebruiken hun nuchtere 
boerenverstand en begrijpen tenminste wat voetbal is: gewoon maar een spelletje.
Na Doetinchem een paar uur alleen gelopen door het Bergherbos en Montferland. Ik kom niemand tegen. Af en 
toe hoor ik het hakken van de specht en zoek dan waar de vogel zit. Dan richting Hoog Elten. Hier gaat het 
Pieterpad drie kilometer over Duits grondgebied. Spijk komt in zicht. Ik klim de dijk op en zie de Rijn voor me 
liggen. Bij Spijk komt de Rijn dus ons land binnen en niet bij Lobith, zoals ons vroeger op school geleerd werd. 
Langs de steenfabriek naar Tolkamer. Daar ga ik aan het water zitten en eet wat zalmfilet. In Millingen een 
camping opgezocht.

5 juli
Al om vijf uur wakker. Tijd genoeg om nog even te blijven liggen en na te denken. Een echte pelgrim gaat te 
voet en alleen, is me verteld. Maar onderweg sluiten anderen zich aan, denk ik. Bij mij is dat ook het geval.  Nell 
zal vanmiddag uit Nijmegen vertrekken en ik verheug me erop samen verder te gaan.
Om kwart voor acht sta ik bij het pontje van Millingen. De pontbaas aan de overkant ziet me en zet me de Rijn 
over.
Vandaag weer over Duits grondgebied via het dorp Zyfflich en het Wylermeer naar de Duivelsberg. Ik raak daar 
de weg kwijt. Zou het daarom de naam Duivelsberg hebben gekregen? Na een uurtje zoeken kom ik weer op het 
goede pad. Het pannenkoekenhuis de Duivelsberg heeft koffie en marikenbrood op het bord staan. Laten we dat 
maar eens proberen. Het smaakt goed.
Nu eerst door Groesbeek en dan richting Mook. Bij een leuke villa waar Carpe Diem op staat - pluk de dag 
betekent dat - wacht Nell me op.
Het huis heeft een tuinhuis als gastenverblijf. Van onze gastvrouw Truus krijgen we een heerlijke maaltijd 
voorgezet. Vanavond slaap ik weer in een gewoon bed.

6 juli
Na een uitgebreid en heerlijk ontbijt vertrekken we pas om half tien. Veel te laat dus.
Riching Gennep, de Sint Jansberg over, een prachtig natuurgebied. Heerlijk de boslucht opsnuiven en bijpraten 
met Nell. 
Camping opgezocht in Afferden. 
We ontdekken dat je ondergoed en sokken prima kunt drogen onder de handendroger in het toiletgebouw. Doen 
we voortaan!

7 juli
Verder gaan we weer. Met het pontveer de Maas over bij Afferden. Nog een stukje Noord-Brabant en dan zijn we 
in Limburg. Hier staan overal kapelletjes met allemaal een eigen geschiedenis. Voor Meerlo schijnt de zon zo 
behaaglijk, dat we besluiten een poosje in het lange gras te gaan liggen. We krijgen gezelschap van een 64- jarige 
man uit Kampen. Hij heeft drie maanden geleden zijn vrouw verloren en was toen net begonnen aan het 
Pieterpad. Zijn vrouw kreeg een virusinfectie en overleed volkomen onverwacht. Nu, na haar dood, wil hij alleen 
het Pieterpad uitlopen. We nemen de tijd en luisteren naar zijn verhaal.
Camping opgezocht in Meerlo, waar ons een verrassing wacht. Til, een vriendin van Nell, staat ons op te wachten 
met haar dochter en tracteert op beschuit met aardbeien.
In de kantine kijken we naar het voetballen: de wedstrijd Nederland-Brazilië, om een plaats in de halve finale van 
het wereldkampioenschap. Nederland verliest en Guus mag naar huus.

8 juli
We doen het rustig aan, een etappe van twintig kilometer.
Bij Grubbenvorst met het pontveer de Maas over. Kan dat eigenlijk wel, die zijn we toch al overgestoken? Ja, 
maar de Maas kronkelt nogal en we moeten weer de rivier over.
We overnachten in Velden bij kennissen. Ze hebben een zwembad in de tuin. Nell duikt een halfuurtje het water 
in. Zij is lid van de diepzeeduikclub in Nijmegen en dat kun je wel zien. Maar ik, nou nee, ik vind het veel te 
koud.
In 1993 is de Maas hier overgestroomd en kwam het water het dorp binnenlopen. Foto� s van de overgestroomde 
Maas haalden de wereldpers. Joep en José, de bewoners van dit huis, dat gelukkig op een terp staat, vertellen wat 
een vreemd gezicht het was om op de weg een bootje te zien varen.

9 juli
De zwaluwen vliegen laag; we hoeven voorlopig nog geen goed weer te verwachten. 
Vanmorgen al vroeg door Venlo. Opvallend veel Duitsers die hier komen winkelen. En ze hebben hier ook 45 
koffieshops, wordt ons verteld. In de omgeving zijn veel aspergevelden.
Achter Swalmen komen we in de stromende regen laat in de avond aan bij een kampeerboerderij. We hoeven ons 
tentje niet op te zetten. Omdat het zo hard regent mogen we wel in de paardenstal slapen. 
De paardenstal moet nog verbouwd worden, de tralies zitten er nog voor en de drinkbak hangt er ook nog in. Er 
staan wel twee bedden. Het is goed, zeggen we tegen de eigenares, we willen hier wel liggen. 



Toen we in de vroege morgen er even uit moesten, bleek dat het traliehek in het slot was gevallen. Met een stoel 
en na wat klimmen kwamen we er toch uit. Dat was lachen!
De laatste keer dat ik in een hotel sliep, was twee maanden geleden. In een Bilderberg hotel was dat. En nu in een 
paardenstal. Het verschil is groot en de prijs ook. Maar allebei zijn ze leuk.

10 juli
In Roermond eerst naar de Munsterkerk en dan op zoek naar de kerk van Christoffel. We hoeven niet lang te 
zoeken. De kathedraal komt in zicht, met op de torenspits het met bladgoud beklede beeld van Sint Christoffel, 
de schutspatroon van de reiziger. We groeten hem. Hier krijgen we een stempel in onze pelgrimspas. Roermond 
is een gezellige stad. We lopen door de winkelstraten en kopen allebei een overhemd, dat we meteen aantrekken. 
Een overhemd is ideaal, merkten we al eerder. Als het warm wordt rol je de mouwen even op. Loop je door de 
bossen en heb je last van takken, brandnetels of muggen, dan gaan de mouwen weer naar beneden. De kraag 
opzetten beschermt je tegen felle zon of koude wind.
We trekken weer verder over � s Heren wegen.
Ook hier zijn de wegbermen weer mooi. Korenbloemen, boerenwormkruid, kamille en heel veel klaprozen, een 
schilderachtig gezicht. Het lijkt wel wat op het papaverveldje van Monet. 
Bij Sint Odiliënberg is een boerderijcamping.

11 juli
We vervolgen onze weg van Montfort naar Peij om weer te eindigen bij een boerderijcamping, nu in Susteren. 
We houden van boerderijcampings. Veel ruimte en heerlijk rustig. Zoals een camping hoort te zijn. De 
supermarkt is verder dan we gedacht hadden; we moeten de drie kilometer ook weer terug lopen.
Even naar huis bellen, want mijn dochter Hanneke is vandaag 21 jaar geworden. 
Het draad voor de waslijn kan wel weg; de was kan je best ophangen in de struiken, alleen met de knijpers.
Veel regen vandaag. We willen vroeg gaan slapen, maar dat lukt niet.
Discussie met Nell: waarom alles is zoals het is. En of het goed is. Nell vindt het goed. Ik kan wel een aantal 
dingen bedenken die best anders gekund hadden. De wereld is te hard. 

12 juli
Wakker worden in de regen, daar wordt je niet vrolijk van. Nog slecht geslapen ook. De ene keer werd ik wakker 
links van het matje, de andere keer rechts. Mijn lichte ganzendonsen mummieslaapzak is wel heerlijk warm, al 
zit er nog steeds een vreemd nieuw luchtje aan.
Op weg naar Limbricht komen ons twee mannen achterop, die trots vertellen over hun dorp. Het had het eerste 
schuttersgilde van Nederland. Zo� n paal waar op geschoten wordt heet een hark. Ze zijn twee keer eerste 
geworden met wedstrijden binnen de Benelux. 
De moeite waard is ons bezoek aan het Salviuskerkje, al is het alleen maar om de fresco� s te bezichtigen. In 1977 
werden de gewelfschilderingen ontdekt onder twintig lagen kalk! Ze dateren uit de dertiende eeuw.
We lopen door Sittard. Ongeveer vijf kilometer voorbij Sittard raken we de weg kwijt, die we pas na twee uur 
zoeken door bossen en langs graanvelden weer terugvinden in de buurt van de Paulusstichting.
We hebben geen zin meer om een camping te zoeken. Bij drie wilde kersenbomen gaan we wildkamperen.

13 juli
Voordat we op pad gaan, eerst een halfuurtje kersen eten. Wilde kersenbomen staan hier genoeg. Oude 
hoogstamboomgaarden zijn er niet veel meer. In het verleden gaven de overheid en de Europese Gemeenschap 
subsidie voor het rooien van de hoogstamboomgaarden.
De tent moeten we inpakken in de regen. Regen, regen, en nog eens regen. In de regen door de bossen is goed te 
doen, maar twintig kilometer over akkerwegen is loodzwaar. Onder iedere schoen zit een kilo blubber. We 
hebben het moeilijk vandaag.
Doodmoe arriveren we om zeven uur op het station van Maastricht. Eerst maar een uurtje uitrusten, daarna 
zoeken we de camping wel op. 

14 juli
Vandaag nemen we een rustdag. Al onze kleren moeten gewassen worden.
Het primusje doet het vaker niet dan wel. We hebben als pelgrimswijsheid ontdekt: je kunt beter iets niet hebben 
dan dat het je ergert, wat het ook is. Maar geldt dat niet voor alles in je leven?
Het primusje gaat weg. De rugzak is te zwaar en er kan nog wel meer weg. Het bord kan wel weg. De radio kan 
wel weg. Een T-shirt kan wel weg. De helft van de toilettas kan ook wel weg. Weer een kilo minder!
We gaan Maastricht bekijken en een stempel halen in de reformatorische Sint-Janskerk. Even aan de Maas zitten 
en dan naar het Vrijthof. We genieten op het terras voor het oudste café van Maastricht, In den ouden 
Vogelstruys genaamd.
Een 52-jarige man op de camping, Frank uit Assen, is in zijn eentje aan het rondzwerven. Hij ziet het leven niet 
meer zitten. Deze voormalige bouwkundige, die zegt in Maastricht geboren te zijn, heeft het moeilijk. Hij maakt 
zich grote zorgen over de bevolkingsexplosie en het milieu, en loopt voortdurend de camping over om papier en 
plastic op te rapen.Hij vertelt dat hij een broer en zus heeft die allebei arts zijn en een goed inkomen hebben. Zij 



zijn rijk en ik ben arm, verzucht hij. We praten veel met hem, maar het helpt niet. Hij blijft somber en zegt dat hij 
niet langer dan een jaar meer wil leven.

15 juli
We nemen afscheid van Frank en dat waardeert hij. Hij vraagt in welk jaar ik geboren ben. In 1948, zeg ik. Dan 
heb ik nog een cadeautje voor je, zegt hij, en hij loopt zijn tent binnen om even later terug te komen met een 
dubbeltje uit 1948 met koningin Wilhelmina er op. Nell krijgt een pak honingkoeken.
We nemen eerst de stadsbus om onze overbodige spullen naar de ouders van een vriendin van Nell te brengen. 
We worden hartelijk ontvangen, krijgen koffie en brood en mogen onze spullen laten staan. 
We vertrekken uit Maastricht, waar onze vorige etappe geëindigd was bij het station. Boven op de Sint 
Pietersberg kijken we nog een keertje achterom. Dag Maastricht, mooie oude stad aan de Maas.
We volgen de GR 5 en gaan de Belgische grens over. Weg uit Nederland.
Een beetje een meisjesdroom is het toch ook wel. Mijn rugzak en mijn tentje mee de vlinders achterna. Rob de 
Nijs zong daar in de zestiger jaren al over. In mijn geval is het: dag Hanneke en Marloes, dag allerbeste man, ik 
zie het hier wel zitten maar ik neem het er toch even van. Tegen de avond bereiken we Lanaye. Geen camping 
hier. We vragen aan mensen met een grote rommelige tuin of we daar ons tentje mogen opzetten. Dat mag.
De jeugd in de straat vindt het prachtig en komt een praatje met ons maken. Dat komt goed uit, want zo kunnen 
we ons Frans nog wat ophalen.
 Naar Spanje? Helemaal lopend? We zien aan de gezichtjes dat ze het bijna niet kunnen geloven.   

16 juli
Richting Luik gaat goed, maar in de stad zelf raken we de weg kwijt en komen op het industrieterrein terecht. We 
moeten zeker drie uur zoeken voordat we er door zijn. Vieze stad. We zeggen herhaaldelijk tegen elkaar dat we 
hier nooit meer terugkomen.
Onze volgende etappeplaats halen we niet meer. We wachten tot het donker wordt en zetten dan onze tent op aan 
de Ourthe. Even wassen in de rivier en doodmoe vallen we in slaap.

17 juli
Wakker worden aan de Ourthe is heerlijk en wassen in de rivier is nog leuker. Er groeit veel citroenmelisse. Wat 
ruikt dat heerlijk. Wat een rust hier. In de verte zit een man in een bootje te vissen.
Even verderop ligt Tilff. Voor mij een bekende plaats, omdat mijn echtgenoot Willy hier vaak de toertocht Luik-
Bastenaken-Luik fietst, samen met zijn maatjes Harry en Arend. We zien de kolenboer hier nog rondgaan om 
overal bij de huizen zijn brandstoffen af te leveren.
We volgen de GR 57, denken we, maar na acht kilometer klimmen blijkt het de GR 5 naar Nice te zijn. We gaan 
terug over de gladde keistenen. Zestien kilometer voor niks gelopen! We zullen voortaan beter uitkijken. Dit zal 
ons niet weer gebeuren. We zijn moe en stoppen wat eerder, bij de camping in Esneux.

18 juli
Weer een kletsnatte tent inpakken. We lopen langs de autoweg naar Poulseur. Daarna weer verder langs de 
Ourthe.
Als we uitrusten, zien we dat we voor een huis zitten met een flinke waslijn vlak boven ons. Zo, dat komt goed 
uit, want alle spullen zijn nat. We bellen aan en vragen of we de waslijn mogen gebruiken. � Oui, c� est bien� , zegt 
madame, terwijl ze ons stomverbaasd aankijkt  Zo� n vreemd verzoek heeft ze waarschijnlijk nog nooit eerder 
gehad. Na tien minuten komt ze weer naar buiten, gaat de ramen wassen en maakt een praatje met ons. Binnen 
een uur zijn tent en kleren droog.
Weer zetten we ons tentje op aan de Ourthe, nu op een camping in Hamoir.

19 juli
Het is zondag en we besluiten een rustdag te nemen. Mijn gelovige reisgenote vindt dat we als pelgrims maar 
eens naar de kerk moeten en ik besluit met haar mee te gaan. We hoeven niet lang na te denken wat we aan 
moeten trekken, we hebben niks!
De mis begint om negen uur. Na afloop vragen we de pastoor om een stempel. Hij reageert verrast. Op weg naar 
Compostela? Hij is vandaag waarnemend en het secretariaat is gesloten, maar hij wil graag een stempel zetten 
van zijn eigen kerk, ongeveer vier kilometer hiervandaan. Een vriendelijke dame, die naast ons in de kerk zat en 
het gesprek hoort, biedt aan ons ernaartoe te brengen. We mogen bij haar in de auto stappen. Wanneer we terug 
zijn en haar bedanken, zegt ze: � Bidt voor mij in Santiago.�   Zullen we doen.

20 juli
Richting Marche et Famenne. Het is erg warm en daar moeten we nog aan wennen. Ook het klimmen in de 
Ardennen is zwaar.
Halverwege Opagne zoeken we een restaurant op en ook hier is weer een heerlijke vegetarische maaltijd te 
krijgen. Spaghetti met zes verschillende soorten groenten.
We zijn lui en gaan onder een paar hele grote bomen een rustpauze nemen van zeker drie uur.



In Hotton is een camping. Laten we hier maar overnachten. We krijgen ruzie met de campingbaas. Hij vraagt het 
dubbele van wat we overal moeten betalen en geeft de rekening op een bierviltje. De gluiperd. Vierhonderd frank 
per persoon vraagt hij, terwijl het overal honderdvijftig of tweehonderd frank is. En dat voor een camping � très 
simple� . We protesteren, maar het helpt niet. Het is al laat op de avond en hij voelt zich sterk. Maar wij ook, want 
we weten dat er nog een camping in de buurt is. We laten ons niet belazeren en vertrekken. Op naar de volgende 
camping en daar betalen we weer de normale prijs.
We hebben het niet getroffen. Het is feest in het dorp en de muziek dringt keihard door op de camping, en dat tot 
drie uur � s nachts. Boem boem boem. We doen nauwelijks een oog dicht. Wel kunnen we iemand noemen die we 
graag een oog dicht zouden slaan.

21 juli
Zeer slecht geslapen dus. Maar het zonnetje schijnt en we gaan weer.
In Marche et Famenne is het gezellig. De fanfare loopt door de straat. Het is Onafhankelijkheidsdag in België,
de nationale feestdag. Gelukkig vinden we nog een winkeltje dat open is. We nemen wat te eten mee en lopen de 
stad weer uit. We zoeken een geschikt plekje om te eten. Zoals altijd draai ik na het eten een sjekkie.
Door België lopen, is weilanden vol vee zien, in Nederland was het niet anders. Weilanden vol met koeien, 
schapen en soms paarden, maar vooral koeien. Vrienden van ons uit Frankrijk zeggen regelmatig dat Nederland 
ze aan een dierentuin doet denken. Ze hebben gelijk. We overnachten in Nassogne. 

22 juli
De dag begint slecht. Eerst de kletsnatte tent drogen. Niet van de regen maar van de dauw. Dan kom ik tot de 
ontdekking dat mijn hondenfluitje weg is. Nergens te vinden, waarschijnlijk in de douche laten liggen. Jammer, 
het was een cadeautje. Ik had het nog niet gebruikt, maar het gaf me een goed gevoel dat ik het bij me had. Als 
we langs een huis liepen met een grote blaffende hond, dan dacht ik: gewoon doorlopen, mij kan niks gebeuren.
Het eerste het beste café dat we iedere dag tegenkomen gaan we altijd naar binnen voor koffie. Ook vandaag 
weer. Er staan veel frambozenstruiken langs de weg. We stoppen regelmatig even. Een vos steekt vlak voor ons 
de weg over.
Tegen de avond arriveren we in Libin. Geen camping in dit dorp. We bellen aan bij een mooi wit huis met een 
grote tuin aan de rand van het dorp. Monsieur en madame komen samen aan de deur, en op onze vraag of we ons 
tentje in de tuin mogen zetten reageren ze heel leuk. Het mag. Ze bieden ons zelfs de logeerkamer aan. Maar dat 
weigeren we beslist. Het zijn al wat oudere mensen en we willen ze geen extra werk bezorgen. Ook zijn we niet 
uit op gratis logies en ontbijt. We leggen uit dat we op weg zijn naar Santiago de Compostela en een plek zoeken 
voor ons tentje. We mogen gebruik maken van de tuin.
Ze gaan de tafel dekken en we moeten mee-eten. Ze vertellen dat ze een kleinzoon hebben die heel mooi piano 
speelt. Hij krijgt zelfs uitnodigingen uit andere landen om op te treden. We krijgen een videofilmpje te zien van 
deze tienjarige jongen. Wat speelt hij mooi. Soms met zijn ogen dicht. Bach, Beethoven, Chopin en 
Mendelssohn, Grieg, Berkovitch - of het niets is. Hij heeft het talent van zijn moeder, die pianolerares is. Met 
zijn halflange haar lijkt het net of er een jonge Mozart is geboren. Alexander Vaguener, men zal nog van hem 
horen. Hij komt dit jaar nog naar Nederland, waarschijnlijk naar Leiden. Als we op tijd thuis zijn gaan we er 
zeker naartoe. 
We krijgen van mevrouw Vaguener ook nog een glas zelfgemaakte cointreau.

23 juli
We vertrekken pas laat bij de familie Vaguener. Ze staan er op dat we eerst met hen ontbijten. 
We besluiten dat het vandaag een werkdag gaat worden, van 33 kilometer, naar Bouillon.
Halverwege passeren we een weiland met twee ezels. � Dag ezels, gaan jullie mee naar Santiago?� , vraag ik, want 
onze rugzakken zijn zwaar. Zoals gewoonlijk zeggen de ezels niets. Als we doorlopen kijken ze ons verbaasd na, 
of ze willen zeggen: en dat noemt óns ezels.
De laatste tien kilometer volgen we de GR 14 en dat hadden we niet moeten doen. Veel te zwaar en het begint al 
donker te worden als we de laatste berg afdalen en in Bouillon aankomen, waar een vriendelijke Belg ons vertelt 
dat we zeker drie kilometer te ver zijn doorgelopen. Hij wil ons wel even met de auto terugbrengen. In de auto 
stappen voor de weg terug, dat kan wel, vinden we. Doodmoe komen we aan op de camping, en ook daar zit het 
tegen. De grond is keihard en het duurt lang voordat we met een flinke kei de pennen in de grond krijgen. Het is 
al tien uur als we eindelijk onder de douche staan. Daarna merken we dat er geen kantine of winkel is. Nou ja, we 
hebben nog een Snickers en een stuk droge worst in ons heuptasje en daar moeten we het maar mee doen.

24 juli
Gisteravond was de receptie gesloten en ook nu is er weer niemand te zien. Alles afgesloten. Het is half negen en 
we wachten niet langer en vertrekken zonder te betalen. We lopen weer terug, richting centrum, waar we 
gisteravond ingestapt zijn. Bouillon is een mooie stad. Zouden hier de bouillonblokjes vandaan komen?  
We gaan aan de rivier de Semoy zitten en halen wat te eten. 
Verder gaan we weer. We besluiten voorlopig te stoppen met GR-routes. We willen gewoon naar Spanje en zijn 
hier niet om zware GR-routes te lopen. Nell houdt er niet van en zegt dat je dan urenlang alleen maar naar je 
voeten zit te kijken en niets van de omgeving ziet.



Om precies twaalf uur passeren we het douanekantoor. Dag België. De Belgen zijn een aimabel volk. We vonden 
het fijn om door België te lopen. Maar we genieten, want we lopen Frankrijk binnen en voelen ons super. We zijn 
er al vaak geweest, maar het is de eerste keer dat we het te voet bereiken. De zon verwelkomt ons en dat hoort 
voor mijn gevoel ook bij Frankrijk. 
We eindigen in Sedan aan de Maas, een oud vestingstadje.

25 juli
We nemen een rustdag. Sedan is een grote stad. Ik moet naar de schoenmaker omdat de zool van mijn schoen los 
laat. We halen ook hier een stempel, dit keer op het gemeentehuis. Daar moet ik eerst een dik uur voor op de 
stoep zitten, want er is een trouwpartij aan de gang. Daarna vertelt de portier dat het secretariaat is gesloten en 
dat ik maandag maar terug moet komen. Ik zeg hem dat dat niet kan, omdat we morgenvroeg weer vertrekken, en 
dat ik toch erg graag een stempel van deze prachtige gemeente wil hebben, waarvoor ik zelfs een uur op de stoep 
heb gezeten. De portier krijgt medelijden met me, zegt dat hij de reservesleutel zal gaan halen en ... ik krijg mijn 
stempel.
De politie komt op de camping rondkijken. Dat komt goed uit, want we vonden gisteren een portemonnee met 
inhoud en een heleboel sleutels. Nu hoeven we niet meer naar het politiebureau. 
We zijn het departement Champagne binnengelopen en vieren dit vanavond met een glas champagne, die op de 
camping te krijgen is. Santé.

26 juli
We moeten even zoeken hoe we Sedan uit moeten komen. Maar dan gaat het vlot. Om twee uur � s middags zijn 
we al bij ons geplande eindpunt: Chemery sur Bar. 
In het plaatselijke café waar we wat gaan drinken, bemoeit iedereen zich met onze reis en we krijgen advies hoe 
we verder moeten lopen. Op de routekaart staat het dorp waar we naartoe moeten niet aangegeven. Ik heb te veel 
van de kaart afgescheurd. Omdat ik voor Frankrijk zes routekaarten nodig had en de stapel te zwaar vond 
worden, had ik er links en rechts stukken afgescheurd. Iets te veel dus. De cafébezoekers moeten er hartelijk om 
lachen en leggen ons uit hoe we het beste verder kunnen lopen. 
Het is nog te vroeg om te stoppen en we gaan nog tien kilometer verder. Daar is een buurtschap met boerderijen 
waar je kunt overnachten, wordt ons verteld. 
Vlak voor deze buurtschap is een oud klooster, waar we aanbellen. De dame die aan het hek komt, zegt dat de 
kampeerboerderij nog twee kilometer verderop is. Op haar vraag waar de reis naartoe gaat, antwoorden we: 
� Santiago de Compostela� .  Ze is verrast en vindt het leuk. We maken van de gelegenheid gebruik en vragen of 
we onze tentjes bij haar in de tuin mogen zetten. Ze moet even met haar man overleggen, komt terug en zegt dat 
het goed is en wijst ons een plaats aan naast een prachtige ceder. 
Als we de tentjes hebben staan, krijgen we van haar tomaten, meloen en een pak macaroni. We bedanken haar en 
zeggen dat we geen gaspitje hebben. Even later krijgen we die ook.
Wat later op de avond komt ze opnieuw langs en vraagt of we bij hen in de tuin wat komen drinken. Nou, dat 
doen we graag. We krijgen champagne! Ze hebben vrienden op bezoek en het gesprek gaat half in het Frans en 
half in het Engels. De heer des huizes, die rechter is in een naburig stadje, maakt grapjes met ons over Holland 
als heroïneparadijs. Hij loopt weg en komt even later terug met een potje wit poeder waar hij met grote letters 
� heroïne�  op heeft geschreven en dat zet hij naast ons glas champagne neer. Alstublieft! Dat is toch dagelijkse 
kost voor Hollanders. We moeten er erg om lachen. Hij vindt wel dat de Nederlandse overheid de drugshandel 
keihard moet aanpakken en zegt dat de meeste Fransen er zo over denken. 
Het klooster is al tweehonderd jaar in het bezit van zijn familie. Het was het eerste kartuizer klooster in Frankrijk, 
en werd gesticht in de elfde eeuw. Vele beroemdheden hebben hier overnacht: de heilige Bernardus, Thomas 
Becket, paus Eugenius III en ... Nell en Joke. Al zal de paus wel niet in de tuin hebben geslapen. 

27 juli
We nemen afscheid van madame Martine Jouet-Pastrè en het klooster te Le Mont-Dieu. Voor het behoud van het 
klooster en de bijgebouwen is een stichting opgericht. We laten een gift achter en bedanken haar voor de 
gastvrijheid.
We gaan afwijken van onze geplande route (gebaseerd op campings). Het kost vele kilometers extra lopen en 
vele uren zoeken om telkens een camping te vinden. Bij particulieren in de tuin staan bevalt veel beter. Le 
Chesne is onze volgende stad en dan naar Ballay. Hier bellen we ergens aan en vragen of ze een plaatsje voor ons 
hebben. We mogen in de tuin naast het kippenhok staan.

28 juli
We krijgen koffie en stokbrood bij ons vertrek en bedanken de familie. Natuurlijk vragen we altijd bij ons vertrek 
wat de kosten zijn, maar betalen mogen we nergens. In Vouziers bij het Bureau de Tourisme langs voor nieuwe 
routekaarten. We lopen de hele dag over de akkerwegen die langs de Route National lopen. Een geweldige 
ontdekking vinden we zelf. Het schiet lekker op, het is niet eenzaam en we hebben geen last van het verkeer. 
Zover je kan kijken: overal graanvelden. De boeren zijn druk bezig de oogst binnen te halen. Vandaag zien we 
ook de eerste zonnebloemen. Tegen de avond arriveren we in Sommepy-Tahure. We mogen slapen in een 
hobbyruimte van een boerderij. Geen tentje opzetten, alleen de matjes op de grond en de slaapzak uitrollen. 



We gaan het dorp in om een restaurant te zoeken en krijgen zelfs de sleutel mee.

29 juli
Bij ons vertrek krijgen we ook hier koffie en stokbrood. Vandaag door Souain en Suippes. We komen langs een 
heel groot oorlogskerkhof en een enorm monument met het opschrift: Aux Morts des Armées de Champagne 
1914-1918 Militaire Allemand. Een Duits oorlogskerkhof uit de Eerste Wereldoorlog.
We lopen langs een groot wortelenveld en krijgen trek in een wortel. Kan dat eigenlijk wel? Nell vindt ook dat 
het wel kan. Als pelgrim moet je toch wel een paar wortels kunnen nemen. Ja, het kan wel vinden we. We pakken 
ons zakmes en maken er een paar schoon. 
We lopen door Suippes en gaan daar wat eten. Ook nemen we wat proviand voor onderweg mee. 
Halverwege Châlons sur Marne, onze volgende stad, lopen we tegen zes uur naar een oude boerderij en vragen 
aan de mannen in de schuur wie de baas is. Aan de man die naar voren komt vragen we of we de tent in het 
weiland naast de schuur mogen opzetten. Van de aardige boer mogen we wel in de schuur slapen, onder 
voorwaarde dat we tot morgenochtend  8 uur blijven. Hijzelf woont met zijn gezin in het dorp, want de boerderij 
ligt nogal afgelegen. Toen deze onbewoonbaar werd en er een nieuw woonhuis gebouwd moest worden, besloot 
hij dat in het dichtstbijzijnde dorp te laten doen, omdat het daar minder eenzaam zou zijn voor zijn gezin. We 
krijgen de sleutel en beloven tot morgenvroeg te blijven.

30 juli
De boer komt precies om acht uur aanrijden en heeft voor ons een thermoskan met thee en een pak madeleines 
meegebracht. Die moest ik van mijn vrouw meenemen, zegt hij. Daar hadden we al op gehoopt. Toen we wakker 
werden, zei ik al tegen Nell: � Als hij een aardige vrouw heeft, geeft ze hem vast wel koffie voor ons mee.�  We 
kletsen nog wat met hem over onze reis en vertrekken weer.
Châlons sur Marne is veel groter dan we gedacht hadden. We halen in een supermarkt wat te eten, zoeken een 
plekje in het park en blijven daar een paar uur liggen. We snappen eindelijk waarom we zo� n grote rugzak 
hebben meegenomen: om onze voeten op te leggen als we willen uitrusten. Veel mensen kijken naar ons en 
glimlachen naar die twee rugzaktoeristen in het gras.
 We overnachten op een prachtige camping, maar de receptioniste is zeer onvriendelijk en geeft nauwelijks 
antwoord op onze vragen.
Je T-shirt uitwassen: gewoon aanhouden onder de douche!

31 juli
Op de kaart zien we dat we ongeveer op de hoogte van Parijs zitten. We steken de Marne over. Ook hier weer 
veel zonnebloemen. Ze draaien � s morgens met het kopje mee naar de zon. Vandaar de naam tournesol.
Overal langs de weg staan pruimenbomen met kleine blauwe pruimen. 
We drinken veel water, zeker twee à drie liter per dag. Wat smaakt water toch lekker en het is goed voor de 
opbouw van de cellen. Drink twee liter water per dag extra en je voelt je supergezond. En echt, niemand hoeft het 
in te stralen!  
Het volgende dorp is Coole. We moeten een poosje zoeken voor we een plaatsje vinden voor de nacht. Bij een 
stuk of vijf huizen waar we aanbellen is er niemand thuis of doet men niet open. Bij een boerderij lukt het ten 
slotte wel. De boerderij ligt in het dorp. De familie staat er op dat we ook mee-eten. 
Als we onze tentjes hebben opgezet, komt dochter Stephanie langs en vraagt of we zin hebben mee te gaan naar 
het land, hier drie kilometer vandaan, waar ze haar broer, die daar aan het werk is wat te drinken gaat brengen. 
Nou, dat willen we wel, we kunnen dan meteen zien wat ze allemaal verbouwen. 
Mijn Frans schiet dik tekort, maar Nell spreekt goed Engels en Stephanie ook. Ze verbouwen tarwe en gerst en 
ook vlas en ocilettes. Ocilettes zijn bloemen waarvan pijnstillers gemaakt worden. We gaan weer terug naar de 
boerderij en tegen tien uur kunnen we aan tafel. Het is bijna middernacht als we eindelijk van tafel kunnen. Het 
duurde ons een beetje te lang, maar we konden met goed fatsoen niet eerder opstaan en van tafel gaan. 
Teruglopend door de hal, zien we een landkaart van Frankrijk hangen en schrikken van de grote afstand die we 
nog moeten afleggen.

1 augustus
Bij het wakker worden merken we dat de tent weer nat is. Ook kruipen er overal slakken. Nell heeft er zeker 
dertig op de tent zitten. Ze gruwt ervan. Ik moet helpen ze eraf te halen. We nemen afscheid van deze aardige 
familie en gaan weer.
Mijn schoenen lopen heerlijk. We zijn al een maand onderweg en nog steeds heb ik geen blaren. We wassen onze 
voeten nooit met zeep.
Van dorp naar dorp. Wat is het rustig en stil in Noord-Frankrijk. Soms komen we urenlang niemand tegen en 
hebben het gevoel dat we alleen over de aardbol stappen. Aan alle kanten zie je de horizon. Het is net of we over 
een lappendeken lopen. Zover je kan kijken ook nergens boerderijen. We voelen ons rijk, want als wandelaar heb 
je de hele wereld!
Tegen de avond bereiken we Vaucogne en bellen ergens aan, maar het antwoord is voor het eerst negatief:  we 
mogen niet in de tuin staan. Het moest er toch een keer van komen. De dame van het volgende huis zegt dat we 
maar naar de mairie - het gemeentehuis - moeten gaan. Zij zal wel iemand bellen en zeggen dat we eraan komen. 



De mairie is gesloten en we blijven er voor staan wachten. Dan stopt er na vijf minuten een auto waaruit een man 
stapt. Hij heeft een groene kiel en blauwe broek aan en een pet op. We geven hem een hand en hij stelt zich voor. 
Het is de burgemeester! Hij denkt een ogenblik na en neemt ons dan mee naar de oude wasplaats van het dorp, en 
daar mogen we ons tentje opzetten. Er staat een houten gebouw bij, zodat jullie ook nog binnen kunnen  zitten, 
zegt de burgemeester. Maar zonder stoel heb je daar niet zo veel aan. Het riviertje is de Puits. De burgemeester 
vertrekt en wij zetten ons tentje op. 
We gaan ons wassen in de rivier. Ik heb net mijn kleren weer aan, maar Nell staat nog half in haar blootje als de 
burgemeester er weer aankomt. Ze schiet gauw in de kleren.
Hij heeft een fles bronwater voor ons meegenomen en bovendien de route voor de komende dagen voor ons op 
papier gezet. Een echte burgervader dus. Iemand die belangstelling en zorg toont voor de gasten in zijn dorp. Met 
zijn groene kiel en blauwe broek doet hij me een beetje denken aan mijn vader, die vroeger ook altijd dat soort 
kleren aan had.

2 augustus
Wat staan we hier leuk. We zouden best nog wel een paar dagen willen blijven, maar Santiago roept en we 
moeten weer op pad.
We lopen Vaucogne uit en gaan de Aube over. We doen het rustig aan. Het is zondag. 
Wandelen is voor mij een ideale reisvorm. De overzichtelijkheid van het bestaan, je hoeft iedere dag alleen maar 
te zorgen dat je wat te eten en te drinken vindt en een plekje om te slapen. Je bent de hele dag buiten in een 
telkens veranderend landschap en dat is voor mij samen met de sportieve uitdaging een goede combinatie. 
We hebben honger en gaan een restaurant opzoeken in Piney. Daarna richting lac d�  Oriënt. 
Tegen de avond, het is al een uur of negen, lopen we langs een groot bos en besluiten hier te gaan wildkamperen. 
Als we tweehonderd meter het bos ingelopen zijn, zien we een busje staan, half verborgen achter de struiken. We 
hebben er geen goed gevoel bij en besluiten terug te gaan. Een kilometer verderop is een boerderij en dat lijkt ons 
een veiliger plaats. Omdat ons Frans niet zo goed is hebben we een briefje meegenomen met de volgende tekst:

Nous sommes pèlerins/ nous allons à  Santiago  en Espagne./ Vous avez une place pour nos tentes/ dans votre 
jardin pour la nuit s.v.p?    

Wij zijn pelgrims/Op  weg naar Santiago in Spanje/Heeft u een plaatsje voor onze  tentjes?/In de tuin voor 
vannacht s.v.p.

Ook nu weer wordt het met een glimlach gelezen. De boer moet even met zijn vrouw overleggen, zegt hij, en 
gaat op zoek naar haar. Ze komt eraan en kijkt wat stug. We groeten haar vriendelijk, glimlachen tegen haar en 
herhalen ons verzoek. Ze aarzelt een moment, maar zegt dan dat het mag. We mogen in de schuur in het stro 
slapen, onze favoriete plek, het is er lekker warm. We hoeven alleen de slaapzak uit te rollen.

3 augustus
We krijgen koffie en madeleines als ontbijt van de boer, die van Argentijnse afkomst is. Hij vertelt over zijn 
boerderij en vraagt of we de koeien willen zien. Als boerendochters van huis uit kunnen we zijn uitnodiging 
natuurlijk niet afslaan. We lopen met hem mee het land op. Hij heeft 160 hectare grond en 240 koeien. Drie 
verschillende rassen houdt hij: Blonde d� Aquitaine, Hereford en Blanc Bleu Belge. Verder lopen er enkele 
paarden omdat zijn vrouw van paarden houdt. Zijn vrouw werkt niet mee op de boerderij, zij is vanmorgen al 
weer vroeg vertrokken naar de stad waar ze een baan heeft. 
We trekken weer verder en komen bij het lac d�  Oriënt. Wat een prachtig meer! Het zonnetje schijnt, het water is 
schoon en we hebben het warm. We besluiten het water in te gaan, lekker in ons blootje, er is toch nergens 
iemand te zien.
Wat verderop ligt Troyes, een stad die we wel willen bekijken, maar toch maar niet aandoen, omdat het te ver 
van onze route ligt. 
� s Avonds om half negen arriveren we bij de Seine. We gaan de brug over en besluiten te blijven. De rivier is hier 
smal en het water is schoon. De stroming is sterk en daarom durven we niet te gaan zwemmen. We wassen onze 
kleren in de rivier en kunnen de verleiding van het koele, heldere water toch niet weerstaan. Nell vindt het een 
prachtig gezicht: de badende vrouwen in de rivier! We genieten volop. Niet alleen Parijs ligt aan de Seine maar 
Clerey ook. Het is een piepklein dorpje. We mogen in een weilandje naast een huis onze tent opzetten. De 
bewoners komen ons ook nog tomaten, meloen en bronwater brengen.

4 augustus
Het regent een beetje. De uitgewassen kleren hangen nog nat aan de waslijn. In ons enthousiasme hebben we te 
veel kleren gewassen en nu moeten we die allemaal nat meesjouwen en dat is zwaar. Wat stom van ons. Dat zal 
ons niet weer gebeuren. 
De weg naar Chacource is saai en loopt bijna vijftien kilometer door de bossen. Daar aangekomen zoeken we een 
bank op, de Credit Agricole. De geldautomaat aan de muur werkt niet, want ons pasje komt er telkens weer uit. 
Binnen leggen we uit dat we niet kunnen pinnen. De dame achter de balie vertelt ons uit dat pinnen bij Credit 



Agricole nog niet mogelijk is. Onze mastercard moet uit de rugzak gehaald worden. Na lange tijd, met acht zeer 
boos kijkende mensen achter ons in de rij, gaan we met geld weer naar buiten. 
We hebben er genoeg van voor vandaag en besluiten tegen vijf uur in het eerstvolgende dorpje, Lagesse, enkele 
kilometers voorbij Chacource, te overnachten. Daar vragen we aan een man die net bij zijn huis in de auto wil 
stappen, of er ook een camping is. Die is er niet. Jammer, want we zagen dat er wél een gezellig restaurant is. De 
man blijkt de eigenaar van het restaurant te zijn en we mogen bij hem in de tuin staan. 
� Dat is toevallig� , zeg ik tegen Nell, maar ze is het niet met me eens en zegt: �  Dat is nou Jacobus, die regelt het 
allemaal voor ons!�   Natuurlijk gaan we nu ook bij hem eten. � Chez Philippe�  heet zijn restaurant en we hebben 
er uitstekend gegeten. 
Le plat du jour  (de dagschotel)
plak rauwe ham met boter
zoute haring met aardappelsalade
plak rollade met groenten
de kaasplank met verschillende soorten kaas
fruit toe
En dat allemaal voor 59 frank - ongeveer twintig gulden - per persoon inclusief een fles wijn. Het is ons al vaker 
opgevallen: overal kan je in de kleine dorpen voor weinig geld prima eten.
Onze tentjes staan vlak naast de kerk. We zien veel vleermuizen om de toren vliegen.

5 augustus
De hele dag door dorpjes waar geen café of winkel meer is. Slapende dorpjes. Het is opnieuw erg warm. 
De boeren hebben het graan binnen en zijn overal bezig het stoppelveld te verbranden. We lopen regelmatig in de 
brandlucht. Tussen de middag halen we etenswaren in een alimentation en rusten uit in de schaduw van een kerk. 
Vaak ligt er een kerkhof naast, met wat voor ons belangrijk is: drinkbaar water.
Op veel grafstenen staan  kleine tableautjes van familie of vrienden. Vaak staat er op: � Les années passent. Le 
souvenir rest. �  (De jaren gaan voorbij, de herinnering blijft). En zo is het maar net.
Tegen de avond bereiken we Tonerre, waar de prachtige camping, De la Cascade genaamd, aan de rivier ligt.

6 augustus
In Tonerre ontmoeten we voor het eerst andere Santiago-gangers. Een stel van midden twintig ziet de schelp op 
onze rugzak en komt een praatje maken. Ze komen uit Limmen en gaan achtereenvolgens naar Santiago, Rome 
en Jeruzalem. Over ruim twee jaar denken ze weer thuis te komen.
Het kost ons grote moeite om Tonerre weer uit te komen. Als dat gelukt is, stoppen we om de tent te laten 
drogen. De TGV dendert voor ons langs. Als we het spoor over zijn, kijken we nog regelmatig om. Iedere vijf 
minuten gaat er wel een. Net een slang die door het landschap kronkelt.
Door een glooiend landschap lopend arriveren we in Nitry. Een grote, ruime camping is er, maar geen rustige, 
omdat er een circus staat. Van het smerige toiletgebouwtje waar het hurktoilet overstroomt, maken we geen 
gebruik. Gelukkig staan er overal struiken.
Midden in de nacht word ik met een kreet wakker. Mijn tentje schudt heen en weer en ik hoor een vrouw 
schelden. Ze wilde blijkbaar nog even de hond uitlaten en die is gestruikeld over de scheerlijnen. Ik kruip de tent 
uit en zie haar in de verte verdwijnen in een circuswagen. De scheerlijnen van mijn tent zijn ook veel te lang en 
bovendien moeilijk te zien. Toch laat ik het maar zo; het is een goede beveiliging. Ik merk dus meteen als er � s 
nachts iemand te dichtbij komt.

7 augustus                      
We proberen Vézelay te bereiken. Het is verschrikkelijk afzien door de warmte. Het is zeker dertig graden en het 
zweet loopt van ons gezicht. Iedere vijf kilometer moeten we stoppen om uit te rusten. De route volgt een drukke 
weg en regelmatig is er wel een café waar we een panaché drinken.
Tegen de avond stoppen we in Asquins, ongeveer drie kilometer onder de rook van Vézelay. We zien de basiliek 
van Vézelay al liggen, maar die ligt hoog op een heuvel. We hebben niet meer de moed en de puf om de laatste 
kilometers klimmend af te leggen. Op de camping aan de rivier is het gezellig, veel gezinnen zoeken hout en 
maken een kampvuur. Dat kan hier allemaal.

8 augustus
We lopen Vézelay binnen. Een gezellig stadje. We zijn van plan het weekend hier te blijven. Eenderde gedeelte 
van de tocht zit er op; ongeveer negenhonderd kilometer. We vinden onderdak in het oude klooster Centre Marie-
Madeleine, waar de zusters voor heel weinig geld overnachting bieden aan pelgrims. We hebben het halve 
klooster voor ons alleen. Wat is het hier stil!
Achter de basikiek is een prachtig park met een schitterend uitzicht. Paters en zusters praten en lachen. Je ziet en 
voelt dat het leven hier goed is. Ik krijg bijna zin om voorgoed te blijven.
Linksachter de basiliek is achter het gewone kerkhof nog een heel oud kerkhof met graven van honderdvijftig 
jaar oud. De grafstenen staan schots en scheef en zijn half ingestort.

9 augustus



Midden in de nacht worden we wakker. De ramen hadden we opengezet omdat het zo warm was. Een vleermuis 
is zeer laagvliegend rondjes aan het maken. Zelf ben ik er niet bang voor want ik heb thuis al tien jaar zo� n 
kraamkolonie onder de daklijsten zitten, maar Nell trekt de slaapzak over haar hoofd. Het duurt wel een halfuur 
voordat het dier de weg naar buiten weer vindt. 
We zorgen dat we om elf uur in de kerk zijn voor de hoogmis. En die is de moeite waard. Aan de ene kant van 
het altaar zitten de paters, aan de andere kant de zusters. Ze zijn opgewekt. Af en toe zie ik ze naar elkaar 
glimlachen. De mis is hier een blijde gebeurtenis waar je met plezier naartoe gaat. Al doen de zwaargesluierde 
zusters me wel een beetje denken aan moslimvrouwen. Was het niet in Frankrijk vorig jaar dat een rector van een 
middelbare school zo� n heibel maakte en een moslimmeisje naar huis stuurde, omdat ze haar hoofddoek niet af 
wilde doen? En de religieuzen dan? 
Als we de kerk verlaten hebben, ruiken we buiten op het plein de wierook nog. We gaan wat te eten halen. 
Brood, gedroogde worst, kwark, muesli en fruit nemen we mee naar het park, waar we de rest van de middag 
onder de grote bomen blijven liggen.

10 augustus
Dag Vézelay, oud pelgrimsoord waar veel Fransen hun route Saint Jaques naar Santiago beginnen en waar het 
kloosterleven bij de franciscanen en franciscanessen goed is.
Het is een ander landschap waar we nu door lopen. Geen akkerbouw meer.Heuvelachtig, en veel weilandjes en 
ook piepkleine dorpjes met maar weinig huizen. En al helemaal geen winkels.
Het is weer erg warm. We komen aan in Flez-Cuzy. Eerst gaan we een café binnen. Daarna zoeken we een 
winkel. Die is er niet, horen we. We lopen terug naar het café en vragen of ze wat te eten voor ons kunnen 
maken, het maakt niet uit wat, we hebben honger en vinden alles goed. De caféhoudster aarzelt even, maar stuurt 
dan haar man de tuin in. Een halfuur later genieten we van een prima maaltijd.
De verlaten camping ligt aan de rivier. We gaan het water in.

11 augustus
We maken een andere dagindeling. Vroeg op pad,� s middags wat langer rusten en � s avonds lopen we langer 
door. Op het postkantoor van Brinon sur Beuvron zien we dat er een nieuwe postzegel is uitgebracht in de vorm 
van een voetbal. France Champion du Monde � 98 staat er op .
Het is ongeveer 35 graden. Wat hebben we het warm!
Tegen de avond lopen we door een dorpje waar een vrouw bezig is haar tuin te sproeien. We vragen haar water 
voor onze veldflessen. Wanneer ze hoort waar de reis naartoe gaat, moeten we binnenkomen en met de familie 
mee-eten.
Veel te laat vertrekken we weer en het begint al te schemeren als we in Montenoison aankomen. Geen camping, 
maar achter het dichtgespijkerde kerkje is een mooi grasveldje waar we onze tentjes opzetten.  Niemand zegt er 
wat van, aan de jacobsschelp op de rugzak zien ze wel dat we pelgrims zijn, en die jaag je toch niet weg bij de 
kerk! Overnachten in de kerk lijkt ons ook wel wat, het gebouw staat toch maar leeg.
� s Nachts worden we wakker gemaakt door enkele scheldende jongens, die over de scheerlijnen zijn gestruikeld. 
We maken excuses en ze druipen af.

12 augustus
Het is toch wel jammer al die slapende dorpjes. Het laatste café is gesloten, de laatste kruidenierszaak is ook 
dicht. En wij moeten weer naar het kerkhof voor drinkwater. Niemand te zien? Nou, dan gaan we ook maar uit de 
kleren om ons te wassen.
Wederom is het zweten en afzien, ons gezicht is nat en de haren plakken. Een stelletje vieze vette zwarte 
bromvliegen ziet dat ook, begroet ons enthousiast en besluit een aantal kilometers met ons mee te reizen.
We arriveren in Balleray en vinden weer een familie bij wie we in de tuin mogen staan. Zoals zo vaak vragen ze 
of we willen mee-eten. Niet nodig, we hebben eten bij ons, antwoorden we. Na een uur komt de vrouw des 
huizes ons halen, ze gaan barbecuen en hebben ook voor ons gedekt. Weigeren zou dan heel onbeleefd zijn, maar 
we vragen ons wel af of we het allemaal wel kunnen aannemen. Nooit mogen we ergens iets betalen, ze weigeren 
altijd geld aan te nemen. We hebben de volgende oplossing bedacht: we stoppen wat geld in een envelop en 
geven het als cadeautje aan de kinderen. Die accepteren het met plezier.
We eten weer gezellig mee. Op de barbecue ligt veel lamsvlees, het lekkerste vlees dat er is, vind ik. Het wordt 
hier veel gegeten, en het is het enige vlees dat ik eet. We proberen altijd eerst een vegetarische maaltijd te 
krijgen, als dat niet lukt nemen we een gewone maaltijd.

13 augustus
We werden vannacht wakker door een flinke onweersbui en horen van de bewoners dat door een harde knal en 
trillingen van het huis een van de hammen, die ze aan de zolder hebben hangen, naar beneden is gevallen.
Richting Nevers gaan we. Daar aangekomen volgen we de borden châsse de Bernadette. Aan de rue de Lourdes 
staat de kerk waar het � bijgewerkte� lichaam ligt van Bernadette Soubirous. Zij werd geboren in 1844 in Lourdes 
en overleed in 1879 in het klooster te Nevers. We steken een kaars op. Een bijzondere vrouw, dat staat vast. 
We halen in een supermarkt wat te eten en zoeken een plaatsje in het hele grote stadspark. Het wordt tijd om te 
rusten. Nell krijgt kramp in haar handen. 



In de kathedraal halen we een stempel en gaan dan naar de camping aan de Loire.

14 augustus
We zitten onder de rode pukkeltjes en begrijpen niet hoe dat komt. Het zal wel weer over gaan als we extra veel 
kamille eten. We eten het iedere dag. Nell beweert dat kamille zuiverend werkt. 
Het is nog vroeg in de middag als we in St. Pierre le Moûtier aankomen, ons einddoel vandaag. Eerst een 
supermarkt opzoeken en dan naar de camping. We weten het nu zeker: je kunt beter wandelen met een te lege 
dan met een te volle maag.     

15 augustus
Rustdag. Luieren en vooral in de schaduw blijven liggen
Wat is Frankrijk toch een heerlijk land en gelukkig  ... dat er Fransen wonen.

16 augustus
In St. Pierre le Moûtier staat een standbeeld van Jeanne d� Arc. Zij bevrijdde de stad in 1429 van de Engelsen.
Wat rijden de auto� s allemaal hard. Af en toe nemen we een stukje Route National om op te schieten. Ook op de 
D-wegen heeft iedereen haast. Denk niet dat de vrouwen wijzer zijn, die scheuren in hun Peugeotjes ons ook 
bijna van de sokken. 
We moeten de rivier de Allier oversteken richting Tresnay. Volgens onze kaart is er een pont. Niet dus! Er is 
geen  pontveer te bekennen. Daar zijn we mooi klaar mee, nu moeten we tien kilometer omlopen naar het 
volgende dorp, waar een brug is.
Onze etappeplaats halen we vandaag niet meer. Tegen de avond lopen we naar een boerderij en mogen op het erf 
de tent opzetten. Nell vindt dat we ook een keer buiten moeten slapen. Maar ik heb zo mijn bedenkingen. In 
Frankrijk kan het weer snel omslaan, weet ik uit ervaring, en ik zet wél mijn tentje op. Net als ik daarmee klaar 
ben, zie ik dat er allemaal springende beestjes in het gras zitten. Nell besluit alleen de binnentent op te zetten.
Als we voor de tent liggen en van de ondergaande zon genieten, ziet Nell opeens een rat lopen! Ze zet snel de 
hele tent op. We hebben de halve nacht wakker gelegen. Nell riep regelmatig: � Joke, Schijn even met je zaklamp, 
ik hoor knagen!�  Ik ben er een paar keer uit geweest, maar zag niets. We dachten dat de rat aan de tent zat te 
knagen. Toen het licht werd, zagen we dat er een sproeier aanstond die soms een houtstapel raakte waar plastic 
onder lag.

17 augustus
Villeneuve sur Allier. Op maandag is hier alles dicht, alleen de bakker is open. Wat zijn bakkers toch geweldige 
mensen. In Nederland hoefden we nooit lang te zoeken, ze waren altijd duidelijk herkenbaar aan het verlichte 
gele uithangbord. Hier zijn ze niet zo gemakkelijk te vinden, maar ze zijn wel altijd open.
Soms gaan we om zeven uur op pad, de bakker is dan al open en heeft vers brood. Zondag of maandagmorgen 
het maakt niet uit, de bakker is open en heeft vers brood. Persoonlijk zou ik een standbeeld voor ze oprichten!
In Bourbon l� Archambault gaan we eerst naar de supermarkt om wat levensmiddelen mee te nemen naar de 
camping. Wat we al zagen aankomen gebeurt. De onweersbui barst los en het gaat regenen. Voor de supermarkt 
staat onder de luifel een bankje. We gaan zitten en eten de groentesalade, noten en de meloen op. Een uur later 
regent het nog. In de stromende regen komen we op de camping aan, waar we worden opgewacht door mijn man 
Willy en dochter Hanneke, die een week met ons meereizen met de caravan. 

18 augustus
Vaak wordt ons gevraagd waarom we naar Santiago lopen. We weten het niet. We hoorden erover en het liet ons 
niet meer los!  Moslims gaan naar Mekka. Katholieken naar Lourdes en de wandelaar wil naar Santiago de 
Compostela. Niet om religieuze redenen, in dat opzicht heb ik er weinig te zoeken. Zoals bij veel andere mensen 
zal het voor mij ook wel een mengeling zijn van religieuze, spirituele en avontuurlijke gevoelens. Het blijft 
avontuurlijk, niet te weten waar je � s nachts zult slapen. Het is bovendien een sportieve uitdaging.  Leg dat 
allemaal maar eens uit in het Frans. Wij kunnen het niet.
Er staan veel leegstaande boerderijen te koop.
Bizeneuille is ons eindpunt vandaag.

19 augustus
Om in Montluçon te komen moeten we een stuk langs de autoweg. Er groeien veel bramen, regelmatig smullen 
we ervan. Hanneke loopt vandaag met ons mee.
In Montluçon gaan we op zoek naar het Bureau de Tourisme voor een nieuwe routekaart. Daarna halen we in een 
kruidenierswinkel wat te eten en lopen de stad weer uit.
Het is een werkdag vandaag. Warm weer en een drukke weg. Bij een wijnboerderij vragen we om water. Zodra 
we op het grasveldje bij de boerderij gaan zitten om wat te eten, komt de eigenaar eraan met een gratis fles wijn. 
Voor de picknick, zegt hij.
Het blijft warm en tegen de avond lopen we Budelière binnen.

20 augustus



Over rustige weggetjes van dorp naar dorp. Bijna altijd is er wel een bar waar we een panaché kunnen drinken. � s 
Middags rusten we weer uit in de schaduw van een kerk op een grasveldje. We voelen ons daar op ons gemak, er 
straalt rust van uit. 
We stoppen in Rougnat.

21 augustus
Wat is het koud! Voor het eerst vertrekken we met een trui aan. 
In het eerste het beste dorp gaan we naar de schoenmaker om twee nieuwe gaatjes in mijn riem te laten maken, 
want ik ben zeker drie tot vier kilo afgevallen. We hoeven weer eens niet te betalen. De schoenmaker vindt dat 
niet nodig. Nell zegt weer eens: � Jacobus regelt alles en zorgt ervoor dat het goed komt.�  Ik vind daarentegen dat 
je het wel altijd zèlf moet doen. Gewoon doorzetten in moeilijke situaties, in ons geval gewoon doorlopen, dan 
komt er vanzelf een oplossing.
Nell vertelt het verhaal van de verdronken man.

Een dorp loopt onder water. Een auto komt langs om de laatste man, die op een berg woont, mee te nemen.
De man wil niet en zegt: � Ik vertrouw op God dat het goed komt.�
Weer een dag later komt er een boot langs om hem mee te nemen. 
De man wil niet en zegt: � Ik vertrouw op God dat het goed komt.�
Weer een dag later komt er een helikopter om hem mee te nemen.
De man wil niet en zegt: � Ik vertrouw op God dat het goed komt.�
De man verdrinkt uiteindelijk.
Boven aangekomen zegt hij verwijtend tot God: � Ik vertrouwde op U!�
God antwoordt: � Beste man, ik heb je drie kansen gegeven: een auto, een boot en een helikopter. Je hebt ze geen 
van alle benut.�

We eindigen in Crocq en zoeken eerst een restaurant op.

22 augustus
Met een stuk hout hebben we een streep op de kaart getrokken. De kortste weg naar het zuiden brengt ons in La 
Courtine. Was dat niet een oude legerplaats waar veel Nederlandse militairen hebben gelegen? We maken een 
omweg via Camp La Courtine. Overal borden met het opschrift � gevaarlijk terrein� . Het is nog steeds in gebruik. 
Langs de weg liggen veel kogelhulzen. Mogen we hier wel doorlopen? We weten het niet en gaan voor alle 
zekerheid toch maar terug. 
Het dorp La Courtine ziet er vervallen uit. Overal huizen, hotels en bars te koop. De kerk is nog wel open. 
Mijnheer pastoor woont een eindje verderop. We stappen de pastorie binnen, want de deur staat open. Als de 
pastoor ons ziet, vraagt hij: � Wat willen jullie van mij? Geld?�  � Nee hoor, antwoorden we lachend, alleen maar 
een stempel.�  Die krijgen we.

23 augustus
Rustdag vandaag. We staan helemaal alleen op de camping van La Courtine. Het weer is goed en we kunnen 
daardoor al onze kleren even uitwassen. Er is hier maar één restaurant open en daar gaan we eten.

24 augustus
We wandelen nog even door La Courtine. Zouden er nog Nederlandse militairen zijn blijven hangen? Er hangt 
geen telefoonboek in de cel en ook het postkantoor is vandaag gesloten. We komen er niet achter.
Het regent de hele dag en we sjouwen maar door. We gaan onze voetstappen tellen en komen aan 1280 per 
kilometer. Als we in Santiago arriveren zijn dat er dus een paar miljoen. 
De hele dag lopen, geeft veel tijd om na te denken. Het dwingt je tot een confrontatie met je verleden. Je hele 
leven passeert dan ook de revue. Ik bedenk me opeens dat er drie mensen vandaag  jarig zijn, onder wie mijn 
oude schoolvriendin Marietje. Gefeliciteerd, denk ik.
Nell heeft wat problemen met haar rechtervoet. 
Camping Meymac.

25 augustus
Het wordt weer warm. Het blijft klimmen en dalen. We lopen over verharde D-weggetjes.
Tussen de middag nemen we weer een lange siësta. Ieder bedrijf zou zijn mensen langer moeten laten rusten. Een 
korte pauze om te eten en daarna nog een uurtje liggen. Je voelt je dan weer fit, zodat je weer volledig uitgerust 
verder kan. 
We maken een praatje met de postbode. Af en toe praten we ook met de koeien. We vragen of ze het ook warm 
hebben en of ze weten dat ze koeien zijn.
We komen tot Marcillac la Croisille.

26 augustus
Mooie route vandaag. In de schaduw van de bomen is het behaaglijk lopen.



Er ligt een dode das langs de weg. We kijken er met verbazing naar. We hebben er al meer gezien, maar deze is 
wel erg groot. Twee herten verdwijnen snel in het bos als ze ons in het zicht krijgen.
Heel wat rivieren zijn we al overgestoken. De Rijn, de Maas, de Ourthe, de Seine, de Loire en straks gaan we de 
Dordogne over. Eerst nog een korte pauze. We rusten uit vlak bij een afgrond. Als ik naar beneden kijk zie ik tot 
mijn stomme verbazing een weegschaal liggen. Vaak had ik al tegen Nell gezegd dat ik me graag eens zou willen 
wegen, omdat ik denk dat ik behoorlijk afgevallen ben. Ik daal af en kom met de weegschaal weer boven. � Nou 
Jacobus, je hoeft niet te overdrijven� , zeg ik naar boven kijkend. � Dat was echt niet nodig geweest.�   Dat had ik 
beter niet kunnen zeggen, want Jacobus dacht ook: � Niet nodig?�  De weegschaal kraakte even en deed het niet 
meer, tot groot vermaak van Nell. 
Bij een stuwmeer waar we van het uitzicht genieten, raken we aan de praat met een echtpaar uit Zwolle, dat 
vlakbij op een camping staat. Ze maken een foto van ons.
Argentat is ons doel. De camping ligt aan de Dordogne. Er is hier een café-restaurant Saint Jacques. Wat leuk, 
daar gaan we wat drinken.

27 augustus
Al vroeg in de morgen staan we op de brug over de Dordogne. Alles wat maar leeft is in beweging, in het water, 
op het land en in de lucht. Veel mensen gaan naar hun werk. Struggle for life voor mens en dier.
Zeker twintig kilometer lopen we langs de Dordogne. Veel waarschuwingsborden dat het gevaarlijk is om te 
zwemmen. Overal staan appelbomen langs de weg. Veel appels liggen eronder. We eten ze graag. Ook zijn er 
veel walnotenboomgaarden. 
We stoppen in Liourdres, waar de camping weer aan de Dordogne ligt. Op deze eenvoudige camping zijn we de 
enige gasten.

28 augustus
Bij ons vertrek krijgen we van de campinghouder een pot honing mee. Hij heeft vast gezien dat we gisteravond 
zo zaten te smullen van zijn pannenkoeken met honing.
We komen langs een tabaksveld. Het eerste dat we tegenkomen in Frankrijk. De planten zijn twee meter hoog. Er 
zijn mensen aan het werk en we lopen naar hen toe om een praatje te maken. Inderdaad, het zijn tabaksplanten, 
niet voor sigaren, zoals we dachten, maar voor sigaretten.
De boeren moeten wel druk geweest zijn met het verwijderen van stenen op het land. Overal weilandjes omringd 
door stenen die nu dienst doen als afrastering. We eten handenvol kleine blauwe druiven, die overal langs de weg 
te vinden zijn.
We stoppen al vroeg in Alvignac.
Martin en Ans, familie, komen langs. Ze zijn bij mijn huis langs geweest en hebben een nieuwe steen voor me 
meegenomen. In Spanje staat het beroemde Cruz de Ferro ( het ijzeren kruis). Het is traditie dat iedere pelgrim er 
een van huis meegenomen steen bij legt. De mijne had ik verloren. Nu heb ik weer een nieuwe.
We gaan samen uit eten.

29 augustus
We naderen de pelgrimsstad Rocamadour, die in de rotsen is gebouwd. Het ave Maria is al van verre te horen. 
Zoals vele andere pelgrims vóór ons hebben gedaan, beklimmen wij ook de eeuwenoude pelgrimstrap en tellen 
190 treden. Boven komt de kruiswegstatie er nog achteraan. Pelgrim wordt je onderweg wel, werd me verteld, en 
ik begin te begrijpen wat men ermee bedoelde. We nemen de tijd om dit prachtige middeleeuwse stadje te 
bekijken. We blijven op de camping bij Rocamadour.
 
30 augustus
Rustdag. We gaan naar de basiliek voor de mis.
In het kerkboek lezen we een mooi gebed van een pelgrim.    

Pèlerins d� espérance aux chemins de la nuit                           
pèlerins d� espérance aux chemins de la vie                             
pèlerins d� espérance, ta lumière nous conduit, Jesus Christ.    

Nous marchons dans les ténèbres vers quel paradis?               
Nous marchons dans les ténèbres et tu nous conduit.               
Nous trébuchons sur nos routes, et nos coeurs sont lourds,      
nous trébuchons sur nos routes, nos coeurs sans amour.
Nous rêvons dans les étoiles d� un monde meilleur,
nous rêvons dans les étoiles, viens changer nos coeurs.

31 augustus
We laten Rocamadour achter ons. Ans loopt vandaag met ons mee.



De GR 46 naar Couzou is zwaar en nog moeilijk te vinden ook. Er lopen nog twee GR� s door Rocamadour, de 
GR 653 en de GR 6. Eerst lopen we twee kilometer verkeerd en moeten we weer terug. Het is zwaar, we moeten 
veel klimmen om uit de vallei te komen en dat kost veel inspanning. We doen drie uur over zes kilometer.
Het is weer erg warm en we besluiten de D1 richting Labastide te volgen, die is minder vermoeiend. Opnieuw 
gaat het mis, we komen bij het verkeerde dorp uit. Het kompas wordt uit de rugzak gehaald en dat geeft aan dat 
we naar het oosten lopen. We moeten weer terug, en dat valt ons zwaar, want het is al de tweede keer vandaag 
dat we de verkeerde kant uit gaan. Doodmoe komen we tegen de avond in Montfaucon aan, waar we bij de kraan 
op het dorpsplein eerst een liter water drinken.

1 september
Nell en ik gaan weer samen verder. De familie is vertrokken.
Enkele kilometers voorbij Labastide ligt een ree zwaargewond langs de weg. Het dier kijkt ons met angstige ogen 
aan. Het heeft twee gebroken poten en een enorme wond aan de hals. We houden een auto aan. Frankrijk kent 
geen dierenambulance. Ook zal geen enkele dierenarts willen komen, wordt ons verteld.  
Het dier uit zijn lijden verlossen, lijkt de beste oplossing. We zoeken een flinke kei. De automobilist maakt 
daarmee een eind aan het lijden van het dier.  
We zien vaak dode of gewonde dieren langs de weg liggen. Men neemt niet eens de moeite om de aangereden 
dieren van de weg te halen!
Als we pauzeren bij een grote schaapskudde, zien we dat de Franse schapen ook al nummers in de oren hebben. 
Ik vertel de schapen dat bij ons zelfs de mensen een nummer hebben. We noemen het een sofi-nummer, het staat 
alleen nog niet in onze oren.
We overnachten in een tuin in St. Michel, met naast ons de picknickplaats van het dorp.

2 september
Nell wilde weer buiten slapen. Ook deze keer was het geen succes. Nu waren het de muggen die haar deden 
besluiten om midden in de nacht toch maar de tent op te zoeken.
Bij ons vertrek krijgen we koffie.
Opnieuw komen we bij een rivier aan. Het is de Lot. We lopen er zes kilometer langs tot we in Cahors zijn.
Cahors ligt in een lus van de Lot, te midden van rotsige heuvels van wit krijt en gele kalksteen. We eten bij een 
Italiaans restaurantje en krijgen van de eigenaar een glas Amaretto aangeboden, omdat we helemaal uit Holland 
zijn komen lopen. Na een bezoek aan het Bureau de Tourisme haal ik een nieuw horlogebandje. Door al dat 
zweten is mijn leren bandje kapotgegaan.
Via Pont Valentré verlaten we Cahors. Er volgt een korte, steile klim. Boven wacht ons een schitterend uitzicht. 
We hebben niet veel tijd om er van te genieten, want voor het donker wordt willen we La Rozière nog halen, een 
dorpje vijf kilometer verderop. Via een tunnel lopen we onder de N 20 door. Vervolgens door een bos. Na nog 
een paar kilometer door velden zijn we in La Rozière. In een weiland naast een huis mogen we ons tentje 
opzetten. Ook hier ontmoeten we weer aardige mensen. We hebben ontdekt dat er veel meer goede mensen zijn 
dan slechte. We krijgen een emmer water, meloen en tomaten.  
                            
3 september
Zéér slecht geslapen. Er woedde een zware onweersbui. Terwijl de bliksem en donderslagen over ons heen 
trokken, telden we de seconden en merkten dat de bui vlak boven ons zat. Voor het eerst waren we een beetje 
bang. Wat ging het hard! Gelukkig hield het onweer na een uurtje op en konden we de slaap hervatten.
We halen een emmer water om ons te wassen, bedanken de familie en vertrekken weer.
Via de GR 65 lopen we naar Lascabanes, een pittoresk dorpje. In de kapel van Saint Jean, even verderop gelegen, 
schrijven we onze namen in het pelgrimsboek. Naast het boek liggen folders van een gîte d� étape bij een manege 
in Montcuq. We hebben door het onweer slecht geslapen en besluiten daar te overnachten. Een gîte d� étape is een 
eenvoudige overnachtingsmogelijkheid. Meestal zijn er een of twee slaapzalen en een keuken met kookgerei. 
Bij onze aankomst worden we begroet door drie Nederlandse vrouwen die een gedeelte van de tocht lopen. Ze 
zijn begonnen in Cahors en lopen de GR 65 naar Saint-Jean-Pied-de-Port.
Ook vannacht slaap ik niet zo goed. Ik heb last van twee snurkers, een van de twee is ... Nell.

4 september
Heerlijk om te vertrekken uit een gîte. Geen tentje inpakken, maar gewoon de deur achter je dichttrekken.
We komen aan in Lauzerte. Een prachtig stadje, dat ligt op een � leisteenterp� .
In de Bartholomeuskerk vallen de vele schilderijen op. Evenals de � camaïeux� : veertig houten panelen met 
landschapstaferelen, blauw geschilderd. Voor de verf werd een kleurmiddel uit de Pastel (Wede) gebruikt, een 
plant die in de omgeving groeit. Heel mooi. Boven een zeventiende-eeuwse biechtstoeldeur is een Jacobsschelp 
gebeeldhouwd.
We steken een riviertje over. Op de brug blijven we staan en zien we drie bevers die een dam aan het bouwen 
zijn. Na tien minuten kregen ze ons in de gaten en weg waren ze.
We moeten wat verder lopen dan we gedacht hadden. In het dorpje Saint-Martin kunnen we de gîte niet vinden 
Vijf kilometer verderop ligt Durfort-Lacapelette en daar is een gezellige chambre d� hôte.



� Willen jullie de hond even binnenlaten voordat jullie morgenvroeg vertrekken en dan de deur snel dichtdoen?, 
vraagt de eigenaar, anders loopt hij gewoon mee.�  We beloven het te doen.

5 september
Wat een mazzel. De hele lange oprijlaan staat vol druivenstruiken met blauwe druiven. Een prima ontbijt waar 
we graag even de tijd voor nemen. 
Ook de vijgen vallen van de bomen. Veel mensen hebben een vijgenboom in de tuin. De takken hangen vaak half 
over de straat. Wat smaken de vijgen toch heerlijk zoet! 
Nog voor de middag, veel eerder dan we gedacht hadden, komen we in Moissac. We blijven hier en gaan de stad 
bekijken. Moissac ligt in het departement Tarn en Garonne, op de rechteroever van de Tarn. Het museum St. 
Jacques is wegens verbouwing gesloten. De abdijkerk met kloostergang is wel open. Het portaal met timpaan is 
het bekijken waard. Het stelt een visioen voor uit de Apocalyps.
Het is gezellig. We maken een praatje met enkele Nederlandse toeristen en we gaan ook even de markt over.
Aan de Tarn is een gîte d� étape. Het is er druk. Er zijn vier Duitsers, twee Fransen, een Canadees en zes 
Nederlanders. Iedereen maakt zelf wat te eten klaar en we zitten met z� n allen aan de grote tafel in de 
recreatieruimte. Al die moderne pelgrims hebben wel wat leuks te vertellen.

6 september
We steken de Tarn over en laten Moissac achter ons. Na drie kilometer over het jaagpad komen we bij het punt 
waar de Tarn en de Garonne samenkomen. Er staat een soort reiger in het water, van bijna twee meter lang. Wat 
een reusachtige vogel!  Het is zondagmorgen en nog vroeg. Nell en ik wrijven onze ogen nog maar eens uit. Kan 
dat eigenlijk wel? De vogel is er toch echt en vliegt weg.
Tussen de Garonne en het kanaal loopt een weg die we zeker tien kilometer blijven volgen. Er staan veel oude 
platanen langs. De stammen zijn heel dik, met z� n tweeën slaan we onze armen eromheen en komen dan nog een 
halve meter te kort.
In de verte zien we de kerncentrale Golfech bij Valence liggen. Via de vallei van de Arrats bereiken we de gîte 
d� étape van Saint-Antoine. 
Er is plaats genoeg. We zitten aan tafel met een Frans echtpaar, beiden vutters, en een Duitse hoogleraar die op 
10 juli jl. met pensioen ging. Tegen zijn zin, want hij werkte graag. Op 11 juli pakte hij zijn rugzak in en op 12 
juli trok hij de deur achter zich dicht om naar Santiago te lopen. Zijn vrouw en dochter liepen de afgelopen week 
met hem mee. Nu gaat hij weer alleen verder. Er wordt aan tafel Frans, Duits, Engels en Nederlands gesproken. 
Maar we komen er wel uit. Ook zingen we samen. Het valt me op dat er veel liedjes zijn die we allemaal kennen.

7 september
Het onweer hing al in de lucht. We hadden beter even kunnen wachten. Als we enkele kilometers op pad zijn 
begint het gedonder. We schuilen bij het eerste huis dat we tegenkomen. Het onweer duurt gelukkig niet lang.
De GR 65 stijgt en daalt. We lopen tussen de akkers door. Er zijn veel velden met een roestbruin gewas. We 
vragen wat dat is. Sorghum, wordt ons verteld, dat mengen ze door het kippenvoer.
Zo veel pruimenboomgaarden als hier hebben we nog niet eerder gezien. En wat liggen er veel heerlijke blauwe 
pruimen op de grond!
Boven op de heuvel ligt Lectoure, een van de oudste steden van de Gers. We moeten er bijna met handen en 
voeten naartoe klimmen. Bij het toeristenbureau  informeren we waar de gîte is. De dame aan de balie vraagt ons 
even te wachten, dan zal ze ons ernaartoe brengen. We slapen in de oude gîte d� étape, waarvan het beheer in 
handen is van het toeristenbureau.

8 september
Tegenover de gîte is een school. Begin september zijn de lessen weer begonnen. Het is een drukte van belang in 
de straat. Vaders en moeders die hun kinderen komen brengen. De ouders zijn er maar druk mee, daar weet ik 
alles van. Als ze klein zijn, houdt je geen vrije tijd meer over. Als ze groot zijn, houdt je geen geld meer over. 
Arm wordt je van dat stel!
We moeten de GR 65 verlaten, omdat we Lourdes willen aandoen. 
Ons laatste dorp is Lavardes. Op het gemeentehuis vragen we waar we onze tentjes mogen opzetten. Achter het 
gemeentehuis is een grasveldje waar jullie mogen staan, krijgen we te horen. Vlak naast ons staat een oeroude 
kerk. Aan het gebeier van zijn klokken raken we snel gewend. We zullen er vannacht wel niet meer wakker van 
worden.  
Als we zitten te eten komt de sleutel van de gîte tevoorschijn. Die zijn we vergeten in te leveren. We zoeken het 
adres op en sturen hem per post terug.

9 september
Het is nog vroeg in de morgen als we het dorp uitlopen. De zonnebloemen zijn bruin en laten hun kopjes hangen. 
Het eerste veld is gemaaid. De koppen zijn eraf, de stengels staan er nog. 
Het is boven de dertig graden en de weg lijkt eindeloos. Er is geen wind. Maar wij hebben het gevoel dat we er 
de hele dag tegenin moeten. Nergens bomen die wat schaduw geven.



Tegen de avond naderen we Barran. Daar horen we in een café dat er een gezellig pension is. Ga maar naar 
madame Verdale, wordt ons, gezegd, de eerste straat links het huis met de bloemen.
Madame Jeannine Verdale is de beminnelijkheid zelve. We kunnen de badkamer gebruiken en knappen weer 
helemaal op. Ze zet ons een prima maaltijd voor, en zegt dat we de rest van de avond wel op haar tuinstoelen 
tussen de bloemen mogen gaan zitten. We genieten van de bloemen en vooral van de stoelen. 

10 september
Voort gaat de tocht. Prima wandelweer. De zon laat zich niet zien, maar het is toch aangenaam. Via Mirande 
komen we in Mielan. Het wordt donker en er komt regen. In Mielan zoeken we een hotel op. We slapen op de 
eerste verdieping van een heel groot, oud hotel. Nell en ik zijn de enige gasten. 

11 september
Bij het afrekenen merken we dat dit oude hotel wel bij de tijd is - wat de prijs betreft. 
We hebben de verkeerde weg gekozen. Om in Tarbes te komen moeten we de hele dag langs de Route National 
lopen, of een andere weg nemen, maar over die laatste doen we minstens twee dagen. Dan maar langs de Route 
National. Het loopt niet prettig. Het is weer een zware werkdag.   
Regelmatig zien we auto� s met een A op de achterruit. De bestuurders daarvan hebben pas hun rijbewijs. In 
Frankrijk moet je na het halen van je rijbewijs nog een of twee jaar met een A rijden, zodat duidelijk zichtbaar is 
dat je nog geen volleerd chauffeur bent.
Vlak voor Tarbes is een grote Leclerc supermarkt waar we inkopen doen. Als we bij de kassa komen wordt de 
beveiligingsdienst opgeroepen. We moeten onze rugzakken inleveren.  Ze bekijken vluchtig de inhoud en geven 
dan de rugzakken weer terug. 
Tarbes is een drukke stad. We zoeken opnieuw een hotel op. Staande op het balkon van onze hotelkamer denken 
we even dat er zwaar weer op komst is. Als we voor de tweede keer op het balcon staan en kijken of de de bui er 
al aan komt, zien we dat het de Pyreneeën zijn!

12 september
We worden al vroeg wakker en voelen ons toch wat onrustig. Het is een belangrijke dag voor ons: en wat zou het 
worden? Lourdes komt in zicht. We hopen daar in de loop van de middag aan te komen.  
De eerste vliegtuigen komen laag over en landen op de luchthaven van Tarbes. In Juillan rusten we een tijdje uit. 
Voor de verandering bestellen we deze keer warme chocolademelk. In de krant die op tafel ligt, zien we dat 
Johnny Halliday op de voorpagina staat. Mijn oude jeugdidool zingt dus nog steeds. We gaan weer verder
en om vijf minuten voor twee lopen we in de stromende regen Lourdes binnen, een van de belangrijkste 
bedevaartplaatsen ter wereld. 
We willen ons eerst bevrijden van de rugzakken en zoeken een hotel. Nou, we hoeven niet lang rond te kijken. 
Heel Lourdes zit vol met hotels en souvenirwinkels. Met verwondering bekijken we het allemaal. Jaarlijks komen 
hier vijf miljoen bezoekers. De bewoners mogen Bernadette Soubirous wel op hun blote knieën bedanken. Zo te 
zien houdt ze heel Lourdes aan het eten, en zorgt ze voor een goed belegde boterham.
We zijn nog op tijd voor de lichtprocessie. Die is ronduit indrukwekkend.
Morgen nemen we een rustdag. De Mariastad is een bezoek waard, zeker als je er helemaal naartoe gelopen bent.

13 september
Om negen uur gaan we naar de internationale mis in de ondergrondse basiliek. Die vind ik veel weg hebben van 
een parkeergarage. Er zijn nog wel zitplaatsen, maar die zijn helemaal achterin en we hebben geen zin om naar 
een videoscherm te kijken. Dan gaan we liever staan.
Na afloop van de dienst lopen we naar de Mariagrot. We raken de grot aan en laten wat water in onze handen 
lopen. We drinken er van en wassen ons gezicht ermee. Dan blijven we nog een poosje zitten om een beetje na te 
denken. Wat zou hier toch gebeurd zijn? Sommige bedevaartgangers vallen op de knieën en beginnen te bidden.
 We blijven wat rondlopen in Lourdes. Af en toe zitten we op een terrasje en kijken naar al die mensen om ons 
heen. Zo te zien komen ze uit alle delen van de wereld. Regelmatig komt er een plensbui en moet de regenjas 
weer aan. � s Avonds bekijken we voor de tweede keer de lichtprocessie en we besluiten ook mee te gaan lopen. 
We vinden het opnieuw indrukwekkend.
Vanuit mijn hotelkamer zie ik Bernadette Soubirous op een bankje in het park zitten. Niemand kwam naar haar 
kijken vandaag. Juni 1998 staat onder het bronzen standbeeld. Het staat er dus pas. 
Ze zal zich wel vaker alleen hebben gevoeld. Er is een Bernadette-kerk en een Bernadette-museum. Maar 
Bernadette zelf rust in een bronzen schrijn te Nevers. Ze zou teruggebracht moeten worden naar Lourdes. Ze 
hoort hier. Ik denk dat ze dat zelf ook gewild zou hebben.

14 september
Onze rugzakken zijn weer ingepakt. Nu de veldflessen nog vullen. Waar kan dat beter dan bij de Grot. We vullen 
onze flessen met water uit de bron, groeten Maria en lopen met de stroom van de Gave mee Lourdes uit. Toen we 
er kwamen regende het en nu we er weggaan regent het weer. Jacobus, wat is dat nou! Het lijkt erop dat Jacobus 
het niet nodig vond dat we bij Maria langs gingen. Ik vraag aan Nell of er onder heiligen ook jaloezie voorkomt. 
Nell vindt het ook een beetje verdacht maar weet het ook niet.



In Lestelle-Betharram steken we de rivier over en eindigen in Bruges. De gîte ligt een kilometer voorbij het dorp 
en we krijgen nog even een flinke regenbui over ons heen. Het gaat zo hard dat zelfs de auto� s stoppen. Maar wij 
sjokken gewoon door.
We hebben de gîte voor ons alleen en daardoor ruimte genoeg om onze natte kleren te drogen. De gîte behoort bij 
een camping. In de kantine schrijft de eigenaar ons in. Als hij hoort waar onze voettocht  naartoe gaat, vraagt hij 
ons een stukje in het gastenboek te schrijven. Ik blader het eerst even door en begin dan zachtjes te lachen. Ik zeg 
tegen Nell, dat de campinghouder vast geen Nederlands kan lezen, want dan had hij wel een nieuw gastenboek 
aangeschaft. Er staan een paar negatieve stukjes in, geschreven door Vlaamse vrouwen. waaronder deze: houdt 
de campinghouder goed in de gaten, hij is niet te vertrouwen!  We schrijven een stukje in het boek, drinken ons 
glas wijn op en lopen dan terug naar de gîte. De voordeur doen we meteen op slot. Vervolgens loop ik naar de 
achterdeur en voel of die ook wel in het slot zit.
  
15 september
Aan de voet van de Pyreneeën, door een bosrijk gebied. De bochtige kilometerslange weg is geen gemakkelijke. 
Regelmatig zien we mensen met een emmer het bos in gaan. Ze blijken te zoeken naar girolles, paddestoelen. 
Bakken in olijfolie, een beetje peper en zout er bij en ze smaken heerlijk, verteld men ons..
Erg moe van het zware parcours komen we in Asap aan, halen wat te eten en komen niet meer van onze 
hotelkamer af.

16 september
Prachtige route. De eerste walnoten vallen van de bomen. We eten ook de eerste hazelnoten. Altijd vinden we 
wel wat te eten onderweg. In veel dorpjes hebben we overal fruitbomen gezien. Iedere gemeente in Nederland 
zou fruit- en notenbomen moeten planten, in plaats van allerlei bomen waar je de naam niet eens van weet.
Ruimte genoeg. Overal zijn parken. Waarom zou je fruit in de winkel kopen, terwijl je het toch gewoon gratis 
van de boom kunt halen! Nell en ik zouden best een nieuwe politieke partij willen oprichten, groen rechts, of 
zoiets. We zouden dan alle mensen verplichten fruitbomen in de tuin te planten. Iedereen die zich inzet voor het 
milieu die zouden we in de adelstand verheffen. We zouden ook maar meteen een nieuwe adelstand maken. Geen 
blauw bloed maar groen bloed. We zouden alle afgestudeerde jongeren in de kazerne een tentje en rugzak uit 
laten zoeken, ze voldoende geld meegeven en naar Santiago laten lopen. We zouden...    
Het regent opnieuw als we in Tardets aankomen. We hebben geen zin om ons tentje op te zetten en overnachten 
in een hotel.

17 september
De Pyreneeën in, op naar de Col de Lecharria op een hoogte van 832 meter. Dat valt niet mee, het is erg steil, na 
iedere kilometer moeten we een rustpauze nemen. Onze zweetdruppels vallen op het asfalt.
In � auberge Ahusquy�  waar we willen overnachten, is geen plaats meer. Het volgende dorp kunnen we niet meer 
halen. Onze tentjes opzetten op een vlak stukje bergweide, vijftig meter van de herberg, lijkt de beste oplossing.
We hebben ons nauwelijks geïnstalleerd of er komt een enorme kudde schapen aan. Geen herder te zien, ze lopen 
gewoon vrij rond. Gelukkig gaan ze met een boog om ons heen, maar ze blijven nog wel een paar uur grazen. Pas 
als het begint te schemeren trekken ze naar het hoogste punt van de berg en zoeken daar een plaats voor de nacht. 
We wachten tot ze allemaal weg zijn - bang dat ze op hol slaan- en de tent beschadigen. Daarna gaan we naar de 
herberg voor ons avondmaal. 
Het is donker en overal liggen keien. Met behulp van de zaklamp en hand in hand klimmen we naar boven om de 
tent weer op te zoeken. De lucht is helder en voordat we gaan slapen blijven we nog een kwartiertje voor de tent 
zitten om naar de sterren te kijken. Wat zijn ze helder en dichtbij.

18 september
Onrustig geslapen. We werden vaak wakker van de wind en hoorden ook andere vreemde geluiden.
We drinken koffie in de herberg en gaan weer op stap.
Het is heerlijk lopen. We dalen en dalen de hele morgen. Er ligt een kadaver van een paard. Hoog in de lucht 
cirkelen veel roofvogels. Overal vrij rondlopende schapen en koeien. Ze trekken van berg naar berg. Pyreneeën, 
wat ben je mooi! Bij een bergstroompje stoppen we om ons te wassen. De zon schijnt behaaglijk. We begrijpen 
heel goed het oude gezegde:  je voelen als God in Frankrijk.  
Op onze weg komen we zelfs loslopende paarden tegen. We twijfelen nu toch even en zoeken voor de zekerheid 
een flink stuk hout op. Ze blijven echter rustig grazen en we kunnen erlangs.
Via Mendive komen we aan in Saint-Jean-Pied-de-Port. Een schilderachtig, druk grensstadje. Eerst zoeken we de 
nu al legendarische madame Debril op. Op Rue de la Citadelle nummer 27 vinden we haar. Zij is lid van de 
Société des amies de Saint Jaques de Compostelle. Voor inlichtingen en goede raad kan men bij haar terecht.. 
Haar hele kamertje ligt vol met landkaarten, brieven, boeken, schelpen en wandelstokken, kortom met alles wat 
maar met de route te maken heeft.  Ze schrijft onze namen in haar pelgrimsboek en we krijgen een stempel voor 
onze pas. Natuurlijk wil ze ook weten hoe onze tocht tot nu toe is verlopen. Ze vraagt waar we willen 
overnachten, in de refugio of de gîte?, en legt ons uit dat een refugio altijd voor één nacht is. In de gîte kun je 
langer blijven. We nemen afscheid van haar en vertrekken naar de gîte.



19 september
We besluiten het weekend in Saint-Jean-Pied-de-Port te blijven.  De tentjes inpakken en per post naar huis sturen, 
is ons eerste klusje. Van madame Debril hoorden we dat het postkantoor om elf uur sluit -opschieten dus. Op 
onze verdere weg zijn genoeg refugios. Dat zijn eenvoudige overnachtingsmogelijkheden voor pelgrims, meestal 
een slaapzaal en kookgelegenheid. 
De weegschaal geeft aan dat ik zes kilo lichter ben geworden. We gaan eerst boodschappen halen en dan koken 
we vanavond zelf. En flink veel!

20 september
Saint-Jean-Pied-de-Port dankt zijn naam aan zijn ligging aan de voet van de pas van Roncevalles. Alle wegen 
van het Baskenland komen hier samen. Het ligt vlakbij de Spaanse grens. We luieren de hele dag, eten veel en 
zitten op terrasjes. Later op de dag gaan we naar madame Debril om te vragen of ze met ons op de foto wil. Als 
we aankloppen en zonder op antwoord te wachten binnenvallen, zien we dat ze achter haar bureau zit en niets om 
handen heeft. Ze zit gewoon te wachten tot er pelgrims binnenkomen. Pèlerins op weg naar St. Jacques de 
Compostelle. Háár weg. Ze leeft ervoor. We vertellen haar dat ze in Nederland heel bekend is en dat we graag 
met haar op de foto willen. Ze komt achter haar bureau vandaan en loopt met ons mee naar buiten.
Op de trappen voor de kerk zit een zwerver met een hond. Het bordje dat voor hem staat moet ons doen geloven 
dat hij ook een pelgrim op weg naar Santiago is en daarvoor geld nodig heeft. 

21 september
Vandaag de prachtige Route Napoléon over de Pyreneeën. Van tijd tot tijd is het flink klimmen. Overal schapen. 
Ideaal wandelweer: 24 graden en de zon schijnt. Om half twee � s middags stoppen we bij de grenspaal. Spanje 
ligt aan onze voeten! Ik kijk achterom,dag Frankrijk, wat hebben we het naar de zin gehad. We nemen afscheid 
van dit heerlijke land en lopen Spanje binnen. Het hoogste punt vandaag ligt op ruim 1400 meter. Heel even zijn 
we de weg kwijt, we hebben een markering gemist, een eindje verder komt het weer goed. Waarschuwingsborden 
om niet te gaan kamperen vanwege wilde honden. De laatste kilometers bergafwaarts door een donker beukenbos 
leiden ons naar het klooster in Roncevalles. Een bijgebouw van het klooster is ingericht als refugio. Er zijn 
twintig pelgrims. Ruimte genoeg voor iedereen.. 
Er is om acht uur een pelgrimsmis. Met verbazing kijken we naar het altaar. Is er overal een tekort aan priesters, 
hier staan er vijf! Na de mis worden we naar voren geroepen voor de pelgrimszegen. De pelgrims komen overal 
vandaan. Canada, Frankrijk, Spanje, Duitsland, Brazilië en Nederland. De meesten beginnen hier in Roncevalles 
met -El Camino de Santiago - de weg naar Santiago-.
De restaurants bieden een pelgrimsmenu aan voor duizend peseta� s, dat is ongeveer veertien gulden. 

22 september
Onze eerste dag op de Camino. Tot nu toe liepen we alleen. Nu hebben we gezelschap van andere lopers. We 
voelen ons ook geen wandelaars meer, maar zijn pelgrims geworden. Routekaarten hoeven we niet meer te 
kopen, omdat de weg duidelijk is aangegeven. Overal de gele pijlen volgen. Of de borden met de schelp. In ons 
pelgrimsboekje staan de dorpen vermeld die een refugio hebben en ook waar er restaurants en 
levensmiddelenzaken zijn. We hebben het gevoel dat het avontuur een beetje weg is. We hoeven alleen maar te 
lopen. Maar wel over wegen met keien. Er staat veel buxus langs het pad. En ook kleine crocussen. In Burguete, 
het eerste bergdorp, gaan we naar een bank om peseta� s te halen. Dan naar een bar voor koffie en een tostada. 
Twintig kilometer door heuvels en bossen. We eindigen in Zubiri. Van een oud schoolgebouw is een refugio 
gemaakt. 

23 september
Het regent, maar na een halfuur lopen wordt het droog. De weg is zwaar, veel modder, verschrikkelijk veel grond 
die aan de schoenen blijft plakken. Oppassen dat we niet uitglijden.
Hoog in de heuvels komt er opeens een halfnaakte man op onze weg. Hij heeft alleen een losgeknoopt overhemd 
aan en loopt op blote voeten. Hij lijkt wat in de war. � Camino?� , vraagt hij. � Jullie lopen verkeerd�   en hij wijst 
ons een andere weg. We trappen er niet in, groeten hem vriendelijk en lopen gewoon door. Twee kilometer 
verder komen we bij een weiland met zes rijen prikkeldraad. De man had toch gelijk!
Als we op de rug gaan liggen kunnen we net onder het prikkeldraad door. De rugzak gooien we er eerst 
overheen. Na wat zoeken komen we weer op het juiste pad.
We arriveren in de refugio te Pamplona. Albergue de Peregrinos (herberg voor pelgrims) staat op het bordje.
Er is een Duitse vrouw van 76 jaar, Frau Agnes. We hadden haar onderweg al ontmoet en zagen toen dat zij een 
schelp op haar rugzak had, maar konden nauwelijks geloven dat ze ook op weg was naar Santiago. Ze komt uit 
de omgeving van Munster, vertelt ze, en is met de trein naar Spanje gereisd. Al lange tijd wilde ze een keer de 
Camino lopen. Eerst waren er de kinderen en later de kleinkinderen om op te passen. Altijd was er wel een reden 
waarom ze niet kon gaan. Een huisvrouw gaat nooit met pensioen, zegt ze. Bovendien zeurde bijna iedereen dat 
het onverantwoord was. Toen was ze het zat en ging toch. Alleen haar dochter had gezegd: � Mutti, du muss doch 
mal gehen� . Een prachtmens.
In de albergue vraagt iedereen: � Hebben jullie haar al gezien?, onze old lady.�



Als we � s avonds met een groepje uiteten gaan, nemen we haar ook mee. Aan tafel neemt ze veel groente. Ze had 
vandaag geprobeerd wat gras te eten, maar dat was slecht bevallen. Gras is toch voor koeien, zegt ze.

24 september    
Om zeven uur � s morgens zit ik samen met Thomas, een Canadees, in de keuken te ontbijten. We waren allebei 
vroeg wakker en zingen:  It� s a long way to Santiago,  it� s a long way to go!
De gele pijlen volgend lopen we Pamplona uit. Overal amandelboomgaarden. De eerste amandelen liggen op de 
grond. Met een kei slaan we er wat open. Ze smaken goed.
Vlak voor Puente la Reina komen we bij het punt waar twee pelgrimswegen, over Roncevalles en Somport, 
samenkomen. Er staat een standbeeld van een pelgrim.
Bij Eunate, hier niet ver vandaan, staat volgens ons pelgrimsboekje een achthoekige kerk uit de twaalfde eeuw. 
Er ligt ook een begraafplaats voor pelgrims bij. We hebben geen zin om hier drie kilometer voor om te lopen. 
Deze kerk met dodenakker mijden we.
In Puente la Reina kopen we een wandelstok, hard nodig met die gladde afdalingen. In een bijgebouw van het 
klooster is een refugio gemaakt.
� s Avonds ga ik naar de mis in de Santiagokerk en zit daar vlak bij het Jacobusbeeld waarvan gezegd wordt dat 
het het mooiste beeld van de hele Camino is. Mijn ogen trekken er voortdurend naartoe. Daar staat hij dan: 
Jacobus de Morendoder. De Spanjaarden hebben hem deze bijnaam gegeven. Ze moesten niet veel van Jacobus 
hebben. Zijn naam werd gebruikt en misbruikt. En van pelgrims hielden ze evenmin. In het verleden werden er 
ook misdadigers op pad gestuurd, om te boeten voor hun zonden.
In de refugio overnacht dezelfde zwerver, die we vier dagen geleden in Saint-Jean-Pied-de-Port zagen. Hij vertelt 
dat hij Fransman is en al tien jaar de Camino loopt met zijn hond Betti. Gewoon heen en terug. Volgend jaar gaat 
hij niet, hij verwacht dan een grote drukte in de refugios. Wanneer de naamdag van Jacobus (25 juli) op een 
zondag valt, is het een heilig jaar, en in 1999 is dat het geval.  

25 september
Het onweerde hevig vannacht. Iedereen lag wakker. Aan het eind van de slaapzaal hoorde ik iemand bidden. Ik 
ben de eerste die � s morgens wakker is en verlaat stilletjes de slaapzaal om in de keuken koffie te gaan zetten. Als 
ik de deur open struikel ik bijna over de Franse zwerver, die daar samen met zijn hond op een matras ligt en 
overeind vliegt. Excusez moi, zeg ik verschrikt tegen hem, dat ik u wakker maak, maar ik wist niet dat hier 
iemand lag. Ah bon, grijnst hij, als je voor mij ook maar koffie zet.
Over de middeleeuwse pelgrimsbrug lopen we Puente la Reina weer uit. De eerste plaats die we tegenkomen is 
Cirauqui, een middeleeuws dorp gelegen op een heuvel. Veel olijfbomen hier en overal rijpe, kleine blauwe 
druiven. We eten ze met handenvol. 
Als we de laatste berg afdalen en Estella zien liggen, begint het hard te regenen. Voor ons lopen twee 
Spanjaarden, Jose en Carlos, die ook in de refugio van Puente la Reine waren. Ze weten vast de kortste weg. We 
lopen achter hen aan Estella binnen en vinden snel de refugio.   

26 september
Heuvels en nog eens heuvels. Links en rechts van de weg wijngaarden. Overal druiven, witte en blauwe. Blijf 
daar maar eens vanaf. Wij kunnen het niet! De kleine blauwe hebben onze voorkeur. De verse vijgen smaken ook 
heerlijk. Het blijft ons verbazen dat er zoveel te eten is onderweg. En wat smaakt het allemaal toch lekker. Zo 
moet het leven bedoeld zijn: de hele dag in beweging en zelf je kostje bij elkaar scharrelen. We hebben ons nog 
nooit zó gezond en sterk gevoeld en herhaaldelijk vragen we ons af of we ooit weer naar ons normale leven terug 
kunnen. We denken van niet.
Om twee uur zitten we al in de refugio van Los Arcos. Winkelen in de dorpjes geeft bijna altijd problemen. Of de 
winkels zijn weer eens dicht of we kunnen ze niet vinden. Het lijkt wel of ze niks willen verkopen. Ze werken 
hier alleen om te kunnen leven. Als ze iedere dag genoeg te eten hebben, vinden ze het blijkbaar wel goed. Dat 
verdient bewondering, maar is wel lastig voor ons. Uithangborden zie je ook nauwelijks.
We gaan uit eten met Jean Louis en Andrew, een Fransman en een Canadees. Klokslag tien uur zijn we weer bij 
de refugio. Iedereen moet op tijd binnen zijn. Ben je wat later, dan kom je er echt niet meer in. De beheerder 
draait achter ons de de deur in het slot.

27 september
Door de wijnstreek Rioja. Van een wijnboer krijgen we allebei twee trossen druiven. Wat verder komt ons een 
man tegemoet met een emmer vijgen. We krijgen een handvol. Wat aardig.
We blijven bijna de hele dag door wijngaarden lopen. Over de weg kruipen duizenden wormen met ons mee. We 
dachten nog even: zouden die ook naar Santiago willen?  Naderhand hoorden we dat er net gespoten was. Ze 
kropen ook allemaal dezelfde kant op. Weg van de druiven!
In Logrono gaan we de Ebro over. In het centrum van de oude stad is een nieuwe refugio.
Uit de hele wereld komen ze naar Spanje om de Camino te lopen. Andrew, een Canadees, zegt dat hij al 
vijfentwintig jaar daarvan droomde. Francki, een 32-jarige Zuid-Afrikaanse, vertelt over haar land. Toen ze 22 
jaar was hoorde ze pas van het bestaan van Nelson Mandela. Veel informatie werd de jongeren onthouden. Ze 



heeft een huis en drie bedienden. De welvaart moet gedeeld worden, vinden de jongeren. De ouderen willen dat 
niet.  Ze nodigt ons uit om een keer te komen. 
Het is gezellig met al die verschillende mensen. Wat je ook van ze vindt; ze hadden allemaal het lef om op pad te 
gaan.
Er zijn wat zelfgemaakte wandelstokken blijven staan. Nell heeft er nog geen en mag er een uitzoeken.

28 september
Verbaasd worden we wakker. Het licht is aan en gregoriaanse gezangen galmen door de slaapzaal. Ook een 
manier om iedereen uit bed te krijgen!
Nell� s rugzak is kapot. In Navarette is een kleermaker die hem vakkundig herstelt. Hij wil er geen geld voor.
Na Navarette drie kilometer langs de autoweg.  Overal braakliggende grond met verwilderde druivenstruiken. 
Die zijn tenminste niet bespoten.
We leven weer de hele dag op druiven, amandelen en vijgen.
Refugio Najera.

29 september
Santiago roept, we moeten weer. Heuvel op en heuvel af. Het voordeel van al die heuvels is het uitzicht. Als we 
een paar kilometer het ene dorp uit zijn, zien we soms het andere al weer liggen. De plaatselijke bevolking is aan 
pelgrims gewend, al meer dan duizend jaar trekken ze over de Camino. Als we soms even twijfelen over de te 
richting, dan is er vaak wel iemand die de hand uitsteekt om de weg te wijzen.
De refugio van Santo Domingo is in een oud pand gevestigd. Je komt eerst in een hal die bestraat is met keitjes. 
Een stenen trap op, vervolgens een houten trap en we staan op de slaapzaal. Daar zien we Frau Agnes, de  Duitse 
dame van 76 jaar, terug. Stomverbaasd kijken we haar aan, omdat we dachten dat ze ver achter ons lag. De weg 
is mij te zwaar geworden, zegt ze. Af en toe gaat ze een stuk met de bus. Ze wil toch doorgaan, daarom maar op 
deze manier.
Santo Domingo heeft een kathedraal met een levende haan en hen.  Ze herinneren aan een Santiago-pelgrim ( een 
losgeknoopte gehangene), die door tussenkomst van Jacobus zou zijn gered. Toen de ouders van deze ten 
onrechte opgehangen pelgrim weken later langs de bewuste galg liepen, zagen ze dat hun zoon nog in leven was! 
Met het verzoek om hem vrij te laten gingen ze naar de rechter toe, maar deze weigerde hen te geloven en wees 
naar het gevogelte dat geroosterd werd in zijn haardvuur, met de woorden dat hun zoon net zo dood was als deze 
vogels. Prompt sprongen de  vogels van het spit.

30 september 
Om zes uur ben ik wakker en ga naar de eetzaal. Frau Agnes is ook al op. Ik zet thee en zij smeert een paar 
boterhammen. We praten over de gezellige kerstmarkten in Munster, blijkbaar een beetje te hard. Er komt een 
andere Duitse vrouw uit bed en snauwt dat we iedereen wakker maken met ons geklets.
Als we het eten op hebben, horen we dat we ook voor een paar gulden bij de nonnen hadden kunnen ontbijten. 
Jammer, dat hadden we graag gedaan.
Buiten gaat de rugzak meteen weer af. Een ijskoude wind. Jas aan en capuchon op. We hebben geen 
handschoenen, anders zouden we die ook nog aandoen.
Regelmatig zien we dezelfde mensen terug. We horen achter ons roepen. De Franse zwerver met zijn hond komt 
er weer aan en wijst naar de lucht. Grote, zwartgrijze roofvogels vlak boven ons. We tellen er vijftien en vragen 
hem hoe ze heten. Hij noemt een naam, maar we begrijpen hem niet. We vragen hem de naam op te schrijven. 
Hij kan niet schrijven, zegt hij. Ik schrijf de naam op en vraag hem of deze goed geschreven is. Hij kan ook niet 
lezen, bekent hij. We hebben al vaker allerlei dingen aan hem gevraagd. Deze man kan dus niet lezen of 
schrijven, maar hij weet wel alles!  
De hele dag langs de drukke straatweg is onaangenaam, maar het kan niet anders. Het hele landschap is 
veranderd. Geen wijngaarden meer te bekennen. We zien nog een geelwitte uil die lijkt te slapen. We lopen op de 
vogel toe. Als we tot op een meter zijn genaderd, doet de uil zijn ogen een voor een open en vliegt weg.
In het parochiehuis van Belorado kunnen we overnachten. Het is heel mooi ingericht en bij aankomst krijgen we 
zelfs soep. De beheerders zijn helaas een bemoeizuchtig Zwitsers echtpaar. Ze zien alles en bemoeien zich overal 
mee. Ze weten óók hoe de roofvogels heten, arenden waren het.

1 oktober
Weer een ijskoude wind. De temperatuur is gedaald naar tien graden. Het gaat moeizaam vandaag. Het enige dat 
we onderweg zien is een dode slang. Er komt geen eind aan. 
Blij dat we in San Juan de Ortega aankomen. Slechts een paar huizen. We vinden onderdak in het klooster, waar 
het erg koud is. Er is een pelgrimsmis. De priester hoopt dat we vinden wat we zoeken op de Camino. Ja, wat 
zoeken we eigenlijk? Volgens mij weet niemand het.
Na de dienst maakt de priester met ons een rondgang door de kerk. Hij laat ook een beeldengroep zien en vertelt 
dat de zon tegen een uur of drie op het gezicht van Maria schijnt. Hij gaat dan even kijken; het blijft hem 
fascineren.  



De priester heeft knoflooksoep gemaakt. Ook komt er worst op tafel. De zwerver heeft paddestoelen gezocht en 
komt tot ieders verrassing met een salade op tafel. We zitten met zestien mensen aan tafel en we delen de zelf 
meegebrachte etenwaren met elkaar. 
Als ik na het eten naar buiten loop, staat de zwerver me op te wachten en vraagt of ik mee ga naar zijn vrienden. 
Vrienden? vraag ik heel verbaasd. Waar zijn die dan?  Hij neemt me mee naar een stenen schuur, vijftig meter 
achter het klooster. Het is er heerlijk warm, binnen zijn nog drie andere zwervers. Ik twijfel een moment, maar 
besluit dan toch bij hen te gaan zitten. Hij schenkt wijn voor me in, terwijl ik probeer een gesprek op gang te 
brengen. 
Ze hebben een houtvuur gemaakt en zijn wat vlees aan het roosteren. Het ontroert me; deze mensen hebben bijna 
niks maar ik mag wel met ze mee-eten. Na een poosje vraag ik of ik de anderen mag gaan halen. Maardat vinden 
ze niet goed!  Ze hebben geen zin in die drukte. Alleen Nell mag komen, gelukkig maar want ik wil dit graag aan 
haar laten zien. Nell komt erbij zitten en heeft ook Ellen meegebracht. Ze krijgen ook een glas wijn.
Terug op de slaapzaal zien we dat er nog een slaapzaal leeg is. Iemand stelt voor dat de snurkers daar vannacht 
maar gaan liggen. Onder grote hilariteit vertrekken er drie mensen. Kunnen we eindelijk eens rustig slapen.

2 oktober
Voordat we vertrekken mogen we in de keuken komen zitten en krijgen koffie. We krijgen koffie die de priester 
zelf heeft gezet. De radio meldt dat er in de Pyreneeën sneeuw is gevallen. De zwerver ziet dat de priester rookt 
en vraagt een sigaret. Hij krijgt het hele pakje. Aardige man. Hij geeft weg wat hij heeft.  
Zijn kerk is heel eenvoudig, geen verzameling van kunstschatten. Als we weer gaan, zegt hij: � Werk en bid.�
In de loop van de dag wordt het weer warmer. De jas gaat weer uit.
In Cardenuela stoppen we om een aardappeltortilla te eten en een glas sidra te drinken.
Over het industrieterrein lopen we Burgos binnen. Een bezoek aan de kathedraal is zeer de moeite waard.
De refugio vinden we een kilometer voorbij Burgos in een groot park. In het dichtstbijzijnde restaurant gaan we 
tegen negen uur eten. Een smakeloze hap. Het restaurant werd ons nog wel aanbevolen door de beheerder van de 
refugio, die later op de avond ook binnenkwam om een hapje te eten. Ja ja, hij hoeft vast niets te betalen. We 
wachten tot half twaalf en stappen dan pas weer op. Volgens de restauranthouder is er dan politiebewaking in het 
park. Als we honderd meter het park ingelopen zijn, begrijpen we waarom. Twee heroïneverslaafden zijn bezig 
met de spuit. Bang zijn we niet, maar we gaan toch wat harder lopen. 

3 oktober
Ellen, een Braziliaanse, loopt vandaag met ons mee. Een Braziliaanse schrijver heeft een boek geschreven over 
een man die de Camino lopen om zijn zwaard terug te vinden en onderweg allerlei mysterieuze avonturen 
beleeft. Nieuwsgierig geworden door dat boek hebben veel Brazilianen de sportschoenen aangetrokken en zijn op 
pad gegaan. Ze hebben veel blaren en zijn slecht getraind.
Prachtig wandelweer, rond de twintig graden.  
Oude dorpjes waar nog een zandweg doorheen loopt en waar de schapen door de straten worden geleid. Oude 
vrouwen in het zwart. Huizen van leem en stro. Zo af en toe waan je je nog in de Middeleeuwen.
Tot Castrojeriz is het 38 kilometer. Als dat dorp in het zicht komt, zegt Nell dat ze hoopt op een mooie refugio. 
Ellen ziet de kerk � Santa Maria van de appelboom�  liggen en zegt: � Als er aan het begin van een dorp zo� n kerk 
staat, vind ik een dorp pas echt mooi.�  Ik heb het warm en zeg dat ik een dorp pas echt mooi vind als er een café 
is.
Als we Castrojeriz binnenlopen, zien we dat er veel vervallen huizen staan. In de oude refugio liggen de 
matrassen op de grond. Het ligt prima.
Het gaat goed met onze voeten. Sinds we vertrokken zijn hebben we ze niet meer met zeep gewassen. Nog steeds 
geen blaren. 

4 oktober
De meseta� s, boomloze, winderige hoogvlakten, beginnen.  
Het graan is afgemaaid. De stoppels staan er nog. De vroege herfst lijkt geschikt om door Spanje te lopen, want 
het weer blijft goed. We gaan de Rio Pisuerga over.
Tussen de middag drinken we koffie en eten een bocadillo (broodje) in een smerige bar. De gasten in de bar 
gooien de sigarettenpeukjes gewoon op de grond. 
Veel sloten hier. Af en toe horen we een plons: er springt weer een kikker in het water. De laatste kilometers 
lopen we langs een kanaal. We stoppen in Fromista waar een oude refugio is met alleen koud water. Als we de 
slaapzaal binnengaan, ligt Thomas ziek in bed. Hij voelt zich niet goed en zegt dat Ellen een hotel voor hem aan 
het zoeken is.
Veel bars in de dorpen zijn smerig. Regelmatig hebben pelgrims last van diarree en zijn een paar dagen ziek. 
Velen denken dat het drinkwater of de olijfolie de oorzaak is, of vermoeidheid. Wij weten wel beter, het zijn de 
onhygiënische cafés waar álles met hetzelfde doekje wordt schoongemaakt.   
Fromista heeft een prachtige romaanse kerk, de San Martin. Voor de refugio zijn zitbanken en er is een fontein. 
Voor drinkwater hoeven we ook niet meer naar een kerkhof, in bijna ieder dorpje is wel een drinkplaats, waar 
fuente (drinkbaar water) op staat. Af en toe nemen we nog wel een kijkje op een begraafplaats. De kerkhoven 



zijn hier sober, bijna nergens liggen bloemen. Nou ja, je kunt de bloemen ook beter naar de mensen brengen als 
ze nog leven.
Ellen heeft een eenvoudig hotel gevonden voor Thomas. Ze legt ons uit waar het is en Nell en ik brengen hem 
ernaartoe.

5 oktober
Weer in het donker op pad. Maar langs de straatweg is het goed lopen. Overal staan betonnen palen met een 
blauwe Camino-tegel als wegwijzer, in rijen van twee. Op de tegel staat de witte schelp die de goede richting 
aangeeft. Veel pelgrims hebben geprobeerd een tegel eraf te halen, overal zijn hoekjes afgebroken. Jammer, al 
die kapotte tegels. Wat zou ik er graag een willen hebben, maar er een afbreken gaat me toch te ver. Als we door 
de laatste twee palen heenlopen, zie ik een tegel liggen. Helemaal onbeschadigd. Dat moet bovenaardse hulp zijn. 
Zal ik hem meenemen of laten liggen? Als ik hem niet meeneem, doet iemand anders het wel. De tegel weegt 
zeker meer dan een kilo maar gaat de rugzak in.
Een groot stuk meseta vandaag.  Het is weer zo� n dag waar maar geen eind aan komt. De vermoeidheid slaat toe. 
We hebben al een paar uur geen mens meer gezien. Bij een kruispunt met een andere zandweg rusten we een 
halfuurtje. Net als we opstaan en aan de laatste tien kilometer willen beginnen, komt er een buslading  Duitse 
toeristen aan. Ze gaan een wandeling maken over de meseta en onderwijl pelgrims bekijken.
Nell zegt: Jacobus zorgt weer voor ons. Altijd kwam er wel een oplossing als we het moeilijk hadden. Ook nu 
weer. Een bus met toeristen daar waren we zelf toch nooit opgekomen.
We lopen achter hun aan Calzadilla de La Cueza binnen.
In de smerige, oude Albergue de Peregrino moeten we eerst alle ramen openzetten en de vele vliegen naar buiten 
jagen. We zijn met z� n vieren. Het is heel koud en de Spaanse jongens, Michael en Manuel, maken daarom een 
kampvuur. We zijn snel weer warm.  
.   
6 oktober
We beginnen toch wel wat moe te worden. Het opstaan � s morgens gaat niet zo snel meer. Onze knieën kraken en 
ook voelen we soms pijnscheuten door de benen trekken.
Na enkele kilometers komen we bij een verlaten pelgrimshospitaal. Een bord geeft aan hoe ver we nog moeten: 
Santiago 342 kilometer. Gelukkig, het schiet op. 
In Sahagun nemen we een flinke pauze. Er staat een bank in de bar waar we wat gaan eten en Nell gaat na het 
eten even een uurtje plat.
De druiven zijn er weer. We voelen ons rijk omdat we er zo van kunnen genieten. Het is goed om af en toe niks 
te eten te hebben. Als we dan weer wat eetbaars tegenkomen, druiven, appels of wat dan ook, dan smaakt alles 
lekker. Vlak voor ons langs steekt een enorme schaapskudde de weg over. De herder groet ons. 
In Calzada del Coto heeft men van een oud schoolgebouwtje een refugio gemaakt. De sleutel moeten we halen op 
Calle Mayor nummer 2. Na even zoeken vinden we het adres. We dachten dat we de enige gasten waren, maar 
later op de avond klopt er nog een Spaans echtpaar aan.

7 oktober
Vlak bij Bericianos staat een kruis langs de weg. Een Duitser, Manfred uit Trier, is hier overleden. Pasgeleden: 
9-6-1998 staat er op. Hoe oud hij is geworden, wordt niet vermeld. We leggen ook een steentje bij het 
gedenkteken.
Overal op de meseta zijn jonge boompjes geplant. Over vijf jaar is er geen kale meseta mee, dan loop je onder de 
platanen door in de schaduw. De Camino is Europees cultureel erfgoed en wordt door de EG gesubsidieerd. 
Maar of ze er goed aan gedaan hebben om de weg wat gemakkelijker te maken door er bomen te planten? We 
hebben onze twijfels.
In Reliegos is de refugio gesloten. Weer moeten we uitzoeken waar we de sleutel kunnen krijgen. 
Dorpsbewoners wijzen ons de weg.

8 oktober
Over de heuvels van dorp naar dorp. In de heuvels zien we regelmatig holwoningen, ondergrondse huizen, ruim 
en koel in de zomer, snel warm in de winter. Je waant je even in de oertijd. We proberen of we binnen kunnen 
komen maar ze zijn afgesloten met een hekje met slot. 
Op pad naar Léon, onze volgende grote stad.
Thomas, die we ziek achter hadden gelaten in Fromista, voelt zich weer fit en heeft ons ingehaald. Hij heeft het 
liedje compleet gemaakt en nu zingen we regelmatig:

It� s a long way to Santiago                               
it� s a long way to go                                          
it� s a long way to Santiago                               
To the sweetest Saint I know                            
Goodbye Roncevalles, Pamplona and Burgos     
it� s a long, long way to Santiago                       
But Go there I must                                             



Tegen vieren lopen we León binnen. Het duurt even voor we de Albergue de Peregrinos vinden, want het trottoir 
is overal opgebroken en juist daarin zit de schelp die ons de weg moet wijzen.
 Richting centrum. De kathedraal is mooi en de stad ook. We zijn wat te lang in het centrum blijven hangen. Het 
was gezellig en we hebben wat gedronken met andere pelgrims. Het is donker geworden en we kunnen de weg 
terug niet meer vinden. Na een uur ruziemaken en honderd keer vragen lukt het ons weer � thuis�  te komen. Dan 
komen we tot de ontdekking dat we vergeten zijn levensmiddelen in te slaan. In de Albergue is een automaat met 
koeken en Mars en daar moeten we het maar mee doen. Nog een keer door die donkere straten, dat doen we maar 
niet.

9 oktober
Zéér slecht geslapen. Twee Spaanse mannen hielden ons uit de slaap. De een moest telkens overgeven en de 
andere praatte in zijn slaap. Langs de straatweg lopen we Léon weer uit. In het eerste dorp is een grote 
supermarkt. Buiten gaan we eerst op de stoep zitten en alles opeten. We hebben honger.
Rustig dagje. In San Miguel del Camino volgen we de bordjes met het opschrift Bar. We bestellen het bekende 
recept: koffie en een bocadillo met ham. Als we willen vertrekken, komt de waardin met iets lekkers aan, een 
streekgerecht dat we beslist moeten proeven. We krijgen het gratis. Het is een broodje morcilla (bloedworst). Het 
smaakt echt lekker.
Over de Romeinse brug, die 104 meter lang is, lopen we Hospital de Orbigo binnen. De refugio ligt heel 
afgelegen, wel een halve kilometer van de route. We worden het bos ingestuurd.
                                                                                                                                                                          
10 oktober
Voordat we verder gaan, bekijken we nog een keer die prachtige brug. Een mooi staaltje bouwkunst. De mooiste 
die ik tot nu toe gezien heb. 
Naast de brug staat een kerk met ooievaarsnest én twee ooievaars.
We lopen over de oude Romeinse weg naar Astorga, een wandeling van ongeveer zeventien kilometer.
De refugio van Astorga heeft een Nederlandse broeder als beheerder. Frans Pikkemaat is zijn naam. Nell kent 
hem nog van vroeger. Frans verwacht dat het erg druk wordt en biedt aan dat we in zijn klooster mogen slapen. 
Nou, dat doen we graag. We pakken onze rugzakken en hij brengt ons naar het klooster aan de overkant.
We krijgen we een heerlijke ruime kamer.

11 oktober
Het is zondag en we blijven wat langer liggen. Om negen uur vertrekken we uit het klooster. Onbewolkte lucht. 
We lopen door het centrum van Astorga. Opnieuw komen we langs de kathedraal. Ook vandaag zal het er wel 
weer druk worden. Veel kathedralen waar we naar binnen liepen waren vol met mensen die aan het filmen of 
fotograferen waren. Overal waren rondleidingen. De avondmis wordt door heel weinig mensen bezocht. Ook 
gisteravond was er maar een handjevol. 
Het is warm vandaag. We komen door nagenoeg verlaten dorpjes met veel ingestorte huizen. Ook Rabanal, onze 
overnachtingsplaats, is zo� n dorp. Prachtige refugio met bibliotheek en een grote tuin met veel waslijnen.

12 oktober
Voor weinig geld kunnen we voordat we vertrekken ontbijten. De beheerders, opnieuw een  Zwitsers echtpaar, 
zijn heel vriendelijk. 
Het landschap is veranderd. Veel heide en brem. We komen door een bijna verlaten dorp. 
Na een tijd geklommen te hebben, komen we bij het beroemde Cruz de Ferro, een ijzeren kruis op een vijf meter 
hoge houten paal. Het is traditie dat iedere pelgrim de van huis meegenomen steen erbij gooit. Het symboliseert 
dat je van alle lasten in je leven bevrijd bent. We gooien onze steen er ook bij. Ik ben opgelucht en voel me in elk 
geval van de steen bevrijd.
Het is mistig hier. Het schijnt hier bijna altijd mistig te zijn. We zitten op een hoogte van bijna 1500 meter.  
Plotseling komt uit het niets een soort ruïne, het dorp Manjarin, te voorschijn, met een refugio waarin al andere 
pelgrims heerlijk aan de koffie met koek zitten. Het is er lekker warm. Ook hier een gezellig rommeltje met 
honden en ganzen. Bovendien is er van alles te koop, zoals steentjes, kettingen, kaarten en wandelstokken.  
Door de bergen lopen we over de eeuwenoude weg naar Ponferrada. De weersomstandigheden veranderen soms 
snel. Eerst mist en regen, later op de dag wordt het weer warm en kunnen we in T-shirt lopen.
Regelmatig staat er op de Camino een kruis langs de weg. Vaak op een plaats waar een pelgrim overleden is. Het 
komt wel eens ter sprake in de refugios: sterven op de Camino. Is er een mooiere dood?, hoor ik vaak. Als het je 
tijd is ga je toch wel, zeggen weer anderen. Het kan niemand wat schelen. In de pelgrimsboeken zagen we al dat 
er een grote groep lopers tussen de 55 en 65 jaar is. 

13 oktober
Supersnel zijn we Ponferrada weer uit. Een Spanjaard die voor ons loopt weet de weg. Het is donker en we 
kunnen de gele pijlen nog niet zien.
Hier en daar worden met manden de laatste druiven van het land gehaald. De oogst is weer binnen. De 
langslopende pelgrims eten de restjes wel op. Wij zijn dus de eerste en laatste druivenplukkers.



Het is erg warm en we schieten niet op. In Cacabelos eten we een pulpo (octopus) die goed smaakt. En een glas 
sidra gaat er ook altijd wel in.
We blijven in Villafranca del Bierzo, een prachtig stadje om een paar uurtjes in rond te lopen. We slapen in de 
nieuwe refugio. Later op de avond vertrek ik met Ellen en Maria naar de bar in de oude refugio van de familie 
Jato. We zien dat deze veel gezelliger is. Een rommeltje, dat wel, er lopen heel veel katten rond die gewoon op de 
matrassen gaan liggen. Er is van alles te koop en een maaltijd kost slechts  600 peseta, oftewel m 8,50.  Je moet 
dan wel eten wat de pot schaft.

14 oktober
Het is een beetje traditie, dat wie de veel zwaardere, alternatieve route door de bergen neemt de rugzak naar de 
refugio van de familie Jato kan brengen. De heer Jato brengt hem dan naar O Cebreiro. We moeten er even over 
nadenken. Wat nu, nemen we de makkelijke route langs de straatweg of de zware, maar zonder rugzak, door de 
bergen? De meeste pelgrims kiezen de alternatieve route. Wij ook.
De steilste klim begint meteen als we Villafranca verlaten. Over de berg is de mooiste route. Het kost wel een 
uurtje extra, maar het is de moeite waard, vertelde men ons.
Veel brem en prachtige kastanjebomen onderweg. We hadden ons de omweg kunnen besparen. Het weer werkt 
tegen: mist, mist en nog eens mist. We lopen boven de wolken en dat is heel bijzonder. Je voelt je dan even een 
engel. Tijdens het afdalen breekt de zon door.
We vervolgen onze tocht door kastanjebossen en een aantal kleine dorpjes. Na Herrerias begint de volgende 
klim, naar O Cebreiro dat op een hoogte van ruim 1100 meter ligt.
 Twee keer moeten we aan de kant om tegemoetkomende koeien langs te laten. Het duurt wat langer dan we 
gedacht hadden. Pas tegen zes uur komen we aan in O Cebreiro. Ook zijn we Galicië binnengestapt, onze laatste 
provincie.

15 oktober
We vertrekken weer in het donker. Bij San Roque staat in de mist het mooiste pelgrimsbeeld dat we tot nu toe 
gezien hebben. Indrukwekkend! 
Het is opnieuw klimmen en dalen. Wat is het hier mooi en groen! Nell vindt dat je wel stekeblind moet zijn als je 
niet ziet hoe mooi de wereld is en zegt: � Open je hart.�  Ik geef als antwoord: � Je moet wel stekeblind zijn als je 
niet ziet hoeveel ellende er in de wereld is. Open je ogen.�  Nell kan kritiek op de schepping niet uitstaan, draait 
zich om en gaat een eindje achter me lopen. 
Er valt altijd veel regen in Galicië, maar vandaag breekt de zon door. Galicië is een wat achtergebleven gebied. 
De dorpjes zijn oud en vervallen en de straten liggen vol met mest van de loslopende koeien, schapen en kippen. 
Ook hier weer veel kastanjebomen. We stoppen onze zakken vol met kastanjes om ze vanavond op te eten. 
Als we bij de refugio in Calvor aankomen, blijkt dat we ze wel móeten eten. We hebben verder niets te eten en er 
is ook niks te krijgen. Thomas gaat op onderzoek uit en krijgt van een boer twee eieren.
We zijn met zeven mensen en iedereen haalt zijn zakken leeg op zoek naar wat eetbaars. Er komt van alles op 
tafel: kaas, worst, brood en aardappelpuree en ... kastanjes.
We hebben niet genoeg borden en daarom gebruiken we de pannendeksels als bord. Samen eten we alle restjes 
op. Een echt pelgrimsmaal. Niemand nam te veel, iedereen was bezorgd of de ander wel voldoende kreeg. 
O lieve Heer, zet hier geen Mc Donald� s neer.

16 oktober
We hebben alleen koffie en gaan zonder eten op pad. Sarria, onze volgende plaats, is een grotere stad en daar 
zoeken we eerst een café op. Daarna gaan we naar een boekhandel om wat schrijfpapier te halen. Er staan veel 
detectives van Agatha Christie op de plank. Allemaal boeken over moord en doodslag, maar geen enkele met de 
titel: Moord op de Camino. Er zullen toch ongetwijfeld door de eeuwen heen een heleboel pelgrims nooit 
aangekomen zijn. 
 Weer over de heuvels. Geen gemakkelijke weg, smalle paadjes met dikke keien en dat vele kilometers lang. Dan 
staat er een kilometerpaal met het opschrift: Santiago 100 kilometer. Dat doet ons goed, het einde komt in zicht. 
Een eindje verderop horen we praten en lachen. In het gras achter de heg zitten Michael en Miriam. Michael is 
een Spanjaard, die de tocht begonnen is in Roncevalles, en Miriam is helemaal in haar eentje uit Zwitserland 
komen lopen. Ze vieren met champagne dat Santiago nog maar honderd kilometer van hen vandaan ligt. Wij 
helpen de fles leeg te maken.  
We blijven door een aantal kleine dorpjes gaan. Als we het dorp uit zijn, zijn we de naam alweer vergeten. In de 
dorpjes staan bijna altijd wel appelbomen langs de weg. We hebben een lange wandelstok en pikken daarmee ons 
appeltje mee.
Portomarin komt in zicht. Een nieuwe stad, gebouwd op een heuvel in de jaren zestig, toen de oude stad in het 
stuwmeer verdween. De eerste stad zonder kerk, denken we, nergens een kerktoren te bekennen. Pas in de 
refugio zien we dat de stad wel een kerk heeft, maar die lijkt meer op een burcht. De romaanse Sint Nicolaaskerk 
werd steen voor steen afgebroken en opnieuw opgebouwd. De nummers zijn nog te zien. 

17 oktober



In de regen naar Eirexe, het enige dorp waar wat voedsel te te krijgen is. In een woning kunnen we in de 
huiskamer zitten, terwijl de eigenaar wat te eten maakt. Ook doet het huis dienst als een soort nood-refugio.
Het regent nog steeds als we weer buiten staan. Naar Palas del Rey, onze geplande overnachtingsplaats. Het is 
nog vroeg in de middag als we daar arriveren. Thomas en Ellen zijn er ook en we besluiten samen met hen nog 
vijf kilometer verder te gaan, naar Casanova. 
Voordat we Casanova bereiken zien we de eerste eucalyptusbomen. Aan de kant van de weg zit op een put een 
stokoude vrouw in het zwart. Op onze vraag hoe oud ze is, heeft ze geen antwoord. Ze weet het niet, zegt ze.
In de refugio van Casanova is het koud. Thomas en Jean-Louis, die hier net binnengelopen is, maken de open 
haard aan.

18 oktober
Weer in het donker op pad. Tegen half negen kunnen we pas zien waar we lopen. De eerste stad is Melide. 
Hoewel het zondag is, is het toch marktdag. We lopen de markt over en nemen brood voor onderweg mee. Ook 
vullen we onze veldflessen, nooit lopen we een dorp uit zonder water. De wegen zijn goed begaanbaar, geen 
keien meer. Vaak hadden we het gevoel dat we door rivierbeddingen liepen in plaats van over de weg. Helaas, 
ook geen herders met schaapskudde meer. In Galicië wordt veel maïs verbouwd. De oogst is in volle gang. De 
velden zijn niet zo groot. Hele families helpen mee, niet machinaal maar met de hand worden de kolven er 
afgetrokken. Overal staan � maïshuisjes�  op poten. Daar wordt de maïs in gedroogd en bewaard. Of ze nog veel 
gebruikt worden, weten we niet.
We komen aan in Arzura. De zeer oude refugio vinden we een eind buiten de stad. Het is niet veel soeps, maar 
ach, we zijn weer onder de pannen.

19 oktober
Onze laatste lange dag. We lopen nu al vier weken door Spanje zonder één dag te rusten. Weer door prachtige 
eucalyptusbossen. De zon schijnt ook weer. Tegen de avond hebben we ongeveer dertig kilometer gelopen. De 
laatste heuvel op en we staan op de Monte del Gozo, wat vreugdeberg betekent. Mijn hart begint sneller te 
kloppen, want in de verte zie ik een stad liggen. Dat moet Santiago zijn! Op de Monte del Gozo is een heel 
pelgrimsdorp verrezen met een religieus congrescentrum, medische voorzieningen en winkels. Allemaal 
gesloten, behalve het restaurant. In de zomer zal het hier wel druk zijn. 
In de slaapzaal krijg ik het bovenste bed. Ik gooi mijn rugzak erop, klim er zelf op, kijk uit het raam en zie in de 
verte Santiago en de torens van de kathedraal liggen. Ik roep Nell en zeg tegen haar: � Als ik het morgen niet haal, 
wil jij dan bij me thuis zeggen dat ik toch Santiago en de kathedraal heb gezien.
Het is gebruikelijk dat pelgrims aan de vooravond van hun aankomst zich eens flink wassen om schoon de stad 
binnen te lopen. Wij doen dat ook. We wassen onze voeten weer met zeep.

20 oktober
Meteen als we wakker worden kijken we naar buiten. Gelukkig, geen wolkje aan de hemel. Eerst ontbijten we op 
ons gemak in het restaurant. We hebben geen haast, we zitten maar vijf kilometer van Santiago vandaan. Twee 
Duitse pastors met wie we wel vaker kletsen, schuiven bij ons aan. Voor de preek van aanstaande zondag hebben 
we stof genoeg, zeggen ze. Om negen uur vertrekken we.
De zon schijnt. We zeggen herhaaldelijk tegen elkaar dat we dit mooie weer ook wel verdiend hebben. Wat 
voelen we ons goed. Langzaam lopen we richting Santiago. Op het moment dat we over een spoorwegviaduct 
lopen dendert de trein eronderdoor. De machinist ziet ons en drukt op de claxon. We passeren het bord Santiago 
en ik denk: ziezo, we zijn binnen.
Achter ons horen we roepen. Er komen zes andere pelgrims aan. We zijn een internationaal groepje geworden dat 
richting kathedraal gaat. Bij een verkeersplein weten we niet precies waar we over moeten steken. Miriam, een 
23-jarige Zwitserse, zegt: � De stad behoort aan ons!� , en loopt gewoon het plein op. Wij volgen haar. Sommige 
automobilisten kijken boos, anderen glimlachen.
Op het moment dat we de hoek om komen en de kathedraal zien, slaat de klok. Iedereen kijkt verrast naar de 
toren. Hoe kan dat nou? Het is vijf voor half elf.  We zijn er. We did it!
Ik ga op de knieën om de grond te kussen. Met zijn achten lopen we de kerk binnen en leggen eerst de hand in de 
afdruk van de marmeren levensboom. Sinds de twaalfde eeuw leggen pelgrims bij binnenkomst hun hand erop. 
Daarna de kerk door, een paar trapjes op en volgens oud gebruik omarmen we het beeld van Jacobus en vertellen 
hem dat we er zijn. 
We verlaten de kerk en gaan naar het bureau aan de zijkant van de kathedraal waar de Compostela -oorkonden 
worden uitgereikt. Op vertoon van de Credencial del Peregrino (pelgrimspas) ontvangen we onze oorkonde.
Om twaalf uur begint de pelgrimsmis. De namen van de vanmorgen binnengelopen pelgrims en de landen waar 
ze vandaan komen worden voorgelezen. Het zijn er ongeveer twintig. Wij zijn de enige Nederlanders.
Na afloop blijven we nog een uurtje in de buurt van de kathedraal rondhangen en praten wat met andere 
pelgrims.
Daarna ga ik op de trappen van de kathedraal zitten om even alleen te zijn. We zijn door de regen en de hitte 
gelopen en  hier helemaal op eigen kracht gekomen. Ik heb me nog nooit zo gezond en sterk gevoeld. Straks 
regelen we de busreis naar huis. We willen langzaam naar huis terug, met het vliegtuig gaat te snel.
Morgen naar de zee, naar Finisterre. Dan ook de stad maar eens goed bekijken.Vandaag doe ik niks meer. 



Ik blijf nog even zitten met het heerlijke gevoel iets bijzonders in mijn leven gedaan te hebben:
ik liep naar Santiago. 



INHOUD RUGZAK    14  KILO

Rugzak                 -  inhoud 55 liter  inwendig frame, hoes.
Tent                      -  2 kilo.
Slaapzak               -  dons, lakenzak.
Matje                    -  zelfopblazend.
Veldfles                -  liter.
Ligmatje               -  overlevingsdeken.
Wandelschoenen   -  Gore-Tex, extra zolen. 
Regenjack             -  Gore-Tex ongevoerd. 
Heuptasje              -  zakmes,zaklamp,bestek,pen,papier,geld.
Ondergoed            -  3 stuks, badpak.
Overhemd             -  met lange mouw.
Sokken                  -  3 stuks.
Broek                    -  2 stuks, één afritsbaar.
T-shirt                   -  3 stuks.
Fleece                    -  of wollen trui.
Handdoek              -  en washandje.
Sandalen               -   of sportschoenen voor  � s avonds.
Drinkbeker            -   bakje.
Hoofddeksel          -   pet.
Routekaarten         -   plastic hoesje, kompas.
Toilettas                -   shampoo, tandenborstel, kam, spiegeltje, zakdoekjes. 
Apotheek               -  vaseline, aspirine,pleisters, jodium.
Halstasje                -  verzekering, bankpas, paspoort, kopie papieren.
Diversen                -  wasknijpers- waslijndraad- peper en zout- naaisetje- reservevoedsel- reservebril e.d.

Vermelde literatuur en gedeeltelijk gelopen routes.
Pieterpad.  NIVON Amsterdam.
Pelgrimsgids voor Spanje. Nederlands Genootschap van St. Jacob.
Onderweg naar Compostela. Herman van Hilst Elmar Rijswijk.


