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OP ZOEK NAAR VERLICHTING

Na 15 jaar dromen en 1 jaar voorbereiding is het eindelijk zo ver. Op 1 februari 1999 ga 
ik beginnen aan de langste wandeling van mijn 57 jarige leven. Twee en een half duizend 
kilometer lopen en nog wel midden in de winter? Is dat niet een beetje overdreven? Ik ben 
helemaal niet godsdienstig, wel tamelijk lui en ik houd van uitslapen, lekker eten, mijn priva-
cy, mijn katten, mijn muziek, mijn boeken, surfen op het net en comfortabel thuis naar een 
film kijken. Ik zit graag op de bank met een goed glas wijn en wat Franse kaasjes. Ik wandel 
ook graag maar als ik met niemand heb afgesproken, dan blijf ik bij slecht weer lekker bin-
nen. Dus moet ik nu minstens 10 kilo afvallen en zou mijn conditie ook een stuk beter kun-
nen. Met volle bepakking in de Canadese Rockies een ruige trektocht maken, dat is alweer 
10 jaar geleden en dat komt nooit meer terug. Tegenwoordig loop ik liever door Ierland en 
slaap dan bij een gezellige Ierse familie met Bed & Breakfast. Of ik loop door Marokko met 
plaatselijke gidsen en de bagage op muilezels. Toch ga ik er aan beginnen, samen met Ine-
ke, Nel en Greet, ook allemaal op weg naar de 60. De rugzak weegt zo’n acht kilo of meer. 
Waarom, waarom, waarom? Ik weet het niet, maar als ik ooit in Santiago aankom, dan kan 
ik het u ongetwijfeld vertellen. 

DE VOORBEREIDINGEN 

Welke route?
Inmiddels zijn we al bijna een jaar lang driftig aan het voorbereiden. Hoe zullen we lopen? 
Vanuit Nederland tot aan Le Puy is geen officiële pelgrimsroute. Er zijn in Noord-Frankrijk 
wel een paar GR’s (Grote Routepaden of Grande Randonnées) die naar het zuiden voeren, 
maar er zijn geen beschrijvingen van en er is weinig onderdak te vinden. 
De meeste pelgrims nemen daarom een tentje mee, maar een rugzak met tent, slaapzak, 
kookgerei en dergelijke willen (kunnen?) we niet meer dragen. Na een pelgrimsweekend in 
Vessem ontmoette ik een vrouw die zonder tent had gelopen. Zij had een heleboel adres-
sen: jeugdherbergen, kloosters, pensions, hotels en gîtes (jeugdherberg-achtige onder-
komens). We kozen voorlopig voor haar route: bij het klooster Achelse Kluis (niet ver van 
Vessem) de grens over, dwars door België naar Namen en de Maas af via Dinant naar Givet. 
Dan recht naar beneden via Troyes, Auxerre en Vézélay naar Le Puy. Daarna wordt het een 
stuk makkelijker, want dan loop je tot de Pyreneeën via de GR 65 en daar zijn boekjes en 
kaartjes van, in het Frans of in het Engels. Daar staat alles in, gîtes, winkels, vervoer 
enzovoort. 
In Spanje is de Camino de Santiago verder heel goed aangegeven en kun je overal heel 
goedkoop slapen in refugios. 
Achteraf, nu ik meer weet, zou ik ervoor kiezen om de reis in twee etappes te maken. Vooral 
tot Vézélay was het een eenzaam (en zeer koud en nat) avontuur, dat ik toch niet graag had 
willen missen. De vrij comfortabele overnachtingen, het goede eten, meestal in pensions, 
een enkele keer in klooster, gîte of jeugdherberg, plus de gastvrijheid van de Fransen, waren 
voor mij een goed tegenwicht tegen het afzien. Ik ben op 1 februari vertrokken uit Vessem 
en volgde deze route.
We kochten bij Pied á Terre een boekje met de gîtes d’étape en bij de ANWB een heel dik 
boek met de Chambres d’Hôte (pensions), alles in Frankrijk. 
We vonden gidsen van de jeugdherbergen in België en Frankrijk en zelfs een lijst van na-
tuurvriendenhuizen. 
Voor België vroegen we overnachtingsadressen aan bij de provinciale VVV’s. Voor Spanje 
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bestelden we de pelgrimsgids van de Camino (alleen het Spaanse deel) bij het Genoot-
schap van St. Jacob.
We legden de Franse 1:100.000 topografische kaarten op tafel en markeerden alle plaatsen 
langs en rond onze route waar je kan slapen. 
Al gauw bleek dat de keuze beperkt is en dus wordt de route bepaald door de mogelijke 
slaapplaatsen. Je zal toch maar 25 km met sneeuw of regen gelopen hebben en nergens 
onderdak vinden! Als je alleen bent, dan wil het meestal wel lukken, maar met z’n vieren 
zullen we daar maar niet op rekenen. We gaan dan ook proberen om naar alle adressen 
zeker twee dagen van tevoren op te bellen. 
En tenslotte willen we in juli en augustus niet in de Spaanse refugios slapen omdat ze dan 
vol zitten met scholieren die tot diep in de nacht feestvieren. We doen er zeker 4 ½ tot 5 
maanden over en dus gaan we zo vroeg al op stap. 

Wat neem ik mee?
We willen zo weinig mogelijk dragen, maar een slaapzak moet mee, voor de gîtes en re-
fugios. Dus kocht ik een donzen mummiemodel van 1000 gram, vanwege de uitverkoop 
afgeprijsd. Jarenlang heb ik wandeltrektochten begeleid en in die tijd is Yvonne minimale 
paklijst ontstaan, die ik ook mijn medereizigsters ter hand heb gesteld. We doorzochten 
onze kasten en ondernamen een strooptocht langs (berg)sportwinkels, om toch maar de 
lichtste uitrusting bij elkaar te sprokkelen. De weegschaal stond dagelijks klaar; het werd 
een soort obsessie, dat grammen jagen. Hoeveel t-shirts en ondergoed heb ik nodig om 
niet te gaan stinken, waar koop ik kleine tubes tandpasta, wel of geen voetcrème/slaap-
matje/dikke fleece-trui/ thermosfles/brandertje mee enzovoort. Ik lag er soms wakker van. 
Gelukkig hoorden we van andere pelgrims dat zij regelmatig van alles poste restante heb-
ben laten nasturen: post, kleding, kaarten, boekjes, lekkers van thuis enzovoort. Dus als ik 
uit m’n enige wandelbroek scheur, dan kan ik een andere laten opsturen. Die ligt al klaar. 
Met de schoenen is het moeilijker, welke zolen gaan 2500 kilometer mee? Geen enkele, 
zegt de gespecialiseerde schoenmaker Van der Sluis uit Ommoord. Dus vertrek ik op nieu-
we zolen en laat zo nodig de hakken onderweg vernieuwen. Zie paklijst. 
Achteraf bleek dat ik de hele route best op mijn Meindl Borneo’s had kunnen lopen. 

Ruzie
Tot onze schrik hoorden we van de meeste pelgrims dat zij onderweg ruzie kregen en alleen 
verder gingen. Dus deden we nog een hele dag een soort training in het voorkomen van 
conflicten, want we zijn heel verschillende types. En lach niet, we hebben al onze afspra-
ken op papier gezet want ik weet uit ervaring dat ik heel onredelijk kan zijn als ik te moe, 
te warm, te koud of te nat ben, het pension gesloten of mijn bed te hard is en VOORAL als 
men mij te vroeg wakker maakt! We gaan het proberen en we vinden het een uitdaging om 
met z’n vieren in Santiago aan te komen. 

O jé, die shin splint!
In 1995 kreeg ik op het Pieterpad een shin splint, een irritatie van het scheenbeen. Teveel 
asfalt denk ik nog steeds. Ik was er 3 weken zoet mee. Twaalf dagen voor mijn vertrek be-
gon het probleem ineens weer. Ik had dan ook een hele dag stevig doorgelopen op asfalt, 
met Hanwag type B bergwandelschoenen. Tot die tijd had ik alles gelopen op mijn geliefde 
Reeboks (Nijmegen), zonder enig probleem. Helaas zijn ze niet echt geschikt voor de pel-
grimstocht: te laag en te weinig steun bij het bergwerk. Meenemen in de rugzak en op het 
asfalt aantrekken zie ik niet zitten; te veel gewicht op mijn arme oude rug. Wat nu! Ik kon er 
niet van slapen. Een hele dag rende ik door Rotterdam, van Bever naar Slee naar diverse 
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sport- en orthopedische winkels en tenslotte naar Demmenie. Een vriendin rende mee als 
morele steun, want ik was bijna buiten zinnen van ongerustheid. Bij de laatste vond ik ten-
slotte passende schoenen en dat is heel moeilijk want ik heb maat eendenpoot: naar voren 
zeer breed uitlopend. Het werd een Meindl type B, maar vrij licht en soepel. Mijn podothe-
rapeut zei jaren geleden al dat ik met mijn probleemvoeten beter kon gaan fietsen, maar ik 
ben nu eenmaal een hartstochtelijk wandelaar. 
Ik trof bij Demmenie ook een medewerkster die hetzelfde probleem had gehad. Ze beves-
tigde dat een te zware schoen op asfalt de oorzaak kan zijn en gaf mij warming-up oefenin-
gen. Vlak voor je gaat lopen de voeten ronddraaien, op en neer bewegen (beurtelings met 
de teen neerwaarts en opwaarts) om de doorbloeding van het scheenbeen te verbeteren. Je 
moet vooral op asfalt in een rustig tempo beginnen, voldoende rust nemen en elk uur even 
stoppen en je voeten losschudden. Ze deed ook voor hoe je het beste kunt lopen maar dat 
is moeilijk te beschrijven. Je moet in elk geval je voeten soepel neerzetten en goed afwik-
kelen. Op een pelgrimsbijeenkomst hoorde ik nog dat velen dit probleem hebben, dus ik ga 
braaf elke morgen die oefeningen doen, evenals de rugoefeningen die ook hard nodig zijn. 
Wegens luiheid is het daar nog niet van gekomen, helaas. Sindsdien heb ik wel een stuk 
beter geslapen.
En nu is er echt niets meer dat ik kan veranderen; ik zal het ermee moeten doen, met deze 
uitrusting, gezondheid, gewicht (nog 10 kilo te veel) en conditie. Het moet maar gaan. Zo 
niet, dan heb ik wat geld over om onmiddellijk naar de Canarische Eilanden af te reizen en 
mijn verdriet te verdrinken c.q. -eten. 
De rugzak staat klaar en we hebben in december al een paar dagen met bepakking geoe-
fend; de mijne weegt definitief niet meer dan 7 kilo (+ 1 liter water). HEILIGE JACOBUS we 
komen er aan!

Yvonne Hontelé, Schiedam, 20 januari 2001/ bijgewerkt januari 2003.
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Etappe 1: Vessem - Moulin de Ferrières  
     

1-2 Vessem - Valkenswaard (22 km) 
2-2 Klooster Achelse Kluis via Achel (18 km)
3-2 Eksel (23 km)
4-2 Houthalen (27 km)
5-2 Rustdag
6-2 Diepenbeek (26 km)
7-2 Borgloon: Zuster van Liefde van Tilburg (22 km) 
8-2 Hannut/Thisnes (26 km)
9-2 Lavoir: Ferme Moulin de Ferrières (23 km) 
10-2 Rustdag 
  
Het afscheid
In Vessem bij de Jacobshoeve zijn we op maandagmorgen 2 februari vertrokken. Maar eerst 
was er koffie en werden we door de vrijwilligers van de hoeve toegezongen. Het afscheid 
was georganiseerd door broeder Fons, die 10 jaar geleden al naar Santiago liep en die nu 
in Vessem een stiltecentrum bouwt. We mochten een steentje op de stapel rond een ijzeren 
kruis gooien en kregen een stevige steen mee, onze ‘last’ die we bij het echte Cruz de Ferro 
in Spanje pas kwijt konden. Die heb ik er stiekem ook bij gegooid; ik neem een heel klein 
kiezelsteentje mee want de rugzak en mijn goede voornemens om aan mezelf te werken 
zijn al zwaar genoeg. En toen: kussen van familie en vrienden en Fons nam een foto. Vier 
55+ vrouwen met kleurige jacks, grote schoenen, rugzakken en een van ons zelfs een echte 
pelgrimsstaf, zo trokken we de wijde wereld in.

Kloosters
De Zusters van Liefde van Tilburg, ze maken hun naam helemaal waar. In een dikke 
sneeuwbui ging de deur van het klooster voor ons open en daar stond een lief omaatje in 
gewone kleren: zuster Maria (79!). Het klooster leven is kennelijk heel gezond.; al die monni-
ken en nonnen zien er veel jonger uit dan ze zijn.
We werden daar verwend, het is niet te geloven en je kon merken dat ons bezoek en welko-
me afwisseling was. De zusters raakten niet uitgepraat over hun bewondering voor deze 4 
dappere vrouwen, want ontberingen lagen op de loer. Maar daarover later meer.
Zuster Andrea serveerde voor ‘t slapen gaan nog warme chocola en bracht ons de volgen-
de dag per auto een stukje weg. Tja we hebben +/- 12km gesmokkeld bij gebrek aan slaap-
plaats, maar dat moet een uitzondering blijven.

Al eerder was onze geest verwend door Benedictijner monniken in de Achelse Kluis, een 
heel groot klooster op de grens van Nederland en België. We kregen een kaarsje vanwege 
Maria Lichtmis (2 februari) en liepen in optocht naar de kapel. Daar hoorden we d’engelen 
zingen. Nou ja, broeder Joris dan, die zong de sterren van de hemel. We zagen nog een vi-
deo over Cisterciënzer kloosters. ‘Kloosters zijn een soort natuurreservaten van schoonheid 
en stilte’ was de boodschap.

Winter
We zijn luxe-pelgrims want we slapen steeds in goed verwarmde gîtes die op apparte-
mentjes lijken, of in vakantiehuisjes. Toch hebben we het zwaar; de Belgische toeristen 
kaarten 1:100.000 zijn slecht, urenlang banjeren door de blubber is balen en stampen door 
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de sneeuw is pas echt afzien. De rugzak (slechts 8 kilo) ben ik ontwend en ik zie onder-
weg te weinig friettenten. Gelukkig kunnen we vaak pauzeren in cafeetjes, maar even vaak 
worden onze spieren zeer koud als we bij snijdende westenwind achter een muurtje onze 
boterhammen klapppertandend opeten. Regelmatig krijgen we van gîte-eigenaren kopie-
en van topografische kaarten want men maakt zich ongerust dat we verdwalen. ‘s Avonds 
bellen we dan dat we behouden zijn aangekomen. Sommige Zusters van Liefde vonden het 
winterse weer veel te bar, we moesten maar blijven en bij aanhoudende koude terug naar 
huis. Want de Vlaamse weerman heeft een echte winter beloofd! Echter, we zijn al over de 
Waalse-taalgrens.

Gekrakeel
De onderlinge verhoudingen worden steeds beter. Het begon moeizaam; de dagelijkse eva-
luatie was meestal heftig en soms werd er zelfs geschreeuwd. De afspraken die we vooraf 
hadden gemaakt begonnen zich tegen ons te keren en werden een bron van onenigheid. 
Tot we afspraken om het elkaar zoveel mogelijk naar de zin te maken in plaats van aan 
de afspraken vast te houden. We hadden zo de balen van dat gekrakeel dat we er van de 
weeromstuit mee ophielden. En we hebben elkaar beter leren kennen, juist door die heftige 
gesprekken. Ik ben benieuwd of Bep Thijssen, die ons een dag mentaal trainde, het ook zo 
bedoeld heeft
Morgen naar de Ardennen en dan via Namen en Godinne naar Dinant, op naar de friet en 
de volgende rustdag. Al merk ik wel dat ik woon op de weg: het onderweg zijn is mijn doel 
geworden. Zo heb ik het tijdens mijn vroegere voettochten nooit beleefd. We vrezen de 
sneeuw want dan moeten we over asfaltweggetjes. Over dik besneeuwde modderwegen 
duurt het te lang omdat het om 6 uur donker wordt.
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Etappe 2: Moulin de Ferrières - Fontaine Olive   
     

11-2 Moulin de Ferrières-Andenne (13,5) 
12-2 Namen (25 km) 
13-2 Annevoie (17 km) 
14-2 Dinant (15 km) 
15-5 Rustdag 
16-2 Givet - Vireux-Wallerand (21 km) 
17-2 Haybes (22 km + 450 m stijgen) 
18-2 Montherme (20 km + 450 m stijgen) 
19-2 Charleville (11 km + trein) 
20-2 Rustdag Fontaine Olive bij de Carmelitessen
  

Rust in Fontaine Olive
Er wonen elf nonnen in een klooster op een Franse heuvel. Ze slijten hun tijd - en dat is er 
een hoop - met gebed, werk, maar zonder gekeuvel. Wie kent het liedje van Joop Visser 
nog? Onze rustdag genieten we hier in het gastenverblijf van het Carmalitessen op de heu-
vel Fontaine Olive ten noorden van Signy l’Abbaye, 25 km westelijk van Charleville-Meziè-
res. Het uitzicht is schitterend, alleen maar heuvels, weiden, schapen en bomen, hier heer-
sen stilte en vrede en de zon schijnt. We hebben weinig contact met de nonnen want het 
is een contemplatieve orde, de soeurs hebben zich teruggetrokken uit de wereld. De naam 
komt van een vrome, adellijke kluizenaarster uit de zesde eeuw die Olive heette. Haar vader 
gaf haar deze plek.
Tijdens de Franse revolutie verdwenen alle kloosters uit deze streek en pas in 1976 kwamen 
deze nonnen hier. Tussen het bidden door verdienen ze de kost met weven, borduren, stoe-
len matten en secretariaatswerk. Voor het laatste hebben ze een Mac waarmee ze proef-
schriften, boeken, folders en dergelijke verzorgen.
Ze lopen in bruine gewaden met kleine sluiers en geiteharen sokken in sandalen. Om 12 uur 
hebben we een dienst bijgewoond met gebed, lieflijk gezang en weer zo’n prachtig uitzicht. 
Ik zweefde weg op al dat moois en was ontroerd door zoveel toewijding. Misschien is dat 
religie: boven jezelf willen uitstijgen. Zou die behoefte de mens van de dieren onderschei-
den?
We werden hier overigens per auto gebracht door de Soeurs Charité die in Charleville in een 
zeer eenvoudig flatje in een volkswijk wonen. Ze dragen gewone kleren, werken in zieken- 
en bejaardenhuizen en zijn ontzettend aardig.

Misérable in de regen
Behalve in enkele kloosters ben ik tijdens deze reis nog helemaal niet boven mezelf uitge-
stegen. De rugzak hindert me constant, soms ben ik te moe of te nerveus om te slapen en 
een lekkere maaltijd, een goed bed en droge voeten blijf ik heel belangrijk vinden. Ik drink 
zelden wijn want dan slaap ik nog slechter, maar een rode martini met citroen als apéritief 
wordt een gewoonte waar we alle vier van genieten.

Gisteren zakte ik zelfs onder mezelf uit: ik werd helemaal moedeloos van de eindeloos grijze 
regen langs de Maas tussen Monthermé en Charleville. Een Gore-tex jas ademt dan niet uit 
en wordt ontzettend klef. Gelukkig zijn m’n schoenen wel waterdicht na twee behandelin-
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gen met Sno-seal (nee, ik word niet gesponsord). Maar ik zie dan weinig door mijn bril en 
die dag voelde ik me buitengewoon misérable. Ineke was verkouden en had koorts en ik 
heb haar onmiddellijk verzekerd, dat ik samen met haar de bus zou nemen, de laatste 8 km 
naar Charleville. Achteraf bekeken was dit het uur der waarheid want de anderen dachten 
vooral aan hun eigen gevoelens: nou kan ik die 8 km ook niet lopen en ik wil alles te voet 
doen. Voor mij telde alleen de narigheid van Ineke, de anderen zagen vooral een verstoring 
van hun plannen. Dat bleek die avond tijdens de evaluatie. Niettemin, wat later zaten we op 
de heuvel van Olive om het houtvuur en vandaag knapt Ineke al wat op. De zon schijnt, dat 
scheelt ook.

Karakters
Tja, echt afzien doen we (nog?) niet. We zijn voorzichtig begonnen met niet al te lange af-
standen en elke vijfde dag een rustdag. Die blijken we hard nodig te hebben, dat blijft erin. 
We zien wel of de afstanden langer en de rustdagen minder worden. Of niet. Het is geen 
prestatieloop maar een spirituele oefening. Daar hoort het omgaan met elkaar bij, want we 
zijn heel verschillend: andere achtergronden, andere karakters. Zie ook hierboven. Een van 
ons is bijvoorbeeld gewend om flink te zijn, op te schieten en alles op de klok te doen. An-
deren worden daar ontzettend zenuwachtige van. Er is over gepraat en alles gebeurt nu wat 
meer ontspannen. Wat komt het er op aan of we een kwartiertje vroeger of later vertrekken, 
het is geen precies geplande, riskante expeditie. Het grootste gevaar zijn soms langsrazen-
de auto’s in de mist op hele kleine weggetjes. Ook het een of twee keer per dag rusten in 
een café stuitte op bezwaar van een van ons. Ze zat liever buiten, maar bij -7 of kleffe kou-
de regen lost zo’n probleem zich vanzelf op. Je hebt er ook leuke contacten met de mensen 
door en buiten zitten doen we alleen maar als het niet anders kan. Soms kloppen we er-
gens in een uitgestorven gehucht op de deur en mogen we in de bijkeuken zitten of bij een 
houtvuur in een boerderij. De kerken zijn helaas bijna allemaal dicht behalve die keer dat er 
één open was en we nietsvermoedend onze boterham vlakbij een volle lijkkist op zaten te 
eten. Il-y-a un enterrement fluisterde een verlegen man, die net binnenkwam; was dat even 
schrikken!
De regen begon pas gisteren; vorige week was het wintersportweer met zon, knisperende 
sneeuw en geen wind. Nu schijnt de zon weer en hopelijk blijft dat zo als we morgen van 
Fontaine Olive via Signy l’Abbaye richting Rethel lopen. Onze spullen zijn weer droog, irrita-
ties zijn weggezakt en Ineke’s verkoudheid hopelijk ook.
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Etappe 3: Fontaine Olive - Vieux-les-Asfeld   
     

21-2 Fontaine Olive (Charleville -Mezières) - Margy 
(23 km) 
22-2 Acy Romance (Rethel) (23 km) 
23-2 Vieux-les-Asfeld (23 km) 
24-2 Rust met griep 
25-2 Rust met griep 
 
 

Ziek
Hier vlak boven Reims, in het gebied van het riviertje de Aisne heeft het enorm geregend. 
Riviertjes treden buiten hun oevers, land is ondergelopen. De kranten staan er vol van. 
Toch konden we heel prettig over de dijkjes van het Canal des Ardennes lopen, met aan 
alle kanten water. Wel een beetje eng. Er heerst hier een afschuwelijke griep: buikkrampen, 
hete en koude koorts, overal spierpijn, zwaaien op je benen. Dinsdag was ik de klos, ineens 
helemaal uitgeteld.. De laatste 2 km gingen per auto, waarna ik klappertandend in bed be-
landde. Ik rust nu al twee dagen uit en Greet is (niet echt helemaal van harte) bij me geble-
ven. Ook nu weer spanning, net als toen Ineke ziek werd. Verstandelijk willen de anderen 
zich aan de afspraken houden; maar ze balen duidelijk dat ze moeten wachten tot ik beter 
ben. Dat maakt me er niet vrolijker op; juist nu heb ik steun van mijn reisgenoten nodig. De 
afspraak was dat we minstens 4 dagen zouden wachten als iemand ziek werd. Daarna zou-
den we bespreken wat ons te doen stond. We zien Nel en Ineke weer in Reims waar Ineke 
naar een voetendokter gaat. Ze heeft veel pijn in haar voeten ondanks steunzolen. 

Gastvrije en gastronomische chambres d’hôte 
Het waren zware etappes met sneeuw, regen, wind, blubber en soms zon. Maar elke avond 
weer een mooie kamer, goede bedden en een gastvrije ontvangst in de vooraf gereserveer-
de Chambres d’hôte. Onze gastheren/dames zijn altijd weer bereid om voor de volgende 
dagen voor ons te reserveren en zo nodig toch een maaltijd los te peuteren op de rustdag 
van de pensionhouders. Want deze pensions vind je alleen à la campagne, meestal in zeer 
kleine dorpjes waar zelfs geen winkel is. Vaak kent men elkaar en vertelt per telefoon over 
die dappere dames uit de Pays Bas die goed verzorgd dienen te worden. 
De table d’hôte betekent meestal dat je met de familie en andere gasten mee eet en zo 
kregen we zaterdag in Margy zelfs Raclette en zoveel wijn als we wilden. Daar kon ik he-
laas maar mondjesmaat van genieten omdat we de volgende dag weer verder moesten. De 
kosten zijn gemiddeld f 60 a 65 per dag; voorbij Le Puy-en-Vezelay (na ± 2 maanden) zullen 
er meer gîtes zijn en wordt het goedkoper. 
Vroeger reed je door Frankrijk en zag je die kolossale gesloten boerderijen van de buiten-
kant. Hoe zou men daar leven? Nu slapen we er en ontmoeten aardige, gastvrije mensen, 
die op een ongebruikte zolder een paar romantische kamers hebben gemaakt (met verwar-
ming en badkamer) waar ze vreselijk trots op zijn. Ze bewaren krantenknipsels waar ze in 
vermeld worden en alles is even mooi en schoon. Trouwens de hele Franse Ardennen zijn 
bezienswaardig. Het golvende groene landschap, de riviertjes, de kastelen en bijvoorbeeld 
de fort-achtige kerken (Églises fortifiées), versterkt in de 100-jarige oorlog. Rimbaud en 
Verlaine (een stel merkwaardige knapen als je het mij vraagt) kwamen hier vandaan. Het 
gekste gebouw zagen we hier vlakbij, de Barok-kerk van Asfeld, in 1697 gebouwd door een 
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rijke familie die een monument voor zichzelf wilde oprichten. Het is een zinbegoochelend 
gebouw en de enige kerk die ooit in de vorm van een viool werd gebouwd, midden in een 
totaal onbetekenend gehuchtje.
Zijn we wel echte pelgrims met al dat lekkere eten, fijne bedden en zo? Ik zou het niet we-
ten, ik probeer naar Santiago de Compostela te lopen en verzorg mezelf zo goed mogelijk. 
Het kan altijd nog slechter worden.
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Etappe 4: Viex-les-Asfeld - Troyes  
     

26-2: Vieux-les-Asfeld - Reims (25 km) 
27-2: Mareuil-sur-Ay (trein)
28-2: Oger (12 km) 
1-3: Vert-Toulon (20 km) 
2-3: Pleurs (23,5 km) 
3-3: Rustdag 
4-3: Méry-sur-Seine (26) 
5-3: Troyes (26)
6-3: Rustdag 

 

.
Storm in Champagne
Als je het zo leest: van Oger naar Vert-Toulon 20 km dan lijkt het een makkie, 20 km en 
nauwelijks hoogteverschil. Vergeet het maar! ‘s-Morgens liepen we tussen kale, heuvel-
achtige champagnegaarden met ijskoude regen en harde wind pal tegen. In een eenvoudig 
café in Vertus konden we onze regenkleding laten uitdruipen en met een grote bak hete 
chocolademelk weer op temperatuur komen. ‘s-Middags was het droog maar de wind werd 
stormachtig. We wilden van het asfalt af en vonden een soppig pad over een open vlakte; 
trouwens in deze streek vang je overal veel wind. Greet en ik glibberden in de modder en 
beulden tegen de storm; beuken noemt Greet dat. De kilometers werden steeds langer. Wat 
volgde waren nog tien of elf eindeloze kilometers tegen de wind in over saaie asfaltwegen. 
Het dorpje Vert-Toulon zagen we al een uur lang liggen en het kwam maar niet dichterbij. 
Een lift hebben we geweigerd, flink hè!

Het bleek tenslotte een triest en uitgestorven dorpje en de enige winkel was dicht. Het 
gereserveerde pension was mooi maar ongezellig en pas toen ik heet water voor thee had 
gevraagd en de woorden épuisé en affamé (uitgeput en uitgehongerd) had laten vallen, kre-
gen we in de keuken een kop thee. Er stond een groot stuk koek en (inwendig waarschijnlijk 
knarsetandend) heeft de eigenares dat onder de hongerigen verdeeld. ‘s-Avonds was er 
een gemoedelijke, heerlijke maaltijd (60 Fr. inclusief zoveel wijn als we wilden) bij de open 
haard in de Ferme-Auberge. Zoals bijna iedereen wilde de eigenaar alles weten over onze 
avonturen. Zelf was hij vrachtwagenchauffeur geweest en had vaak vis gehaald in Monni-
kendam. Nu rijdt hij nog op de schoolbus. 

Op de andere dagen was er minder regen en ook de wind was iets minder straf. Maar de 
kilometers waren nog steeds lang in dit uitgestrekte vlakke land. Er is zelden kans om op 
onverharde paden te lopen; het halve land staat onder water. De Aisne, Marne, Aube en 
Seine zijn ver buiten hun oevers getreden. Gelukkig konden we langs de verhoogde jaag-
paden van enkele kanalen lopen, onder andere 26 km langs het Ancièn canal de la Seine, 
bijna tot aan Troyes. 

Troyes-Soeurs de la Providence
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Soeurs de la Providence 
Hier werd mijn geschrijf even onderbroken door de moeder overste van het klooster van de 
Soeurs de Providence in Troyes waar we zeer comfortabel logeren en een dag rust nemen. 
Ze wil alles weten over onze plannen en ook moet ik haar precies uitleggen hoe dat werkt, 
met zo’n kompas en zo’n kaart. Ga daar maar eens aan staan, in het Frans. Hoe vertaal je 
het kompas gebruiken als gradenboog? Ik teken het maar voor haar. Ze vindt het enig. 

Genieten in Champagne
Eerder genoemde on-gastvrije ontvangst in Vert-Toulon stond in schrille tegenstelling tot 
wat mij in Mareuil-sur-Ay ten deel viel. Ik had nog een dagje ziekteverlof en nam het open-
baar vervoer, een uitstervend fenomeen in dit land. In een prachtig huis werd ik bij de open 
haard door een gepensioneerd echtpaar onthaald op champagne en lunch en die fles 
moest leeg. Er stond er nog een pour vous copines. De zon scheen, maar die copines wa-
ren ondertussen op een GR (Grande Randonneé) in de Montagnes de Reims bezig om zich 
tot boven de oren met modder te besmeuren. Het was al donker toen ze aankwamen en ze 
waren te moe voor champagne. Maar goed dat ik een enorme scharrelkip had gebraden. 
Later, bij de open haard, is er toch nog wat champagne geschonken. En de volgende dag 
hoefden we maar 16 km, in de zon, tussen de wijngaarden van Moët & Chandon, Pomméry, 
Veuve Cliquot, Perrier enzovoort. De dorpjes in die streek zijn zeer welvarend en overal zag 
je borden van champagne-boeren. We sliepen er bij één in Oger. Prachtig dorpje maar wel 
ontzettend saai. Zowel in de dorpjes als in de stadjes zie je meestal geen mens. Ploeterend 
in de regen loop ik dan te fantaseren: wat doen die Fransen toch achter die dichte luiken? 
Ik denk dat ze bij het houtvuur hun geld zitten te tellen, zo zien ze eruit. (Behalve dus dat 
gastvrije echtpaar, die reizen veel.) Ik geloof nooit dat ze bij de open haard op een kunststof 
tijgervel champagne drinken en de liefde bedrijven, dat is meer iets voor Nederlandse yup-
pen. Nou ja, ik weet het niet, ik zal het eens vragen. 

Spullen, pijntjes en andere ongemakken
Mijn 57-jarige rug en voeten worden wel op de proef gesteld met dat slechte weer en dat 
eindeloze asfalt. Om maar te zwijgen van mijn ziel. Maar alles doet het nog, de rug, voeten 
en zielepijn gaan met slaap en champagne wel weer over en ik wil nog niet naar huis. Alleen 
zijn er nu helemaal geen patattenten meer, alleen een McDonalds vlakbij de kathedraal in 
Reims, waar Greet en ik direct naar binnen zijn geschoten. Anderen hebben wel problemen: 
regencapes en regenpijpen die lekken, Odlo-onderbroeken die gaten vertonen, schoenen 
die scheuren, dure Falke binnensokken waar gaten in vallen. Ineke heeft veel pech, haar in 
Reims gekochte regenbroek scheurt alweer en er schijnt ook een barstje in een van haar 
middenvoets-beentjes te zitten. Ondanks steunzolen heeft ze erg pijnlijke voeten. Greet 
heeft een regenpak laten nasturen; nooit meer zo’n flapperende cape, je wordt gek van de 
herrie en je blijft er niet droog in. Ik moest alleen mijn nieuwe Meindl Borneo schoenen 2x 
impregneren; Demmenie zei dat het niet nodig was: foutje! Ze lopen prima en zijn nu wa-
ter- en sneeuwdicht; de gevreesde asfalt-blessures zijn (nog) niet opgetreden. Mijn meest 
geslaagde uitrustingsstuk is de dassen-poncho. Ik heb mijn superlichte fleece das (150x25) 
uitgebreid met een fleece lap van 150x30 die ik er met klittenband half aan vast maak. Zo 
heb ik een warme poncho onder mijn jack (150 gram) als we buiten moeten rusten. Als 
het kan nemen we middagpauze van ongeveer een uur in een café en soms nog een korte 
koffiepauze. Maar de halft van de tijd is er geen café en zitten we buiten te kleumen. Soms 
biedt een muurtje van een kerkhof nog enige beschutting. We zijn in een gebied waar men 
vaker pelgrims ziet, al zijn we dit jaar de eersten. 
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Bed en maal
We lopen inmiddels al niet meer met z’n vieren. De wensen en verwachtingen zijn te ver-
schillend. Ineke en Nel vertrekken wat vroeger, maar we zien elkaar elke avond en eten 
samen. Het bevalt ons prima want we kunnen zo veel meer onszelf zijn. Ook het dagelijkse 
evalueren doen we niet meer; het ontaardde te vaak in heftige discussies en soms in ruzie. 
Misschien kan dat alleen als je gevoelsmatig wat meer op één lijn zit, wie zal het zeggen. 
We maken nu alleen praktische afspraken. We willen lopen, niet discussiëren. We reserve-
ren ons onderdak nog steeds 4 of 5 dagen vooruit en dat is maar goed ook. Veel gîtes zijn 
aan het verbouwen, of de eigenaar is ziek en/of heeft er geen zin in voor een nacht. Via het 
Office de Tourisme in de grotere steden krijgen we dan(telefonisch) adressen van eenvou-
dige hotelletjes en die jokken soms ook dat ze complet zijn. We zien het niet zitten om bij 
nacht en ontij nog eens 10 km of meer te moeten lopen om een bed te vinden, als dat al 
zou lukken. Het is fijn om te weten dat aan het eind van de dag een bed en een maal op je 
wachten. 
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Etappe 5: Troyes - Vézélay - Bazoches (Morvan)  
     

7-3: Troyes-Bouilly (15 km) 
8-3: Ervy-le-Chatel (22 km) 
9-3: Ligny-le-Chatel: L’Ordonnais (25 km) 
10-3: Auxerre (23 km) 
11-3: Rust 
12-3: Escolives (12 km) 
13-3: Arcy-sur-Cure (23 km) 
14-3: Voutenay-sur-Cure (8 km) 
15-3: Vezelay (15 km) 
16-3: rust en reserveren 
17-3: Bazoches (13 km + 300 m)

  

Le printemps nouveau est arrivé 
Precies op 9 maart vloog een v-vormige formatie ganzen luidruchtig over ons heen en 
met hen kwam de lente terug uit het zuiden. Die dag ging de zon schijnen en hij is er nog 
steeds. Mijn gezicht werd rood en mijn beschimmelde zonnehoedje kwam uit mijn rugzak. 
Ineens was er een weelde van bloesems en bloemen: Toverhazelaar, Krentenboompje, 
Forsythia en natuurlijk de gele Sleutelbloemen, Klein Hoefblad, Wolfsmelk, blauwe en witte 
Viooltjes, Bosanemoon, Maagdepalm, Speenkruid, Scylla, Ereprijs, blauwe Sleutelbloemen 
en zelfs al Pinksterbloemen. Nu het droger is kunnen we vaker van het asfalt af, al blijft het 
soppen op de bospaden. Vandaag, onze eerste dag in het natuurreservaat de Morvan, was 
het bos één bloemenzee; de vogels zongen en we hoorden zelfs een specht. Het lopen is 
hier wel zwaarder want het gaat meer op en neer. Door het mooie weer moet er meer kle-
ding en meer water in de rugzak en dat maakt het stijgen ook pittiger. Mijn grens ligt nog 
steeds bij zo’n 20 km per dag en mijn rug begint ‘s-middags te protesteren. Dat is een hele 
vooruitgang want eerst begon dat ‘s-morgens al. Gelukkig word ik afgeleid door al dat 
moois om me heen en de gedachte aan lekker eten en een goed glas wijn als beloning. Dat 
heb ik trouwens altijd al gehad; ik ben zeer aards ingesteld, zoals uit de volgende hoofd-
stukjes mogen blijken. 

Het rijke Bourgondische leven 
Voutenay-sur-Cure, 14 maart 1999: een Bourgondische dag en hoe kan het ook anders in 
Bourgogne. We liepen maar 8 km, de zon scheen, we sliepen in een kasteeltje, we aten heel 
chique, bij de open haard en met een fles witte Bourgogne Aligoté. Al vind ik de culinaire 
combinaties hier soms wel ver gezocht; in dit geval gepocheerde zalm met gekrulde kool 
in een roomsaus. En dit alles met koffie en koekjes, een glas Kir en het beste ontbijt tot nu 
toe, voor maar fl. 125 per persoon. Dit was veruit onze duurste dag maar we vonden dat we 
het hadden verdiend en genoten met volle teugen. (De 8 km was toeval omdat we anders 
de afstand tot Vézélay te lang vonden.) Tot vlak voor Auxerre, tussen haakjes een prach-
tig oud stadje, beulden we elke dag door mist en mest en vuile koude regen, met keiharde 

Het rijke Bourgondische leven
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wind tegen. Armoedig schuilden we in het 
bos want met de rugzak moet ik toch regel-
matig rusten. Gelukkkig zijn er ook op het 
platteland vaak kleine café’s en die hebben 
ons wel gered, al kijkt men wel gek naar die 
verzopen katten. We mogen er ook altijd ons 
eigen broodje opeten. Maar vandaag hebben 
we geen smoes voor al die verwennerijen die 
we ons vaak toestaan, we genieten er ge-
woon van. 
Langzamerhand vinden we ook gîtes die 
open zijn, zodat het wat goedkoper slaapt 
en we zelf kunnen koken. In Vézélay verblij-
ven we in het Centre Marie Madeleine van 
de Franciscaanse zusters, een groot oud gebouw met een goede keuken (en kachel) en 
aardige nonnen in bloemetjesjurken. We kwamen in dit stadje onze eerste echte pelgrim (te 
voet dus) tegen. Een gepensioneerde Engelsman die zonder tent al 14 kilo meezeult en zich 
afvroeg wat hij naar huis kan sturen. Misschien gaat per openbaar vervooer naar Le Puy 
en daar met de GR 65, de Chemin de St. Jacques beginnen omdat aan die route veel gîtes 
liggen. 

Bellen voor een bed 
Het is nog steeds nodig dat we ons onderdak vooraf reserveren. We bellen nu vaak een 
week vooruit. Gîtes worden verbouwd en bij veel Chambres d’hôte lukt het niet. Misschien 
wil men men dit seizoen geen gasten, ik weet het niet. Als onze lijst van adressen (uit de 
jaarboeken van gîtes d’etape en chambres d’hôte) geen uitkomst biedt dan bellen we naar 
een Office de Tourisme in een grotere plaats. Dan blijkt dat in veel dorpen wel een hotelletje 
is voor +/- fl. 40 per persoon. Dezelfde prijs als de veel betere Chambres d’hôte maar zon-
der ontbijt, een opbeurend woord, een drankje en een hapje bij aankomst. Meestal zorgen 
we zelf voor het ontbijt omdat dat duur is: fl. 12 tot fl. 14 voor brood met jam en koffie of 
thee. Ik kan geen jam meer zien en koop meestal kwark, banaan, een muesli-reepen vruch-
tensap. Volkorenbrood is op het Franse platteland niet overal verkrijgbaar, maar gelukkig in 
Vézélay volop vers te koop. 

De scheiding 
Kort na Auxerre hebben Greet en ik definitief afscheid genomen van onze reisgenotes Ineke 
en Nel. Onze opvattingen lopen teveel uiteen, vooral wat betreft de betekenis en de waarde 
van afspraken, de wederzijdse verantwoordelijkheid en hoe je met elkaar omgaat. Nel en 
Ineke hebben ook wat meer haast en zijn wellicht wat minder Bourgondisch ingesteld dan 
wij. Dit alles gaf spanningen en dan kan natuurlijk de druppel die de emmer doet overlo-
pen niet uitblijven. Aldus geschiedde en we kozen ervoor om met z’n tweeën door te gaan. 
De scheiding is nu al 4 dagen een feit en we genieten geheel ontspannen van al het moois 
dat deze streek ons biedt. Nooit heb ik geweten dat het hier zo prachtig was. De lente heb 
ik al beschreven en dan zijn er nog de kastelen, de Romaanse en Gothische kerken en de 
romantische kleine dorpjes die we meestal beneden zien liggen en waar we soms in afda-
len om bij gastvrije boeren in luisterrijke kamers in grote bedden te overnachten. Ook de 
Champagne en de Franse Ardennen zijn veel interessanter dan ik ooit gedacht had toen 
ik er vroeger op weg naar de Provence doorheen raasde. Niet goed opgelet dus, vroeger 
op school want dit zijn de gebieden van Jeanne d’Arc, St. Benedictus, Thomas Beckett in 
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ballingschap, de honderdjarige oorlog enzovoort. Hier werd de tweede grote kruistocht (een 
vreselijke mislukking) geboren. Heel katholiek dus; ondanks al die mooie gebouwen - of 
misschien wel daardoor - moet ik denken aan lijfeigenschap, macht en uitbuiting. En soms 
trek ik, heel pessimistisch die lijn door naar Euro-parlementariërs die de boel beduvelen of 
uitbuiten met pensioenfondsen, presentatielijsten, etc. Veel Fransen zijn daar ook niet zo blij 
mee. Geheel onwetend van politiek en andere ontwikkelingen vervolgen wij onze weg. We 
weten wel dat Clinton president blijft maar hoe het met Kok, Jorritsma en de Bijlmer-affaire 
is, geen idee. Overigens wel grond voor impeachment lijkt mij. Ik mis maar een ding: geen 
enkele patatkraam hier. 
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Etappe 6: Bazoches  
     

18-3 Bazoches - Plainefas (Morvan) (19 km + 500m) 
19-3 Ouroux (Morvan) (21 km + 600 m) 
20-3 Chaumes (Morvan) (8,5 km + 180 m) 
21-3 Chateau Chinon (Morvan) (13 km + 500 m) 
22-3 Onlay (Morvan) (16 km + 220 m) 
23-3 Larochemillay (Morvan) (19 km + 550 m) 
24-3 Luzy (Morvan) (11 km + ... m) 
25-3 Grury (Morvan) (19 km + 200m) 
26-3 Diou (Morvan) (11 km + 25 km auto door ziekte)
27-3 Rust 
28-3 Montcombroux-les-mines (24,5 km + 300 m) 
29-3 Andelaroche (19 km + 300 m) 
30-3 Arfeuilles (15 km + 300 m) 
31-3 La Mayet-de-Montagne (20 km + 350 m) 
1-4 Rust   
Tot de Morvan totaal ruim 835 km

Rust nodig 
De meeste pelgrims die we gesproken hebben waren na 2 maanden al in Le Puy. Wij doen 
er zeker langer over, maar daar maken we ons niet druk over. Het is geen aangenomen 
werk. Wij blijken tot nu toe onze rustdagen hard nodig te hebben. In de Morvan zijn we 
doorgelopen; we namen een halve rustdag en liepen dan +/- 10 km. Mij bleek dat slecht te 
bekomen; niet alleen mijn voeten en mijn rug wilden rust maar ook mijn geest. Op een be-
paald moment stond ik op en dacht bah, ik moet weer, hoewel het prachtig weer was. Dus 
toch maar weer rustdagen en dat kwam goed uit, want Greet werd rond 24 maart snipver-
kouden en voelde zich heel flauwtjes. Ook ik voelde me iets later suf en moe en gelukkig 
was daar die prachtige Chambres d’hôte van de familie Dragnet, in een prachtige 400 jaar 
oude boerderij tussen Diou en Dompierre-sur-Besbre. Dit soort huizen heeft meestal een 
aangename zitruimte met keuken en daar zaten we 1 1/2 dag lang naar heuvels, bossen, 
dartelende koeien, paarden, een eendenvijver en een ezel te kijken. Er werden ook nog 2 
lammetjes geboren tijdens ons verblijf. Wat een rust, wat een stilte en wat een panorama! 
En heerlijke bedden. Wat zal dat afzien worden na Le Puy, als we de slaapzalen van gîtes 
met allerlei snurkende kerels moeten delen! Het zal wel moeten gezien de armetierige stand 
van mijn bankrekening. Vooral met dat koude natte weer heb ik mezelf extra verwend. Want 
dat hielp wel tegen de misère van een hele dag regen en je boterham opeten in een koude, 
vieze schuur. 

De Morvan 
We zijn door de Morvan heen. We hebben niet de hoogste route genomen maar wel stukken 
van de Tour du Morvan gelopen. Vanaf Auxerre hadden we langer dan een week goed weer 
en konden we vaak het asfalt verlaten. De meeste paden zijn nu begaanbaar, tenzij ze vlak 
langs een beekje of riviertje lopen. Halverwege de Morvan werd het heel slecht weer en dan 
wilden we opschieten en pakten ‘s-middags meestal de snelste weg via kleine asfaltweg-
getjes. Het Parc National du Morvan, ten zuiden van Vézélay is een lieflijk, groen, heuvel-
achtig gebied met veel bossen een beekjes en twee stuwmeren. Daartussen liggen wat 

 Le Mayet-de-Montagne
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boerendorpjes en gehuchtjes met op de weilanden van die mooie witte Charolais koeien. 
De weidegronden worden in vakken verdeeld met lage heggen, die ook paden en wegen 
omzomen. Als je die zou vervangen door stenen muurtjes, dan is het net Ierland (dat zeg-
gen ook de bezoekend Ieren). Voor ons was het een gebied van absolute rust, zo ver voor 
het seizoen. 
Met die kleine dorpjes enweinig winkels of horeca zal het wel nooit een toeristenkermis 
worden. Er komen veel Nederlanders: ze wonen er in de vakanties of zelfs het hele jaar, 
zoals Hermine Dormaas en Carl Lesemer, die we in het gehucht Larochemillay ontmoetten. 
Zij vertelden ons dat achter die gesloten luiken wel degelijk leven is; men zet echter alleen 
de luiken naar de achtertuin open. Hun huis springt direct in het oog op het verder doodse 
dorpspleintje: leuke zonwering , bloemen, tafeltje en stoeltjes buiten en ook ‘s-avonds de 
luiken open en zacht licht binnen. Volgens Carl doet hun voorbeeld anderen volgen. ‘s-Zo-
mers is het in Larochemillay wel een vrolijke boel, werd ons verzekerd. 
Zwarte wouden en gîtes 
In de Morvan wordt het steeds meer lente en elke dag zien we meer bloeiende bomen, zelfs 
kersen. Waar het landschap beschut ligt wordt het al wat groener en al wekenlang zagen 
we hier en daar tere lichtgroene treurwilgen tussen de kale bomen. Nog steeds kunnen 
we bij regen alleen onder naaldbomen schuilen. De bossen zijn nog steeds bladerloos. We 
kwamen ook voor het eerst door een echt forêt noir, een dicht, heel donker bos van hoge 
dennenbomen. Het was slecht weer en griezelig donker. Op de GR 3 via Lavoine en Cha-
bleroche zouden we door Les Bois Noirs komen, die tot op een hoogte van bijna 1300 me-
ter hoogte groeien, maar de gîte in Chableroche is opgeheven en we moesten onze route 
omgooien.

Die gîtes is een verhaal apart. Het zijn een soort jeugdherbergjes, vooral voor wandelaars, 
fietsers en paardrijders. Per overnachting betaal je Frs. 50 en er is een keuken. Tot de 
Morvan konden we er geen boeken, omdat ze zogenaamd werden verbouwd. In de Morvan 
waren ze al open en dat scheelde weer geld. Vaak konden we toch niet zelf koken want als 
er al een dorpswinkeltje was, was er weinig te koop behalve Cassoulet in blik. Wel waren er 
goedkope restaurantjes (50 à 60 Frs.) Veel gîtes zijn gevestigd in de Mairie (stadhuis) en zo 
kan het voorkomen dat je hartelijk ontvangen wordt door een ambtenares, die in de kamer 
tegenover het slaapzaaltje zit te werken. In Onlay is een heel primitieve gîte, ook in de Mai-
rie maar omdat we de enige gasten waren was dat geen ramp. In de épicerie weer weinig 
te koop, maar geen nood want de jonge eigenaar heeft ook een restaurant;het heet L’ père 
Jean. We legden hem uit dat we nu eens geen exclusieve streekgerechten (meestal zeer 
cholesterolrijk) maar gestampte pot wilden eten. Voor 50 Frs. maakte hij een maaltijdsoep 
met salade, waarna kaas en chocolademousse toe. Met zijn vrouw ging hij aan het tafeltje 
naast ons zitten eten - we waren de enige gasten - en ze vertelden ons dat ze uit de stad 
komen en dat het contact met de 84 wantrouwende dorpelingen stroef verloopt. Waarom 
dit jonge stel een restaurant/epicerie gekocht heeft, ver van de stad? Ze houden van na-
tuur en rust en in het seizoen hebben ze het daar prima. Ze willen leuke dingen organiseren 
maar krijgen het dorp niet mee. Ik zag veel oude mensen, dus wie weet over een paar jaar? 
We tekende een petitie voor een betere gîte, omdat er veel pelgrims voorbij komen. Aanbe-
volen adres! 

Paradijs voor pelgrims bij Aristos en Gerrit  
Pelgrims op deze route: bezoek het kasteeltje Les Gaillards van Aristos Bouïus en Gerrit 
Schelling: www.mijnsheerenland.com of e-mail naar lesgaillards@online.fr Telefoon 0033-
(0)4-70996454. Wij pelgrims werden geweldig gastvrij ontvangen, heerlijk eten en slapen 
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voor Frs. 140 pp. De volgende morgen heeft Gerrit, van beroep danser, goede oefeningen 
voor de spieren meegegeven. Deze Hollandais hebben goede contacten met de omgeving; 
Aristos begeleidt een zangkoor en ze organiseren tal van evenementen.   
Er is nog veel meer te vertellen over Les Gail-
lards en ze hebben vrijwilligers nodig. Bezoek de 
website.
 
Islam in de Morvan
We zijn de enige St. Jacobus pelgrims met een 
Islamitisch stempel in ons paspoort. Zou dat 
wel mogen? Van wie? Op maandag 23 maart 
sjokte ik verdrietig door de blubber en de regen. 
Volgens de kaart en verdere informatie was er 
onderweg niets om te schuilen en het bleef maar 
hozen en koud. Ineens zag ik een bord: Institute 
Européen des Sciences Humaines met Arabi-
sche letters eronder. Geen café dus maar dure 
dames & heren in conferentie dachten we. We 
liepen door en kwamen in het gehuchtje Boute-
loin een dame tegen met een hoofddoekje en een vrij lange rok. Het was geen non, maar ze 
sprak wel Frans en bracht ons naar de kantine van het betreffende instituut, dat alle gebou-
wen van het gehuchtje in beslag nam. Van de Marokkaanse kok kregen we koffie en koek-
jes. Het bleek een soort internaat te zijn voor jongeren uit de hele wereld die de Islam be-
studeren en het leek me niet fundamentalistisch. Iedereen vond onze pélérinage prachtig en 
dus vroeg ik aan de directeur, die geen soepjurk maar een gewoon pak droeg, een stempel. 
Die kreeg ik op voorwaarde dat hij een kaartje uit Santiago zou krijgen. Het bleef regenen, 
er wachtte ons nog veel blubber maar ik was niet zo verdrietig meer. En ‘s-avonds aten we 
in Onlay bij L’ père Jean (zie hiervoor) en kwam het allemaal weer goed. 

Scharrelvarkens en de rugzak 
Soms volgen we de GR 3, vaak kiezen we onze eigen route, langs landweggetjes waar je 
urenlang geen auto ziet of bospaden. Zo kwamen we in Arfeuilles in een paradijselijk beek-
dal waar we ons ver van elke vorm van beschaving voelden. De zon scheen, het beekje 
ruiste en de vogels zongen. Aan het begin was alleen een grote boerderij op een heuvel, 
met echte scharrelvarkens en dat zien we in Frankrijk wel vaker. Op een helling met gras, 
struiken, modder en een beekje stond een aantal ronde hutjes met de deur open. De var-
kens en biggen scharrelden vrolijk rond of lagen lui te soezen. Ook al paradijselijk! Ik, on-
dertussen had het moeilijk. Ik was aardig aan de rugzak gewend en laat het nou opeens 
prachtig weer worden! Dus veel meer dan een kilo erbij aan regenjack, fleece, vest, enzo-
voort en weer rugpijn. Daarom ben ik vandaag op grammenjacht gegaan! Wat kan ik nog 
naar huis sturen? Hoe moet het gaan als het nog warmer wordt? En dat wordt het want 
voor 1 juli in Santiago zal niet lukken. Een T-shirt, lichtgewicht rugzakje, reservebril, warm 
thermo-hemd, weer wat wandelkaarten en papieren, voetencrème, de helft van de zitmat, 
de lapland-mok, 1 bh, 1 sjaaltje en de thermo-huls van de veldfles moeten er aan geloven. 
De slaapzak durf ik niet te lozen; er is mij verzekerd dat je die beslist nodig hebt in de gîtes 
en de refugios, evenals de oordopjes. 
Bezoek de site van het Comité - St. Jacques 2000 dat de pelgrimsroute Vézélay - Le Puy 
weer in ere wil herstellen, met een goede wandelgids en voldoende overnachtingsmogelijk-
heden: http://www.contrepoints.com/
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Etappe 7: Le Mayet-de-Montagne - Le Puy  
     

2-4 Le Mayet-de-Montagne - La Guillermie (15 km + 300 m) 
3-4 St. Rémy-sur-Durolle (20 km + 350 m) 
4-4 Courpière (20 km) 
5-4 Cunlhat (18 km + 350 m) 
6-4 Rust en haar laten knippen
7-4 Ambert (23 km + 600 m) 
8-4 Arlanc (19 km) 
9-4 Bonneval (14 km + 300 m) 
10-4 Racine (20 km)
11-4 Le Puy-en-Velay (16 km)
daarna RUST! Totaal nu rond de 1100 km

Le Puy - elke dag door de kerk
De eerste grote etappe zit erop! We hebben de mijlpaal Le Puy bereikt. Hier ontmoeten 
we voor het eerst andere pelgrims, tot nu toe alleen mensen die hier gaan beginnen. Hier 
begint immers de GR-65: Le Chemin de St. Jacques, goed gemarkeerd en voorzien van 
gîtes, chambres d’hôte en beschreven in drie duidelijke wandelgidsjes. Ik blijf hier zeker 
een week in de gîte van de Zusters Franciscanessen, naast de kathedraal, direct onder het 
geweldige grote rode Mariabeeld, dat als een soort vrijheidsbeeld bovenop een rotspiek 
de hele stad domineert. Je ziet het al van verre. Vlak voor Le Puy verwachtten we na elke 
bocht een schitterend uitzicht op ons doel, maar het duurde nog heel lang. Tenslotte lag de 
stad beneden ons en helaas was ik te moe om veel te voelen. Dat begint nu pas te komen. 
Greet is na een dag rust doorgelopen en ik ben heerlijk aan het uitrusten, en laat de sfeer 
van de bijzondere plek op me inwerken. Ik neem de tijd om brieven te schrijven, wassen, 
lezen slapen, nieuwe sokken en een zomer t-shirt te kopen, enz. Frank heeft op verzoek een 
andere wandelbroek gestuurd, die is minder warm en heeft afritsbare pijpen (en de andere 
is versleten).

En zie: vandaag sneeuwt het! Gelukkig heb ik licht-gewicht thermo-ondergoed en de pro-
fielen zijn na 1100 km nog prima. (Dank je wel Vibram). Elke dag ga ik naar de kerk want de 
kortste weg naar mijn onderkomen loopt door de kathedraal. Voor het eerst ervaar ik ook 
een fijne sfeer in zo’n enorme kerk, misschien dat hij goed verwarmd is of vanwege de aar-
dige vrouw in de sacristie. Maar eerst moet ik vanuit de stad vele meters en traptreden stij-
gen naar deze Middeleeuwse Ville-haute waar ik logeer. Ik heb een eenvoudig kamertje voor 
mezelf, o, wat had ik daar een behoefte aan. Heerlijk! Heerlijk! Er is een zitruimte waar je 
andere pelgrims ontmoet, met een panoramisch uitzicht op de stad. De laatste twee weken 
sliep ik heel slecht, vooral psychisch overbelast, maar langzaam begin ik tot rust te komen. 
‘s-Avonds eet ik meestal hier, met de andere pelgrims en de mensen die hier werken. Hier 
ontmoet ik pelgrims van mijn leeftijd en zelfs een van 71 jaar, die het, net als ik, rustig aan 
willen doen, met 15 km per dag willen beginnen en veel rustdagen nemen. Ze werken niet 
naar een einddoel toe maar zien het als een spirituele ervaring, om zichzelf beter te leren 
kennen en ook om de ontmoetingen met anderen en de natuur. Of en wanneer ze aanko-
men, dat zien ze wel. Zo voel ik het ook, het kan best zijn dat ik, nu ik alleen ben, vaker een 
lange pauze neem als een plek me boeit. Overigens heeft de dokter een week rust bevolen, 
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vanwege een licht ontstoken achillespees. (Helaas, ook hier geen patatkramen ondanks 
vele Nederlandse pelgrims maar wel een tearoom met heerlijk gebak en goede koffie.) 

Bonneval
Vlak voor Le Puy sliepen we bij Bill 
Hays en zijn Hongaarse vrouw. Zij 
hebben de oude Auberge Valentin 
gekocht en opgeknapt. Bill maak-
te vroeger filmdecors en dat is in 
alle kamers goed te zien. Het eten 
was  
verrukkelijk, eindelijk eens geen 
Frans eten maar veel kip-kerrie 
met veel rijst! Geen liflafjes! Een 
plek die ik nooit zal vergeten, ook 
vanweg de fijne gesprekken en de 
sfeer.

Alleen verder 
Dat advies van de arts nam mij een moeilijke beslissing uit handen, want Greet, mijn reis-
genote, begon haast te krijgen: Straks warm in Spanje en man en twee dochters (25 en 
30) niet te lang alleen laten. Ik voelde al lang dat ik een pauze nodig had, maar vond het 
vervelend voor haar. Ook begon mijn verlangen om alleen verder te gaan steeds groter te 
worden. Niet dat er ooit een onvertogen woord tussen ons viel, nee we waren altijd uiterst 
beleefd en voorkomend tegen elkaar en gingen alle mogelijke wrijvingen uit de weg. En dat 
begon mij hevig te benauwen. Twee-en-een-halve maand waren we samen op weg, we 
aten samen en sliepen meestal in dezelfde kamer. We trotseerde onzekerheid, kou, sneeuw, 
storm en eindeloze regen en toch voelde ik geen enkele warmte tussen ons. Het was een 
praktische werkrelatie en meer niet. Tot mijn eigen verbazing bleek ik daar niet mee te kun-
nen leven, het remde mijn spontaneïteit af en maakte dat ik steeds meer in mezelf gekeerd 
werd. De dag voor Le Puy had ik het gevoel dat ik geen dag meer zo verder kon. Waarom ik 
niet geprobeerd heb om dat te doorbreken?

Gòh, jij bent ‘s-morgens wel erg lang bezig, ontschoot mij eens spontaan. Ik wilde een klei-
ne irritatie uit de weg ruimen voordat deze groter werd, want er bleven voor mij dan nog 5 
minuten in de badkamer over. Dat had dramatische gevolgen; mijn reisgenote was helemaal 
van streek en niet meer aanspreekbaar. Er was niets aan de hand, zei ze, maar ze had een 
geweldige hoofdpijn. Het werd een soort drama. Tenslotte kwam eruit dat zoiets al eerder 
tegen haar was gezegd. Ze vertaalde dat in jij bent een trut en dat was natuurlijk helemaal 
niet waar. Achter die stoere buitenkant zaten kennelijk gevoeligheden waar niemand aan 
mocht komen. Inmiddels had ik ook een vreselijke hoofpijn want dat antwoord kreeg ik niet 
gratis; ik moest eerst zeker een uur gissen, soebatten en aan haar trekken. Van schrik heb 
ik me wekenlang ingehouden (en zij waarschijnlijk ook). Voorzichtig heb ik geprobeerd haar 
vertrouwen te winnen, maar aan het einde had ik het gevoel dat het totaal niet gelukt was. 
Normaal draag ik het hart op de tong (ook niet altijd even leuk voor anderen) maar nu kroop 
ik in mijn schulp, zoals reeds gezegd. Er moet een negatieven uitstaling van mij zijn uitge-
gaan hoewel Greet desgevraagd verklaarde daar niets van gemerkt te hebben. 
De dag dat we naar Le Puy liepen, gebeurde er iets waardoor ik dit toch, zo voorzichtig 
mogelijk, heb geprobeerd uit te praten. Ik betwijfel of er veel van is overgekomen, maar 
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het luchtte mij een beetje op. Misschien was mijn reisgenote niet met mij op reis, maar met 
haar familie; die altijd in haar gedachten is. Misschien was er daardoor geen ruimte voor en/
of behoefte aan een diepgaander contact met een mede-pelgrim, wie zal het zeggen. Het 
zou ook verklaren waarom ze vaak niet hoorde wat je zei; je kon tweemaal iets zeggen (er 
wordt brood voor ons bewaard) en later vroeg ze er naar (hoe komen we nou aan brood). 
En dat een paar keer per dag. Ik zweeg erover; soms zei ik dat had ik al verteld hoor maar 
mijn groeiende frustratie hield ik voor me. Ik schrijf dit op als voorbeeld hoe kleinigheden 
een steeds grotere ergernis kunnen worden. Had ik er eerder over moeten praten? Heeft het 
geholpen? Dan zit ik zeker met mijn gedachte ergens anders zei ze op die laatste dag. 
Het maakt een geweldig groot verschil of je met iemand 2 weken of 3 maanden dagelijks 
optrekt!

Alleen maar niet eenzaam 
Lang heb ik overwogen of ik deze gevoelens op moet/mag schrijven. De afgelopen weken 
heb ik (weer) ervaren dat je met een ander met wie je geen echt contact hebt, veel eenza-
mer bent dan alleen. Pas nu besef ik, hoe eenzaam en gefrustreerd ik me heb gevoeld. Er 
zal vast wel een beetje rancune bij mij zitten en dus doe ik mijn best om dit zo eerlijk mo-
gelijk te beschrijven vanuit mijn eigen gevoelens. Tenslotte heb ik het toch opgeschreven, 
na twee nachten van gepieker en vele kladjes. Het was een essentieel onderdeel van mijn 
spirituele reis en misschien zet ik andere pelgrims aan het denken. Bij een Franse pelgrim 
die hier vanwege een blessure ook een week blijft, heb ik na een paar gesprekken mijn hart 
uit kunnen storten. Hij is net als ik de wijde wereld ingetrokken en heeft ook geen haast. 
Hij begreep mijn gevoelens heel goed en dat luchtte enorm op. In elk geval heb ik voor ons 
(nette en beleefde) afscheid geprobeerd om mijn reisgenote iets van mijn gevoelens mee te 
geven en haar gevraagd, er over na te denken. 
Raad ik iedereen af om deze weg met anderen te gaan? Ik heb hier geen antwoord op. Het 
was goed om samen met een ander de sneeuw, de koude, de regen en de lange onbeken-
de weg tot aan Le Puy te overwinnen. Dat daar geen hartelijke relatie uit is ontstaan, heeft 
me pijn gedaan maar misschien is het een les die ik moet leren. Hopelijk zal me later dui-
delijk worden wat ik hier mee aan moet. Aan het bgin heb ik een aantal fouten van mezelf 
opgeschreven waar ik aan wilde werken. Er zijn twee belangrijke onderwerpen overgeble-
ven: meer geduld en meer loslaten. Geduld? Ik weet niet of dat is verbeterd. Zeker, ik heb 
meer geduld dan 10 of 20 jaar geleden omdat ik minder dingen echt belangrijk vind. Maar 
in dit geval heb ik me geduld opgelegd, ik voelde het niet echt. Loslaten? Misschien was 
het beter geweest om die relatie te accepteren zoals ze was. Maar allereerst voelde ik dat 
er bij de ander wel degelijk (onuitgesproken) onzekerheid, irritatie en misschien wel angst 
en/of gekwetstheid aanwezig was, ondanks haar ontkenning. En ik kon me daar kennelijk 
niet voor afsluiten, al had ik natuurlijk niet het recht, daarin te gaan graven. Tenslotte kon ik 
niet om mijn gevoelens heen en deze situatie paste kennelijk niet in mijn pelgrimsgevoel. De 
weg wacht weer op mij en ik ben benieuwd wat voor een ervaringen ik zal tegenkomen. 
De rugzak en ander ongemak 
Nog even over de rugzak en de fysiek ongemakken. Het oude lijf heeft zich toch wat aan-
gepast, de rug is iets sterker geworden en het terugsturen/weggooien van 1400 gram heeft 
ook geholpen. Kleding gewoon vaak wassen, die moet dus sneldrogend zijn. Ik vrees de 
hitte, maar voorlopig zie ik sneeuw door mijn raam! In de twee eerste maanden was het 
lopen toch een zware opgave, meer door de rugzak dan door het slechte weer. De laatste 
tijd werd het gemakkelijker en genoot ik er meer van. Soms liepen we urenlang door stille 
donkergroene sparrenbossen en zagen we geen mens. Heerlijk. Toch heb ik wat last gehad 
van oorsuizingen en lichte duizeligheid, die meestal een waarschuwing betekenen: overbe-
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lasting, vooral psychisch. Nog suist mijn linkeroor wat te hard maar het slapen gaat beter 
en de duizeligheid is over. (Achteraf weet ik van de arts in Le Puy dat het door de hoogte 
kwam want het ligt op 900 meter.)

Gisteravond ben ik naar een pelgrimsbijeenkomst geweest; er is sinds Pasen een ont-
vangstcomité, Amis Pélérins, dat hier vlakbij een ontmoetingspunt heeft. Wat blijkt? De 
meeste pelgrims hebben problemen met de rugzak, want ze nemen 12 tot 14 kilo mee. Ik 
heb nu, met 1 liter water, voedsel, jack en fleece ook in de rugzak (warm weer) maximaal 
7,5 kilo, dus bij koud weer ongeveer 6 kilo. Laat het maar droog en koud blijven; zou ik in 
Spanje een ezel kunnen huren? Nee, natuurlijk. Dus heb ik hier een lichter jack (goedkoop) 
en T-shirt gekocht die ik naar Cahors vooruit ga sturen. Want zal het toch eindelijk wel mooi 
weer worden, in mei, in Zuid-Frankrijk!!
De zwaardere kleding stuur ik daar naar huis. Vanavond verwacht het pelgrimscomité mijn 
paklijst, in het Frans. Een van hen wil graag vertrekken maar komt niet lager dan 14 kilo 
(zonder water). Veel gewicht heb ik kunnen besparen door kaartmateriaal en boekjes poste 
restante na te laten sturen en nu heb ik van de wandelgidsjes GR65 de kaften en alle onno-
dige tekst verwijderd. Het heen en weer sturen van bagage en post werkt uitstekend, poste 
restante, met de nadruk op de achternaam en ook de postcode van het postkantoor niet 
vergeten. 

MIAM-MIAM & DO DO
Dat is de tekst van een best-seller! Elk jaar ver-
schijnt dit boekje (helaas 200 gram) met zeer 
volledige informatie over eten en slapen op de 
GR65, van Le Puy tot de Pyreneeën dus, onge-
veer 800 km.. Hebben Pièd à Terre en Olivier van 
Noort het al? Bel hen op! (ISBN 2-9508486-4-8), 
uitg. Les Éditions du Vieux Crayon.) Hier is het bij 
het Office de Tourisme te koop maar ik heb alle 
adressen in mijn topo-guide van de GR65 bijge-
schreven want 200 gram wil ik er niet bij hebben, 
zo slecht is mijn rug. Verder heeft Tourisme Le 

Puy een uitgebreide adreslijst tot Figeac gratis. Ik neem geen kaarten mee maar iemand 
van de Amis Pélérins (Rue Cardinal de Polignac no. 21, elke dag 18:00 - 19:30) maakt een 
fotokopie van het verlaten plateau van Aumont-Aubrac. LET OP: bij sneeuw zie je hier de 
rood-witte markeringen niet die op de lage rotsen staan; geen bomen daar. 

Dromen en werkelijkheid   
Grote plannen had ik in Nederland. Ik wou zoveel mogelijk GR’s, dus onverharde paden 
lopen. Geen asfalt! Al zou dat langer duren en ik meer zou moeten stijgen. Hoe anders 
werd de werkelijkheid: sneeuw, ijs regen, tegenwind, blubber en vooral: DIE VERDOMDE 
RUGZAK! In België konden we tot Namen nog een stuk van de GR 564 lopen maar daarna 
dreven sneeuw en ijs ons naar het jaagpad van de Maas, een heel eind Noord-Frankrijk in. 
Daar waren de rivieren rampzalig buiten hun oevers getreden en ook hogere paden stonden 
5 of meer cm onder water! Dus: asfalt en dijkjes van het 

Canal des Ardennes en het Canal de la Seine, ooit aangelegd op bevel van Napoleon. Om 
ons heen overal water. Pas in de Morvan konden we de hoog gelegen delen van de wandel-
routes volgen. Daarna kwam de GR 3, tot Le Mayet-de-Montagne; die wilden we nog een 
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stukje volgen door de Forêts Noirs, zeer bijzondere, meer dan duizend jaar oude sparren-
bossen. Helaas, er was een gîte gesloten en de afstand werd te groot.
Zo liepen we toch via La Guillermie over een lage pas door jongere zwarte bossen naar 
Thiers en maakten we het ons gemakkelijk via de vallei van de Dore. Dan een oversteek 
met wat heuvels, weer de Dore, weer wat heuvels en tenslotte Le Puy. Vanuit die prachtige 
vallei in het weelderige Auvergne zagen we het elke dag regenen, misten en sneeuwen op 
de GR 3, op die zwarte bossen, de Col de Béal en dikke sneeuw op de Puys (bergtoppen). 
Wat een geluk dat we daar niet liepen! Kan helemaal niet voor eind mei begin juni zei de 
kapper, zelf wandelaar,in Cunlhat, waar we ons haar lieten knippen. Dus hoorde ik mezelf al 
snel beweren als je 2500 km gaat lopen dan neem je geen omwegen. Alweer een les ge-
leerd! Ook zouden we veel in gîtes slapen (goedkoop) en dan zelf koken of gewoon brood 
eten. In Frankrijk waren de gîtes tot de Morvan niet beschikbaar er. Verbouwing beweerden 
de eigenaars, maar ze hadden gewoon geen zin. In koken heb ik zelden zin en na een dag 
ploeteren wil ik warm eten voorgezet krijgen. O ja, de goedkoopste hotelletjes zonder ster 
en geen lid van Logis de France, waren prima. Schone kamers (110 tot 150 FF voor 2 per-
sonen), aparte bedden, lekker en zeer goedkoop eten. Gewoon nummer 12 bellen: hebt u 
iets onder hotel of auberge in plaatsje X in het gebied ...? 12 is het Franse informatienum-
mer, gratis in de telefooncel.
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Etappe 8: Le Puy - Conques  
     

12 t/m 19-4 RUST in Le Puy in de gîte vd Franciscaner nonnen 
20-4 Start GR 65: Le Puy - St.Privat d’Allier (22 km+600 m)
21-4 Saugues (17,5 km + 600 m) 
22-4 La Roche-de-Lajo (20 km + 350 m) 
23-4 Les Estrets (14 km + 250 m) 
24-4 Aumont-Aubrac (7 km + 160 m + RUST) 
25-4 Ferme des Gentianes (15,5 km + 250 m) 
26-4 Aubrac (20 km + 350 m + beestenweer) 
27-4 St. Côme d’Olt (Salgues) (16,5 km + 140 m) 
28-4 Estaing (17 km + 440 m) 
29-4 Golinhac (Le Battedou) (20 km + 440 m) 
30-4 Conques (24 km + 450 m) 
1 en 2-5 RUST . . . . . . . . . . . . . . . . Totaal nu 1294 km 

Eindelijk: Le Chemin de St. Jacques
Ik begrijp niet hoe iemand in één keer door kan lopen naar Compostela. De laatste weken 
voor Le Puy had ik het gevoel dat mijn conditie achteruit ging, maar niet mijn motivatie. 
Mijn hoofd liep om van alle ervaringen die de eerste 1100 kilometer hadden opgeleverd. 
Na 9 dagen rust voel ik me een stuk beter. Ik kan er weer fris tegenaan en het lijkt wel of 
mijn voeten vleugeltjes hebben gekregen nu ik aan de GR 65, Le Chemin de St. Jacques, 
ben begonnen. Ik voel me ook psychisch sterk en het alleen lopen bevalt me heel goed. Nu 
merk ik pas dat mijn conditie wel beter is geworden; zelfs de pittige stijging op de tweede 
dag, 500 meter over 4 kilometer vanuit de kloof van de Allier, kreeg ik zonder stoppen op 
m’n gemak in 1 ½ uur voor mekaar. En nog wel met een vrij zware rugzak want het was 
warm. De tijd dat ik bezig was om een rugzak van A naar B te sjouwen en alleen maar dacht 
hoe ver nog lijkt voorgoed voorbij. Nu loop ik te genieten van een prachtig landschap en 
eindelijk mooi weer en kom andere pelgrims tegen. Dan trek je een paar dagen samen op of 
je ziet elkaar ‘s avonds weer in de gîte, het goedkope pelgrims-onderkomen. 
Tot Le Puy moesten we onze eigen weg zoeken en was het vaak moeilijk en duur om on-
derdak en eten te vinden. Tot Compostela is de route nu gemarkeerd en men is op pelgrims 
ingesteld. Geen stomverbaasde gezichten meer als je als ruim vijftigjarige vrouw geheel 
verregend met je rugzak, je modderige regenbroek en dito schoenen een dorpscafé binnen-
komt. Geen neerbuigende winkeliersters meer als je alleen maar een ons kaas, een appel, 
één Mars en een half brood kocht. Bij de meest chagrijnige winkelierster van Frankrijk (in 
Grury vlak onder de Morvan, tegenover het goede, vriendelijke en goedkope Hotel Du Cen-
tre) werden 2 bakjes yoghurt ons zelfs verontwaardigd uit de hand gegrist, we konden er 
alleen 4 tegelijk kopen. 
Die verbazing in zo’n cafeetje was wel leuk. Meestal hingen er alleen mannen aan de bar en 
die deden dan beleefd of er niets bijzonders aan de hand was. Zo ongeveer na een kwar-
tiertje kwamen de vragen los en konden we ons nader verklaren. Wat bent u moedig zeiden 
ze dan en dat vind ik eigenlijk zelf ook wel. Bij ons vertrek werd ons bon chemin et bon 
courage toegewenst, hetgeen we hard nodig hadden. Want buiten gingen meestal de ele-
menten flink tekeer.

Saugues: La Bête du Guévaudan
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Snurkende kerels
Hier langs de officiële pelgrimsroute zijn overal goedkope slaapplaatsen, maar ik had als 
overtuigd alleenganger reeds voor mijn vertrek gruwelijke visioenen van volle slaapzalen, 
pelgrims die al om 4 uur het licht aandoen en met plastic zakjes gaan ritselen en snurkende 
kerels. En van een toilet waarvoor ik 3 keer per nacht in mijn t-shirtje uit het bovenste bed 
moet klimmen en vervolgens twee trappen af en in de regen een binnenplaats oversteken. 
‘s-Middags even rusten is er dan natuurlijk helemaal niet meer bij, maar wel ruzie over raam 
open of raam dicht! In de praktijk heb ik vaak een kamertje of dames-slaapzaaltje voor 
mezelf alleen, want pas in mei komt de grote stroom pelgrims op gang. Toch reserveer ik 
steeds een paar dagen vooruit, want soms heeft men maar 6 tot 8 slaapplaatsen. De hier-
voor genoemde ontberingen kunnen wachten tot de refugio’s in Spanje. 

Wolven, bossen, bergen en bloemen  
Op de GR 65 ben ik tot nu toe weinig asfalt tegengekomen, wel veel modder maar het is te 
doen. De bermen van asfaltweggetjes zijn al platgelopen door voorgaande pelgrims, dus 

ook makkelijk te belopen. Het landschap is 
de moeite waard; eerst de gorges van de 
Dolaison en de Allier en laat ik nu gek zijn op 
zulke steile kloven! Als ik er maar niet te dicht 
langs hoef te lopen; een veilige afstand van 
enkele meters heb ik liever. Daarna kwamen 
bossen en beekjes rond Saugues en alweer 
veel sobere Romaanse kerkjes van rond de 
duizend jaar oud. Vlak voor Saugues sta je 
op de rand van een prachtig dal en zie je 
het dorpje beneden je liggen. Rechts van 
de route staat een enorm houten beeld van 
het Bête du Gévaudan de vallei in te kijken. 
Dit legendarische monster zou vlak voor de 
revolutie (tussen 1764 en 1767) zeker 100 

mensen hebben gedood.Waarschijnlijk was het 
een enorm grote en slimme wolf, waar jarenlang jacht op werd gemaakt. Gelukkig is vlakbij 
ook een wit beeld van de Heilige Maagd. Iets verderop is een natuurreservaat waar wolven 
in het wild leven, een project van de bekende dierenbeschermster Brigitte Bardot. Waar heb 
ik die naam toch eerder gehoord? Vervolgens gaat de route over het kale, verlaten plateau 
van Aubrac (zie verderop een dag uit het leven) en daarna volgen van Aubrac tot Conques 
veel bossen, groene bergen, diepe dalen, watervallen en schitterende vergezichten. Op de 
achtergrond zie je de besneeuwde toppen van de Monts du Cantal. De vogels zingen, de 
bomen krijgen eindelijk tere groene bladeren en de bermen en weiden staan vol orchideeën, 
narcissen en andere wilde bloemen. Het weer is wisselvallig maar regelmatig heb ik mijn 
zonnehoedje nodig. Tot nu toe vind ik de route van Le Puy tot Conques het hoogtepunt van 
de tocht. 

De ezelin Pelaya
De grootste openbaring waren de ontmoetingen met andere pelgrims. Zo zat ik eens te 
picknicken en opeens was daar Claude uit Parijs, een vrolijke, grote, mollige blonde vrouw 
van 50. Jij bent Yvonne zei ze tot mijn stomme verbazing en jou wil ik graag ontmoeten. 
Ze had een interview met mij in l’Express gelezen, dat was gemaakt in het pelgrimscafé 
van de Amis des Pélerins in Le Puy. Soms lopen we samen en het is net zwaan-kleef-aan. 

Conques: Kilroy?
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Want op weg naar Estaing haalden we de ezelin Pelaya en haar begeleidster Claude uit 
Aix-en-Provence in, die liepen met Hanane (van Marokkaanse komaf) en haar vriend, bei-
den uit Parijs. Hanane is 4 maanden zwanger en een zeer kordaat type. De vriend vond ik 
een charmante emmerdeur (zeikerd) en we slaagden er zowaar in om hem per ongeluk kwijt 
te raken. In Conques vonden we hem in de abdij van Sainte Foy helaas weer terug. Daar 
heeft ook mijn vriendin Riet van den Berge zich per trein bij ons gevoegd om 2 weken mee 
te lopen. Maandag gaan we met z’n allen weer verder, al zullen Riet en ik ons later op de 
dag wel afscheiden. Ongetwijfeld komen we de anderen regelmatig weer tegen. De mees-
te pelgrims praten graag over hun gevoelens: waarom deze reis, hoe voel ik me, wil ik iets 
in mezelf veranderen, met welke problemen worstel ik, wel of niet geloven, het verenigde 
Europa, hoe zal ik me voelen na deze reis enzovoort. Iedereen heeft veel belangstelling voor 
de anderen en zo liep ik tot Conques alleen maar voelde me helemaal niet meer eenzaam! 
Ik eet nog steeds lekker (zie recept Truffade), drink een glaasje wijn en het lopen gaat goed. 
Maar het is niet alle dagen feest, zoals uit de volgende alinea’s moge blijken. 

Een dag uit het leven  26 april 1999
Ik was al gewaarschuwd: op het plateau van Aumont-Aubrac (tot 1300 meter) kan het vre-
selijk koud zijn. Het is er kaal (boomloos) en verlaten en in april heb je veel kans op sneeuw 
en zeer dichte witte mist; dan zijn de markeringen van de GR 65, het vertrouwde rood/
wit, niet te zien op de lage rotsen. Van een meneer uit Le Puy, die 10 jaar geleden te paard 
naar Santiago ging, kreeg ik kopieën van kaarten 1 : 25.000 mee, je weet maar nooit. In de 
regen vertrok ik in m’n eentje uit de zeer afgelegen Ferme (boerderij) des Gentianes, alwaar 
heerlijk geslapen en de zelfgemaakte kaas van de 
bazin geproefd, evenals de Truffade, aardappels 
met kaas en spek. Dit streek gerecht van Lange-
doc-Roussillon had ze speciaal voor Claude en mij, 
haar enige gasten, gemaakt. Knus keuvelend en 
wijn drinkend hadden wij die avond warm binnen 
gezeten, terwijl de wind om het huis gierde. Het 
was luxueus slapen, allebei een eigen kamer. En 
dat alles voor fl. 50 all in! De volgende morgen had 
ik helemaal geen zin om de regen en de kou in te 
gaan, maar je bent pelgrim of je bent het niet. Re-
genkleding aan, rugzak op en als je eenmaal loopt 
dan valt het best mee want je wordt warm van het 
bewegen. 350 Meter stijgen en vaak op en neer dat 
helpt ook wel. De omgeving deed me aan Ierland denken, een verlaten, groen golvend land-
schap, weinig bomen, lange stenen muurtjes en grote alleenstaande rotsblokken. Ik vond 
het wel spannend, zo in mijn eentje door dat onherbergzame landschap te lopen. Dit begon 
een beetje te lijken op het avontuurlijke gevoel dat ik vroeger had als ik voor de Stichting Di-
nosaurus nieuwe wandeltochten in een onbekend gebied ging voorbereiden, zonder enige 
beschrijving of rood/witte streepjes dus. En meestal ook zonder behoorlijke kaart. 

Claude was al een half uurtje eerder vertrokken. Tot mijn verbazing hoorde ik leeuweriken 
zingen en de krokussen kwamen al uit. Op de koudste plekken lagen nog sneeuwveldjes 
en helemaal boven op het kale plateau zag ik de markeringen van skipistes. De GR 65 was 
slecht gemarkeerd maar ik kwam er wel uit, gewoon alsmaar omhoog en op het kompas 
letten. Na ruim 2 uur was er in het gehuchtje Montgros (1230 m) een Auberge, La maison 
de Rosalie. Daar kon ik als enige gast weer droog en warm worden en met mijn voeten op 
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een stoel koffie met huisgebakken notentaart gebruiken. Heel gezellig maar wel 35 Fr (fl. 
12). Maar ja wat doe je midden in de Aubrac-winter, als de volgende menselijke bewoning 
enkele uren gaans is. Verder maar weer, via Nasbinals en daarna nog minstens 2 ½ uur de 
hele wereld voor jezelf hebben tot Aubrac. Dacht ik. Na een uur haalde ik Claude (uit Parijs) 
in, die voor mij in haar groene cape liep te fladderen. Dat was maar goed ook. Het regende 
hard, het pad was verdwenen en er stak een storm op, recht in ons gezicht. We spraken 
elkaar moed in en samen vonden we de weg. Er kwam geen eind aan, bar en boos, als-
maar blubber en maar hozen. Vlak voor Aubrac zagen we eindelijk een enorm grijs modern 
gebouw, ooit sanatorium maar nu educatief jeugdcentrum met ook bedden en eten voor 
pelgrims. Hier had de bazin van Les Gentianes voor ons gereserveerd en eenmaal binnen 
bleek het een prima adres. Je kreeg een eigen éénpersoonskamer met douche en toilet en 
een serre waar de wind langs floot. Het was er koud, want de verwarming was kapot dus 
nam ik een hete douche en dook mijn donzen slaapzak in. Alleen m’n neus stak eruit en die 
werd berekoud. Gelukkig kwam de verwarming na een uur of twee weer op gang. Claude at 
zuinig haar restjes op maar ik schranste in een grote eetzaal met 150 kwekkende kinderen, 
aan de tafel van zeer zwijgzame jeugdleiders. Halfpension met wijn kostte mij ongeveer 40 
gulden! De volgende dag scheen de zon. 

Recept Truffade
Ooit een arme-mensen-maal maar nu een beroemd streekgerecht.
Kook 1 kg (harde) aardappelen bijna gaar. Snijd in plakjes.
Bak die in heet spekvet en maak er tijdens het bakken met een vork brokjes van.
Zachter nabakken, totdat ze een lichtbruin korstje krijgen. Voeg tijdens het nabakken uitge-
perste knoflook, peper en zout toe.
Tenslotte 400 gr. Verse TOMME kaas uit de Cantal toevoegen en die laten smelten (de mas-
sa zeer voorzichtig omscheppen).
Tomme is goed te vervangen door jong belegen Goudse, in kleine brokjes of zeer grof ge-
raspt. Spekvet kan (voor vegetariërs) vervangen worden door boter of een cholesterol-arm 
bak- en braadproduct.
ERBIJ rauwkost (wij kregen er pittige gebakken worstjes bij).
Aanbevolen historisch boek
BLANC CHEMIN van de Franse schrijfster Viviane Moore. Het is een soort detective-roman 
die speelt in de 12e eeuw tijdens een pelgrimstocht die met Pasen in Le Puy begon. Veel 
goede historische informatie, vooral over het dagelijks leven van de pelgrims, hun motivatie, 
de sfeer, de omstandigheden en het landschap. Dit alles is verpakt in een goed geschreven 
verhaal dat hopelijk snel in het Nederlands wordt vertaald. ISBN 2-7024-9598-2, uitgeko-
men in 1999 naar ik meen, want ik heb het boek na lezing weggegeven. 
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Etappe 9: Conques - Lectoure   
     

1 en 2-5 Rust in Conques 
3-5 Décazeville (20 km + 334 m) 
4-5 Chapelle Guirande (13 km + 350 m) 
5-5 La Casssagnole (20,5 km + 200 m) 
6-5 Gréalou (17,5 km + 170 m) 
7-5 Cajarc (12 km + 100 m + RUST) 
8-5 Limogne (18 km + 260 m) 
9-5 Vaylats (12 km + 150 m) 
10-5 Cahors (24 km + 150 m) 
11 en 12-5 RUST (ziek) in Cahors 
13-5 L’Hospitalet (14,5 km + 200 m) 
14-5 Montcuq (20 km + 100 m) 
15-5 Durforth (22 km + 500 m) 
16-5 Moissac (17 km + 100 m)   
17-5 Auvillar (21 km + 200m) 
18-5 Miradoux (13 km + 100 m)
19-5 Lectoure (20 km) 
20-5 RUST . . totaal ca. 1.565 km 

Wie heeft Beertje gezien?
In Cahors kreeg ik verdrietig nieuws van het thuisfront. Mijn 10 jaar oude Cyperse kater 
Beertje is al rond 1 april verdwenen. Sinds begin januari logeerde hij met zijn moeder Neç-
la, die ik in 1989 in Turkije heb gevonden, bij Lydia in De Steeg bij Arnhem. Daar werden ze 
goed verzorgd, dat wil zeggen vreselijk verwend en ze hadden het reuze naar hun zin. Al 
twee maanden gingen ze naar buiten, want Beertje is een echte buitenkat; binnen is hij niet 
te houden. Ze kwamen ‘s-avonds braaf aanlopen als Lydia ze riep. Hij is een stevige (niet 
dikke), zwart/beige/grijs gestreepte, gecastreerde kater. Hij heeft een wat brede neus, maar 
niet zo’n dikke katerkop. Waarschijnlijk heeft hij een rose halsband om, met het telefoon-
nummer van Lydia en van mij. Voor zijn achterpoten hangt onder zijn buik wat los vel, zoals 
bij zoveel katers. Hij heeft een wat schorre miauw en iedereen mag hem aaien en oppak-
ken. Voor Lydia’s verjaardag bracht hij nog een levende goudvis mee. Wie weet is hij aan 
het zwerven, op zoek naar mij, dus naar Drenthe (Uffelte) of Schiedam. Lydia doet al het 
mogelijke om hem op te sporen, Amivedi, advertenties, brieven bij de omwonenden enzo-
voort. HEEFT U HEM GEZIEN? (Op 31-5-1999 was hij nog niet terug). Ik ben er kapot van 
(en Lydia is dat ook), al kan zoiets nu eenmaal gebeuren met zo’n buitenkat als Beertje. Het 
heeft geen zin om naar huis te gaan, maar het kost me moeite om door te gaan, al dwing ik 
mezelf. Elke dag denk ik aan die eigenwijze vrijgevochten kater, hoe hij altijd vol vertrouwen 
naar mij opkijkt en zich laat knuffelen. Vertrouwen dat zijn etensbakje vol zal zijn, maar ook 
dat hij altijd een thuis heeft en dat niemand hem ooit kwaad doet. De tranen lopen over mijn 
wangen, heeft iemand hem kwaad gedaan? Is hij overreden? 

Ik heb een onchristelijke gedachte. God is een onzichtbare maar reële aanwezigheid zei een 
priester tijdens de pelgrims-mis in Le Puy, maar ik heb dat nog nooit ervaren. Maar Beertje 
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en zijn moeder zijn al 10 en 11 jaar mijn levensgezellen, balsem voor mijn ziel, zichtbaar èn 
reëel aanwezig en met een aaibaarheidsfactor van 100%. En dat kan ik van god niet zeg-
gen. Toch denk ik maar een gebedje, baat het niet, het schaadt ook niet. Ik wil wel ruilen: ik 
een flinke blessure en de reis niet afmaken en Beertje terug. Al kan ik nooit meer wandelen 
en/of reizen, als die kat maar terugkomt. Je weet maar nooit.

Regen zonder grenzen
Terug naar de reis, want pelgrims-in-spé willen daar meer over weten, zo blijkt uit de brie-
ven die ik via Frank per e-mail en poste- restante ontvang. Op 3 mei vertrok ik met Riet van 
den Berge uit Conques. We liepen in de stromende regen en midden in een kleine optocht 
van pelgrims. Een somber en plechtig gezicht, al die donkere capes en stokken. Op het 
zeer steile rotspaadje, direct buiten het stadje, schreed de processie noodgedwongen lang-
zaam voort. Ik loop niet met een stok, maar daarover later. Helaas wordt mijn gorte-tex re-
genjack met dit kletsnatte weer behoorlijk klam van binnen en mijn 3 maanden oude Tenson 
m.p.c. regenbroek lekt en vertoont slijtplekken. Maar een cape blijkt nog minder bescher-
ming te bieden! Wat nu, een paraplu? Ook daarover later. Ook de tweede dag was kletsnat 
en modderig en we zagen niets van het mooie landschap. Tot onze schrik was de gîte bij 
Chapelle Guirande stinkend vies en vochtig, zelfs de matrassen stonken. VERMIJDEN! 

Op 5 mei werd het eindelijk droog en kon je het landschap zien, niet spectaculair maar met 
veel groene weiden, bossen, bloemen, boerderijen en lieflijke dorpjes met aardige men-
sen. De vogels zonden het hoogste lied. Daarna bleef het nog een dag of tien mooi weer, 
al waren de paden erg modderig. Op weg naar Gréalou en Cajarc gaat de route over een 
karst-plateau (kalksteen) met onderaardse riviertjes en veel bronnen. Riet las voor uit de 
Nederlandse vertaling van de topo-guide, die gemaakt is door TOPO AKTIEF uit Nijmegen 
(024-3606427). Ze wees me op kastelen, elegante stenen duiventillen en allerlei andere 
historische bezienswaardigheden. Door haar kreeg de reis een extra dimensie, want ik ben 
veel te lui om dat allemaal op te zoeken. In Conques kwam ik door haar van alles te weten 
over de kathedraal en het gouden beeld van Sainte Foy. Ook stapten we samen op een an-
der apéritief over, van de rode Martini naar de (gele) Gentiane, bij voorkeur te drinken onder 
een parasol, op een zonnig terrasje. In Nederland te koop onder de merknaam Suze. En 
zolang Riet vakantie had, bleef de zon schijnen; direct daarna was de zomer in Zuid-Frank-
rijk voorbij. 

Pelaya de onwillige pakezelin
Er is zoveel te vertellen dat ik een keuze moet maken. Zo was er een Nederlands echtpaar 
dat bijna ruzie kreeg omdat de vrouw het niet fijn vond om met een heel luidruchtige, inter-
nationale groep pelgrims mee te lopen. Het heeft er even om gespannen, maar ze kwamen 
eruit en samen zijn ze in goede harmonie verder gegaan. Later hoorde ik dat ze naar Rome 
op weg waren. Al eerder liep ik dagenlang met Claude uit Aix-en-Provence, die steeds 
maar problemen heeft met haar ezelin Pelaya. Die laatste heeft helemaal geen zin om met 
de bagage van haar bazin van Le Puy naar Santiago te lopen. Volgens de boeren hier is 
Pelaya veel te teer gebouwd en iedereen raadt Claude aan, om de ezelin door haar man te 
laten ophalen en zelf met een licht rugzakje te gaan lopen. Ze zet koppig door, maar al haar 
energie gaat naar het verzorgen en opjagen van de ezelin en elke avond is ze doodmoe en 
niet erg gelukkig. Hoe zal dat verder gaan? En dan die oude heks van het kruidenierswin-
keltje in Gréalou, waar bijna niets te koop is behalve wat overjarige kaakjes. Zien jullie dat 
bordje niet, dat je moet bellen ! Ze is bekend en berucht bij vele pelgrims. Ook in Gréalou 
is een leuk hotelletje, waar we op een zonnige middag in de tuin wel twee Gentianes dron-
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ken, terwijl de baas het hele huis op z’n kop zette om pinda’s bij de borrel te vinden. Dat is 
geen Franse gewoonte, die pinda’s. We hebben er heerlijk gegeten en geslapen. Of het lieve 
oude vrouwtje in St. Jean-de-Laur van wie ik bronwater kreeg, want er zit zoveel chloor in 
het kraanwater. In veel dorpen zijn bronnen of kranen en je kunt overal om water vragen. 
Hoogtepunt van deze etappe was het enorme klooster in Vaylats, waar veel pelgrims over-
nachten. Nu is het een rusthuis voor bejaarde nonnen. We kregen een prima 2-persoons 
kamer, het eten was verrukkelijk en de wijn vloeide onbeperkt. En dat voor Frs. 80, niet te 
geloven! 

Ziek, zwak en akelig!
Bij Cahors ging alles fout. Op weg er naartoe ineens vreselijke rugpijn, buikpijn, misselijk en 
ik kon geen stap meer verzetten, net als 2½ maanden geleden in Noord-Frankrijk. Ik heb 8 
km met een vrouw gelift die voor de tweede keer in Nederland wil gaan fietsen. Virusinfectie 
zei de dokter en schreef een zak vol chemische pillen voor. De volgende dag wou ik ze net 
weggooien toen de kramp en de misselijkheid weer begonnen. Dus heb ik ze maar geslikt 
en mezelf voorgehouden dat het allopathische geneesmiddelen zijn, dat klonk al een stuk 
minder ongezond. Later bleek dat veel pelgrims zo’n gastro-enteritis (?) hebben gehad. Een 
vervuilde bron? En toen kwam het bericht dat Beertje was weggelopen. Zelfs de vele brie-
ven en chocola die ik per poste- restante kreeg en waar ik ontzettend blij mee was, kon-
den mijn verdriet niet verzachten. Gelukkig dat ik op dat moment niet alleen was. Met Riet 
maakte ik een boottocht rond Cahors (aanbevolen), terwijl de allopathische pillen hun werk 
deden. Niet aanbevolen en zelfs gevaarlijk is de stijging van de GR 65, direct na Cahors; 
loop maar een stukje om. 

Vlinders, wilde rozen, tulpen uit Holland en een levensgevaarlijke hond
Wij klommen dus wel met handen en voeten over dat steile paadje naar de hoogvlakte, van-
daar die waarschuwing in de vorige alinea. De zon bleef schijnen. Na L’Hospitalet nam Riet 
afscheid en liep ik weer alleen, treurend om het verlies van mijn kat. De vogels zongen alsof 
ze me wilden troosten en ik zag zilver glanzende veldjes vol gras dat op engelenhaar leek. 
Het landschap was weer heel anders dan voorheen en de sentiers blancs (witte paden) op 
de Causse, de kalkstenen hoogvlakte na Cahors, kunnen ontzettend heet zijn. Ik liep tuss-
sen kleine eikebomen, buxussen, jeneverbessen, heerlijk geurende wilde rozen en andere 
bloemen en zag schitterende blauwe velden vol met bloeiend vlas. In de dorpjes zag je 
natuurstenen huizen met tegen de gevel bloeiende rozen en andere struiken. Madame Dau-
det in L’Hospitalet kweekt elk jaar prachtige rode tulpen en als ze een boeket maakt voor 
de kerk, vraagt iedereen hoe kom je aan die mooie bloemen? Ze kreeg de bollen van een 
Nederlands pelgrims-echtpaar dat ooit bij haar overnachtte. Die hebben hun tocht later per 
auto overgedaan, om geschenken te brengen aan iedereen die hen gastvrij had ontvangen. 
Over die hitte had ik al gauw niets meer te klagen, want het ging weer onweren en hozen 
en de blubber kwam met dubbele zuigkracht terug. Tot aan Lectoure dacht ik dagelijks: you 
know, the nearer your destination, the more you slip sliding away (Paul Simon). Wat een 
droefenis, mijn nieuwe K-Way regenjack en de oude regenpijpen lekten door. Gelukkig maar 
dat ik een synthetisch t-shirt en ondershirt aan had, die bleven isoleren en prettig aanvoe-
len. Tot overmaat van ramp werd ik kort na Moissac op de openbare weg (!) door een grote, 
agressieve herdershond aangevallen. Hij kwam aanlopen en beet onmiddellijk twee keer 
in mijn linker achillespees. Toen ik me omdraaide om hem af te weren, sprong hij bovenop 
me en probeerde in mijn keel te bijten. In doodsangst lag ik op de grond en de eigenaar 
kon nog net op tijd ingrijpen. Zelden ben ik zo ontzettend bang geweest, zelfs niet toen ik 
in 1985 tijdens een toerski-tocht in een lawine werd meegesleurd. Ik huilde van ellende en 
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was helemaal de kluts kwijt. Nooit eerder ben ik bang geweest voor honden. Ik werd binnen 
gehaald en de beet bleek niet door, wel twee grote rode plekken en gaten in de regenpij-
pen. Ja, het was een agressieve hond en ze hadden per ongeluk het hek een paar minuten 
opengelaten. Nee, ik wou niet mee eten, ik wou weg. Ik kreeg een stok mee om me voort-
aan te verdedigen, maar ben daar niet aan gewend en het liep niet lekker. 

Het bleef gieten en verdoofd van ellende, half blind door de stromende regen op mijn bril 
en vervuld van zelfmedelijden strompelde ik door de blubber. Honderd meter dalen en dan 
weer honderd meter stijgen, ik wist het niet meer. Natuurlijk ging ik onderuit, dat kon er ook 
nog wel bij. De stok heb ik in de rivier gegooid, ik werd er gek van en hij deed me steeds 
weer aan het ongeluk denken. Ik overwoog om een paraplu te kopen tegen regen en hon-
den en misschien wel een honden-afweerfluitje. Rond drie uur werd het droog en om vier 
uur droop ik de gîte in Auvillar binnen, een oude pastorie waar ik een kamertje alleen kreeg. 
Het nieuws was me vooruit gegaan, want de eigenaar van de hond had naar het stadhuis 
gebeld, voor het geval ik een dokter nodig zou hebben. Dus werd ik getroost door de ande-
re pelgrims, eerst met een grote kop thee en daarna met eten op het balkon. Want inmid-
dels was het prachtig weer geworden. We hadden uitzicht op een mooie zonsondergang en 
een kerncentrale die witte rook uitbraakte. Weten we eindelijk waar al die grote witte wolken 
vandaan komen zei Denyse, die uit de buurt van Troyes komt. Helaas, de zwaluwen vlogen 
laag. 

Warme chocolademelk en voetblessures
De gîtes bevallen goed. Het is er (nog?) niet te druk of rumoerig en ik word als het ware 
opgenomen in de trein van pelgrims die langs deze route trekt. Het zijn er gemiddeld 15 per 
dag, zoals Denyse uit Parijs, haar reisgenote Denise uit de Pyreneeën, Ricardo uit Mexi-
co, Giacomo uit Italië, John uit Engeland, Alexei uit Zwitserland en mijn inmiddels dierbare 
vriend Jacques uit Nantes. Als ik ergens voor een café een groene geruite paraplu zie staan, 
dan zit Jacques daar, zoals na die aanval van die hond, toen hij mij troostte met opbeu-
rende woorden en een beker chocolat chaud. Stel je voor, warme chocolademelk in mei in 
Zuid-Frankrijk! Maar met dit beestenweer drinkt iedereen het. Je komt elkaar elke dag tegen 
en je kunt zelfs niets verliezen of een ander raapt het weer op. Zo bracht Denyse mijn favo-
riete balpen weer terug en Claude uit Parijs vond ergens op het toilet het buiktasje van An 
Remmerswaal uit Vlaardingen, dat Riet en ik weer terug konden bezorgen. Ik ben alleen en 
ook weer niet en op dit moment heb ik die andere mensen hard nodig, want door de ver-
dwenen kat en de agressieve hond ben ik aardig in de put geraakt. We koken vaak samen 
en bespreken elkaars voetblessures; bijna iedereen heeft er last van. Ik heb al sinds meer 
dan twee maanden een licht ontstoken rechter achillespees. Met ontsteking-remmende 
crème wordt het niet erger, maar ook niet minder. Driemaal ontmoette ik pelgrims bij wie 
het veel erger was en die konden niet lopen van de pijn. Voor de symmetrie heb ik nu links 
een forse blauwe plek van de hondebeet, die hopelijk met arnica binnen de perken blijft. 
Vandaag (20 mei), na 7 dagen lopen, neem ik rust voor voeten en rug, want nog steeds heb 
ik ‘s middags rugpijn, al weegt de rugzak nooit meer dan 8 kilo. Zal dat ooit overgaan? Elke 
morgen doe ik oefeningen, kuiten strekken, scheenbenen opwarmen, rug ontspannen en 
versterken. 

Angst is een sterke drijfveer
Je denkt wat af als je loopt, of het nu regent of niet. Ik zie een buizerd, perfect uitgerust 
om konijntjes te vangen. Die konijntjes zijn even perfect uitgerust om te ontsnappen. Waar 
lijkt dat op? Inderdaad, een computerspel dat verboden zou moeten worden. Survival of 
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the fittest is dus een reëel gegeven van de evolutie en dat maakt voor mij de christelijke en 
islamitische godsdiensten uiterst ongeloofwaardig (als ik al rationele argumenten nodig zou 
hebben). Of ik denk over mijn gewoonte om teveel te praten. Men denkt vaak dat je jezelf 
dan erg belangrijk vindt. Niets is minder waar. Als je praat, dan beheers je de situatie of je 
denkt dat in elk geval. Ik denk dat ik kennelijk bang ben voor onzekerheid, afwijzing, onver-
wachte situaties of verwachtingen van anderen. Dus: te weinig zelfvertrouwen/zelfrespect. 
Angst is een sterke drijfveer, vooral die angst voor afwijzing. Hoe meer ik de laatste jaren 
mezelf leer kennen, hoe meer ik ook van anderen ga begrijpen. Veel mensen vertellen me 
dat ze zich vooral in hun jeugd afgewezen en/of in de steek gelaten hebben gevoeld. Het 
vermenigvuldigt zich: afwijzing, te weinig zelfvertrouwen, jezelf maar niks vinden, verdedi-
gend (vaak agressief) gedrag, anderen ook niet vertrouwen en weer afgewezen worden. 

Oorzaak en gevolg wisselen van plaats. 
Ik heb een relatie gehad met iemand die zo destructief was dat hij automatisch het con-
tact met anderen verpestte, om zijn wereld weer in evenwicht te brengen. Ik ken wel meer 
mensen die zich ongemakkelijk gaan voelen als anderen te goed voor hen zijn. Daar heb ik 
zelf ook een handje van, in lichte mate naar ik hoop. Het proces is om te keren door sterk 
te worden en dus zelfvertrouwen op te bouwen, makkelijker geschreven dan gedaan. Mijn 
reactie was agressiviteit, jaren lang. Pas de laatste tien jaar begin ik te begrijpen dat van 
je af bijten niet hetzelfde is als sterk zijn. En dat gesloten mensen niet per definitie sterker 
zijn dan ik. Het kan ook te maken hebben met gebrek aan zelfvertrouwen en angst dat je te 
dicht bij hun gevoelens komt.

Misschien hink ik wel op twee gedachten, want ik wil al jarenlang geen al te hechte relaties 
meer, zodat mijn geluk niet afhankelijk is van anderen. Afstand houden is mijn schild tegen 
kwetsuren van de ziel. Wie weet is dat wel te combineren met het bovenstaande. Enfin, vol-
gens mij zou sociale en emotionele vorming een verplicht vak moeten worden, al vanaf de 
lagere school. Dan had ik er wellicht een stuk minder tijd voor nodig gehad om mijn eigen 
waarde te ontdekken en het leven echt leuk te gaan vinden.

De verlichting gevonden!
Kun je door een pelgrimstocht naar Santiago de Compostela zelfvertrouwen verwerven, als 
je het nog niet hebt? Ik geloof het niet; de aanhangers van gestalt psychologie zeggen dat 
je waarde niet bepaald wordt door wat je hebt of wat je doet, maar door wie je bent. Ik vond 
dat indertijd een mooie ontdekking en probeer dat in praktijk te brengen. Dus toen ik op 30 
april op weg van Golinhac naar Conques, al wandelend in de zon met de beide Claudes, 
het dondersteentje Hanane en de ezelin Palaya, ineens VERLICHT was, toen besefte ik ook 
dat ik vóór de reis al gelukkig was en zelfvertrouwen had. Ik moest eerst 1250 kilometer 
lopen om dat in te zien. 
Ik had nooit echt gedacht dat dit zou gebeuren; het doel van mijn tocht was de tocht zelf.

Denk niet dat dit al te zware gedachten zijn; het lijkt meer op een puzzel waarvan de stukjes 
vanzelf op hun plaats vallen. Mijn gemoed wordt almaar lichter.

De Yeti van de Causse en de allerbeste Chambre d’Hôte van Frankrijk
Cahors (10 mei) betekende een dieptepunt, Montcuq (14 mei) was daarentegen een hoogte-
punt. Allereerst was daar de Engelse boekwinkel CHIMERA van Sophie Bacou-O’Neil waar 
ik pockets van Ellis Peters en Ed McBain kon kopen. Want lezen is een levensbehoefte en 
Frank stuurt mij regelmatig boeken toe. Haar moeder Elspeth O’Neil, maakt prachtige teke-
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ningen. Zie bijgaande illustratie van een huis in Cahors (komt nog). Sophie’s man, Frédéric 
Bacou, zwaait een gouden pollepel in zijn hotel-restaurant Hôtel du Quercy in Lauzerte. Vlak 
na Lauzerte ontmoette ik eindelijk de man wiens blote voetafdruk ik steeds in de modder 
zag. Was dat de Verschrikkelijke Modderman, L’Homme Abominable de la Boue? De YETI 
van de Causse? Nee, een jonge Zwitser die meestal op sandalen loopt, maar in de mod-
der alleen op blote voeten vooruit komt. Vlakbij Montcuq is de beste Chambre d’Hôte van 
Frankrijk, van Madeleine en Gabriel Bibard (05-6531-8486). Ze komen je uit Montcuq op-
halen en brengen je terug; halfpension voor pelgrims Frs. 160 (1999). De gebraden duiven 
vlogen mij bijna letterlijk in de mond en de zeer goede rode Cahors vloeide rijkelijk. Vandaar 
dus al die duiventillen in de regio! En wat een gezellige maaltijd met de hele familie Bibard 
en pelgrim Jacques uit Nantes. Het is een goede formule: overdag meestal alleen lopen, 
soms ontmoetingen met anderen en ‘s-avonds samen eten en praten. Het leven is verruk-
kelijk.

Aperitief VIN DE NOIX van de familie Bibard uit Montcuq
4 Liter stevige droge rode wijn (Cahors)
1 liter eau-de-vie (brandewijn)
500 gram witte suiker (misschien gaat het ook met Fructose, dan 300 gram proberen)
500 bladeren van een hazelaar, plukken eind april en wassen
Kruiden: een beetje kaneel, vanillestokje, een beetje nootmuskaat (eventueel enkele kruid-
nagelen); de hoeveelheid kruiden moet u zelf uitproberen. Het moet niet echt kruidig sma-
ken; de kruiden moeten alleen de smaak wat ondersteunen. Dit aperitief smaakt niet zoet. 
Het mengsel 3 of meer weken laten staan en dan filteren. Het gaat ook met onrijpe hazelno-
ten of bladeren van een kersen- of perzikboom, maar vooral lekker is het met de bladeren 
van de zwarte-bessenstruik.



35

Etappe 10: Lectoure - Agen - Parijs - Schiedam  
     
21-5 Conques - Montréal,
. . . . . halverwege gestopt en gelift naar Agen 
22-5 Agen - Bordeaux - Parijs,
. . . . . gewone trein en TGV 
23-5 Parijs - Rotterdam 
. . . . . per TGV (taxi naar huis) 
12-1-2004: op weg naar evenwicht en
de tocht afmaken?

  
Ik raak het beu!
Ineens was het afgelopen. Daar kan ik allerlei redenen voor 
verzinnen: verdriet om mijn verdwenen kater Beertje, de aan-
val door een agressieve hond, algehele malaise, opgezette 
voeten, rugpijn, terug naar het asfalt omdat de paden abso-
luut niet meer begaanbaar waren door de blubber, het Franse 
eten kwam mijn neus en oren uit of de arthrose in de linkervoet die tenslotte flink pijn ging 
doen. In elk geval was het tot mijn eigen verbazing een hele makkelijke beslissing. Ik had 
al wat asfalt moeten lopen en om 22 kilometer verharde weg te vermijden ben ik op 21 mei 
vanuit Lectoure naar Condom gelift. Een mooie wandeling door landelijke dreven wacht-
te mij, op weg naar Montréal-en-Gers. Weliswaar had het op mijn rustdag geonweerd en 
gehoosd, maar die dag was het droog en scheen de zon. Na drie uur had ik krap tien kilo-
meter afgelegd en was ik eenmaal languit in de modder gevallen. Jasses, mijn achterkant 
zat helemaal onder. De paden waren niet meer begaanbaar en ik zakte weg tot over de rand 
van mijn schoenen. Steeds moest ik mijn voeten uit de blubber trekken en er was nog meer 
regen voorspeld. Ik zag een eindeloos aantal asfaltkilometers voor me en daar had ik hele-
maal geen zin in, ondanks het stimulerende contact met de andere pelgrims. Die dag had ik 
gedacht om Claude uit Aix-en-Provence met haar ezelin Pelaya in te halen, want ik zag hun 
verse sporen in de modder. Waarschijnlijk zou Claude uit Parijs ook bij hen zijn. Later moe-
ten zij ook naar de asfaltweg zijn gegaan. 

Direct wist ik het al: het is genoeg geweest, ik vind dit niet meer leuk. Of, zoals mijn 
Zeeuws-Vlaamse overgrootmoeder altijd zei ‘k raek ut beu, ‘k gae naer huus. Mijn lijf pro-
testeerde al dagenlang met rugpijn, opgezette voeten en slapeloosheid. 

Vrijheid
Niettemin ben ik teruggelopen naar een droge plek en daar op mijn rugzak gaan zitten. 
Rustig heb ik met mijzelf overlegd. Waarom zou ik doorgaan als ik er geen plezier meer 
aan beleef? De regen, daar kan ik wel tegen, maar het asfalt, daar heb ik gewoon geen zin 
meer in. Ik heb al eerder ruim 800 kilometer asfalt gelopen en het is geen heilig moeten. 
Tot nu toe vond ik het een avontuurlijke tocht, maar nu begint het een soort plicht te wor-
den, tegen mijn gevoel in. Het is geen impulsieve beslissing, want in Cahors had ik mezelf 
voorgenomen om het nog ongeveer twee weken te proberen. Nou, dat heb ik dus gedaan. 
Direct moest ik denken aan een van de vroegere reisgenotes, die voor ons vertrek tegen 
anderen gezegd had dat ik het vast niet zou halen. Ik hoorde haar al: zie je wel, ik heb het 
wel gezegd. Ik moest er eens hartelijk om lachen. Dat is nou vrijheid, niets hoeven te bewij-
zen en je eigen gevoel èn verstand volgen, zonder je iets van anderen aan te trekken. Ik heb 
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niemand beloofd dat ik deze reis zou afmaken, ook mezelf niet. Ik heb een prachtige reis 
gehad, 1500 kilometer gelopen en als ik dat aan vrienden vertel, dan vallen ze al van hun 
stoel! Ik heb ontzettend veel gezien en beleefd. Nu ga ik naar huis en hopelijk kan ik vol-
gend jaar of in 2001 de tocht afmaken. Want dat wil ik toch wel graag. 
Dus liep ik nog een half uurtje naar een weg richting Condom en stak mijn hand op. Over 
mijn modderige achterkant had ik mijn handdoek gedrapeerd. De tweede auto stopte; het 
was een Engels echtpaar dat vlakbij Montréal woonde. Ze namen me mee naar Agen en 
we praatten honderd uit. Wat een aardige mensen. In Agen had ik ook al geluk; ik vond een 
leuk en goedkoop hotelletje in een rustige straat vlakbij het station. Een geluk dat de eige-
nares ook veel wandelde, want ik zat van top tot teen onder de modder. Ze gaf me zelfs 
een extra handdoek om mijn gewassen kleren in te rollen. Ik heb geprobeerd om zo weinig 
mogelijk modder in mijn leuke schone kamertje te verspreiden en heb mijn broek en sokken 
meegenomen onder de douche. Het viel niet mee om boven de wastafel mijn schoenen 
schoon te maken zonder er een enorme vieze bende van te maken. Met toiletpapier heb ik 
daarna de badkamer schoongemaakt. De eigenares hing mijn broek en sokken in de stook-
ruimte te drogen. 

We kletsten zo gezellig dat we de volgende ochtend beiden vergaten dat ik nog moest be-
talen. Natuurlijk heb ik uit Nederland een Eurocheque nagestuurd. Met de TGV was ik snel 
in Parijs - Montparnasse, waar uiteraard geen hotelbalie was en doorreizen naar Nederland 
kon ook niet, dat had ik kunnen weten. De TGV richting Rotterdam gaat vanaf het Gare du 
Nord en daar moet je dan met de métro naartoe. Ik vond weer een gezellig en goedkoop 
hotelletje en bevrijdde mijzelf direct van de rugzak. Die middag en de volgende dag heb ik 
in Parijs rondgewandeld. Eindelijk kon ik het kerkhof van Père Lachaise bekijken, wat ik al 
jaren van plan was. Daar heb ik onder andere het eenvoudige graf van Montand en Signo-
ret bezocht. Het was prachtig weer trouwens. Rond vijf uur vertrok mijn trein en voor half 
negen ‘s-avonds was ik al thuis, waar ik hartelijk werd omhelsd door mijn buurvrouw Birgit, 
die de sleutels had. 

Thuis
Stil hoor, zonder de katten. Gek genoeg heb ik nu het gevoel, dat ik helemaal niet lang ben 
weggeweest. Op het ogenblik zijn mijn gevoelens niet erg positief; de herinneringen aan 
het geruzie en de spanningen in het begin komen bovendrijven. Die negatieve ervaring ligt 
als een steen op mijn hart. Ik had al veel eerder alleen moeten gaan lopen, zonde van zo’n 
prachtige reis. Anderhalve week ben ik nu thuis en er is een hoop spanning losgekomen. 
Ik heb nog weinig anders gedaan dan uitrusten en lezen en heb geen moment spijt dat ik 
de tocht niet heb afgemaakt. Misschien was ik te lang van huis; elke dag geniet ik van het 
alleen slapen en van mijn eigen plek. De echte ontberingen vond ik niet erg, dat hoort bij het 
avontuur. Met één lange broek, twee t-shirts en drie onderbroekjes kan ik prima leven. Op 
vroegere kampeer-wandeltochten deed ik niet anders. Bijna nooit alleen slapen, het gebrek 
aan privacy en bijna elke nacht een andere slaapplaats, dat was voor mij het echte afzien. 
Op den duur moest ik elke nacht een slaappil nemen anders sliep ik niet. 2500 Kilometer 
lopen is een heel eind; voor mij was het waarschijnlijk te veel van het goede. Mijn hoofd 
zit nu al vol met alles wat ik beleefd heb en er kan gewoon niets meer bij! Had ik alleen de 
1500 kilometer van Le Puy naar Santiago moeten lopen? Want ik heb nu dezelfde afstand 
afgelegd. Nee, ik had het eerste deel van de tocht, in de winter door België en Frankrijk, niet 
willen missen. Volgend jaar verder, wie weet.
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En toen?
Na thuiskomst zou ik misschien “in een zwart gat vallen” hadden andere pelgrims mij vooraf 
gewaarschuwd. Welnee, dat zou mij niet overkomen. Ik had immers onderweg “verlichting” 
ervaren en gevoeld dat ik voor mijn vertrek al gelukkig was. Dus na thuiskomst zou ik nog 
veel gelukkiger zijn. Dat was ik ook, maar na een week of twee begon ik me steeds som-
berder te voelen. Ik belde een wandelvriend, ook naar Santiago gelopen; die begreep het 
helemaal en kwam langs. “Het pelgrims-leven is lekker eenvoudig” zei Loek. “ Elke dag heb 
je een duidelijk doel, lopen, eten en slapen. Als je thuiskomt dan valt het ineens weg. Dat 
laat een leegte achter.”
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THUIS

De maan op de Havelterberg bij Uffelte (Drenthe), late namiddag november 2003  

Ik denk dat hij gelijk had. Die leegte, dat was het. Hoe kwam dat nou? Na enig gepieker 
werd iets heel erg duidelijk. Omdat ik de neiging heb me ergens helemaal in te storten, was 
ik een paar jaar geleden behoorlijk overspannen geraakt. Ik was coördinator bij een stich-
ting die wandelvakanties organiseerde. Niets kon ik aan anderen overlaten, ik moest het 
allemaal zelf doen. Regelmatig haakten andere vrijwilligers af en het meeste werk kwam 
op mij neer. Ik had niet in de gaten dat ik zelf die mensen wegjoeg. Wat een bord voor mijn 
kop. Ik voelde mij miskend, uitgebuit en in de steek gelaten, werd overspannen en kreeg 
gordelroos. Dat is een bekend patroon, weet ik nu. Mijn oplossing was om er helemaal mee 
te stoppen en geen verplichtingen meer op me te nemen. Dan kon ik ook niet teleurgesteld 
worden. 

Dus daar zat ik juni 1999 in Uffel-
te naar de koeien te kijken. Lek-
ker vrij, niks te doen. De verloren 
12 kilo kwamen er gauw weer 
bij want eten bracht een beetje 
troost. De les van Loek was ge-
zonder; ik besefte dat ik toch wat 
structuur in mijn leven nodig heb. 
Dus ging ik op zoek naar vrijwil-
ligerswerk, met het voornemen 
om niet meer dezelfde fout te 
maken. Een verhaal apart, maar 
tenslotte heb ik gevonden wat ik 
zocht, o.a. bij werelddans en –
muziektheater De Uelenspieghel 
in Uffelte www.uelenspieghel.nl.
Gemiddeld één dag in de week organiseer ik een natuurwandeling voor leden van de Wan-
delpool, ook al in de buurt van Uffelte in ik heb mijn eigen website gemaakt. Lastig! Soms 
organiseer ik een buitenlandse wandelvakantie voor een kleine groep en zo (berg)wandel-
de ik sindsdien in Mongolië, Bulgarije, Noord-Teneriffe en (weer) in Ierland. Maar het moet 
in evenwicht blijven en gemiddeld zijn 4 dagen per week in mijn agenda onbeschreven, 
bijvoorbeeld om nog een dag de natuur in te gaan. Het kost moeite, maar ik “stort” me 
nergens meer in. Soms ontmoet ik anderen die dezelfde fout maken als ik en dan ook niet 
begrijpen, waarom andere vrijwilligers afhaken. Nu weet ik waarom. Ik zeg niets, want dat 
helpt toch niet. In dat statium was ik zelf onverbeterlijk.

Het sleutelwoord is LOSLATEN en daarom spreekt het Boeddhisme mij aan.
Vanaf begin maart 2005 hoop ik de pelgrimstocht af te maken, schreef ik vorig jaar. Maar 
eind augustus 2004 begon mijn linkervoet pijn te doen en kon ik helemaal niet meer lopen. 
Het bleek een peesontsteking, ook wel “hielspoor” genoemd. Dus dit jaar geen pelgrim-
stocht maar een fietstocht vanuit Regensburg langs de Donau, via Budapest naar de Harten 
Herberg van Marjan Meijer op de Puszta in Hongarije. Zie www.mcmlove.nl 
Riet van den Berge, met wie ik naar Santiago zou lopen gaat ook mee. Hopelijk volgend jaar 

https://www.mcmlove.nl
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Santiago?
Praktische informatie, links, overnachtingslijst en paklijst
Inmiddels heb ik alle praktische informatie over uitrusting, onderdak en dergelijke nog eens 
op een rijtje zetten, zie praktische informatie. Hebt u ondertussen vragen of wilt u uw ei-
gen ervaringen kwijt, dan kunt u mij e- mailen. Ook de overnachtingslijst kunt u per e-mail 
opvragen.

mailto:mailto:yhontele%40gmail.com?subject=
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Yvonne`s minimale paklijst

Doe een plastic zak om uw bagage want geen enkele rugzak is waterdicht.
Doe ondergoed, sokken, ehbo, toiletgerei e.d. apart in kleine nylon (niet ritselende) zakjes in verschillende 
kleuren, om het makkelijk terug te vinden.
Pak een dure rugzak voor de vliegreis in een hoes of vuilniszak in, tegen beschadigen. Pakriem erom.
Rugzak en zitlap
Middelgrote rugzak (met zijzakken) en goede heupband
Pakriem
Zitlap voor koude of natte tochten
Kleding
Wandelbroek (moet ruim zitten) met afritsbare pijpen
Lange, ruime thermo-legging (ook te gebruiken voor ‘s-avonds)
Heel lichte maar warme katoen/kunstatof maillot zonder voeten (evt. afknippen)
N.B. Gebruik de maillot of thermo-legging plus onderhemdje ook als pyama.
Tricot (zonne-)hemdje
Helly Hansen Lifa of Craft dun onderhemdje met korte mouwen (voor koude tochten lange mouwen en liefst 
een rolkraag met ritssluiting); dit houd de huid droog
1 T-shirt van sneldrogende, vochtopnemende speciale kunststof (speciale buitensportwinkels)
Dun, ademend fleece-vest (voor tijdens het wandelen)
Bodywarmer uit 2 shawls * (zie hieronder)
4 Onderbroekjes
1 Paar Helly Hansen Lifa of andere ondersokjes die de huid droog houden (drogen in 1 nacht)
2 Paar liefst niet te dikke wandelsokken
Ademende regenpijpen (buitensportwinkels)
N.B. Een cape kan, maar maakt bij wind ontzettend lawaai en je kunt erover struikelen in de bergen
Zonnehoedje of pet
Lichtgewicht handdoek van speciale stof, te koop in buitensportzaken
Voor koude periodes: lichtgewicht (bivak-)muts en lichtgewicht handschoenen
Boerenzakdoek (ook als zweetband te gebruiken)
Lichte schoentjes voor ‘s-avonds, eventueel van linnen of slippers of sandalen
Lichtgewicht zijden lakenzak als u in jeugdherbergen slaapt (buitensportwinkels)
Aan: lichte tot middelzware bergwandelschoenen met reserveveters.

* 2 fleece dassen (of lappen stof ca. 1,50 x 0,30, waar je met klittenband een soort poncho van kunt maken, 
onder het jack dragen als je stilzit en het koud is.
Diversen
DAZER om honden weg te jagen; te koop in buitensportzaken 
Veldfles
Plastic lepel (of lichtgewicht titanium)
Zakmes met kurkentrekker, schroevendraaier, blikopener
Kompas
Zaklampje (ik heb een koplamp met led lampjes, geeft meer dan 100 uur licht op 3 penlights)
Zonnebril of voorhang
Plastic tasjes, plastic boterhamzakjes
Klein naai-etui en reparatiemateriaal voor rugzak
Veiligheidsspelden (speld ze aan de rugzak), ook als knijpers te gebruiken
Touwtje als waslijn en wat extra touw
Paspoort, eventueel Travellers’ cheques, pinpasje, geld in money-belt of halstasje, papier en pen
Wandelkaarten in plastic hoesje
Verzekeringsbewijs en telefoonnummer alarmcentrale
Een leesboek? (1 pocket, die u onderweg inruilt of weggooit). Bij een lange tocht stuur ik mezelf
per post (of poste restante) boeken e.d. of laat dat opsturen.
Toiletgerei etc.
Shampoo, om haar, lichaam en kleding te wassen
Nestocyl crème, heel goed bij geïrriteerde huid en jeuk door insectenbeten en voor ontsmetting
Zonnebrandmiddel (kan ook tegelijkertijd als dagcrème dienen)
Of als het niet erg zonnig is: tube HORMA Huidcrème (reformzaken) voor dag en nacht; werkt ook enigszins 
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ontsmettend en genezend, zeer aanbevolen.
Kam
Compeed (voor blaren)
Fix-o-mul- stretch, 5 cm breed, voorplakken om blaren te voorkomen en voor afdekken van Compeed!! Dit 
moet besteld worden in de apotheek
Miniflesje sterilon
Een paar reepjes Hansaplast
Pincet (bijv. voor teken
Mini-schaartje (niet nodig als uw zakmes erg scherp is)
Papieren zakdoekjes, ook als toiletpapier
Hansaplast
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De definitieve route en praktische informatie 

Training
Een redelijke wandelconditie is aan te bevelen. Wandel vooraf regelmatig, zodat u er ook zeker van bent dat 
de schoenen geen problemen veroorzaken. Als u zonder problemen in Nederland 25 km per dag kunt lopen 
(onderbroken door voldoende rust, tenminste elke 2 uur) dan bent u goed voorbereid. Lukt dat niet, doe het 
dan in het begin rustig aan en bouw tijdens de tocht uw conditie op. Bent u niet gewend aan een rugzak, be-
gin tenminste 3 maanden van tevoren (of langer) met rugoefeningen en train met de rugzak.

Route Nederland en België
Vessem, Achelse Kluis, Borgloon, Namen en Dinant. Gedeeltelijk kon ik de GR 564 volgen; vanaf Huy (voor 
Namen) lag alles onder de sneeuw en volgde ik tot Charleville-Mézières in Frankrijk het jaagpad van de Maas.

Belgisch Verkeersbureau, Koninginnegracht 86, 2515 AJ Den Haag, 070-4168110 www.vakantielandbelgië.nl

Route Frankrijk
Vanaf Dinant naar Charleville-Mézières langs het jaagpad van de Maas, daarna met behulp van de kaarten (zie 
verderop) langs paadjes en landweggetjes verder:
Vieux-les-Asfeld, Reims (dwars door de Champagne), Oger, Pleurs, Méry-sur-Seine, Troyes, Ervy-le-Chatel, 
Auxerre, Voutenay-sur-Cure, Vézélay (begin van de Morvan).
Dwars door de Morvan, Luzy, Diou, Arfeilles, Le Mayet-de-Montagne, La Guillermie, St. Rémy-sur-Durolle, 
Thiers, Courpière, Ambert, Bonneval, Ceaux d’Allègre, Le Puy-en-Vélay.

Vanaf de Morvan heb ik geprobeerd om eerst de GR 13 en daarna de GR 3 te volgen. Op een aantal plaatsen 
moest ik afwijken door gebrek aan onderdak (wel veel gîtes) en onbegaanbare paden door hevige regen en 
sneeuw op de GR 3 en de diverse “Puy’s”. Inplaats van Lavoine - Chableroche, Col des Supeyres en Col de 
Béal liep ik via La Guillermie, St. Rémy-sur-Durolle, Thiers en Courpières naar Cunlhat. Deze bergkammen en 
passen zijn door de sneeuw pas vanaf begin juni begaanbaarl.

Vanaf Le Puy heb ik, zoals vele pelgrims, de GR 65, de “Chemin de St. Jacques”gevolgd, tot Condom. Het 
was mijn bedoeling om via St. Jean-Pied-de-Port de Pyreneeën over te steken. Binnen enkele jaren ga ik dit 
tweede deel lopen en ik denk erover, om in Spanje de noordelijke route langs de kust te volgen.

Frans Verkeersbureau in Nederland: http://nl.franceguide.com (er is geen bezoekadres of telefoon meer)

Kaarten en gidsjes
In België: toeristenkaarten 1:100.000, provincies Limburg, Luik en Namen.

In Frankrijk:
IGN topogr. kaarten 1:100.000 (carte verte) no. 5, 10, 22, 28, 36, 43 en 50.
France - Grande Randonnée (overzicht GR routes) 1:1.000.000 (IGN no. 103)
GR 65 : Gidsje (in het Frans) van de “Chemin de St Jacques” vanaf Le Puy (Nederlandse vertaling in gespecia-
liseerde winkels te koop.)
GR 654: In 2002 is een prima gids (Franstalig: “topoguide”) verschenen voor de pelgrimsroute Namen - Ne-
vers, via Vézélay. Te bestellen bij de gespecialiseerde winkels in Nederland. Mijn route loopt wel anders, maar 
dit gidsje was toen nog niet verschenen.

In Spanje is de route zo goed gemarkeerd dat je geen kaarten nodig zou hebben, maar ik denk over de noor-
delijke route langs de kust, minder warm en minder druk en toeristisch. Er is een overzicht van de Spaanse 
topografische dienst van de Camino de Santiago; de noordelijke route staat er ook op.

Het Genootschap van St. Jacob http://www.santiago.nl levert aan leden een Pelgrimsgids voor de Spaanse 
route, de Camino Françès, met adressen van refugio’s en andere nuttige adressen.

Al de kaarten en boekjes zijn bij de Nederlandse gespecialiseerde landkaarten-winkels te koop, ook een Ne-
derlandse vertaling van de gidsjes van de GR 65. Om gewicht te sparen heb ik delen van de kaarten afgeknipt 
en de gidsjes van de GR 65 poste restante laten nasturen.

https://www.vakantielandbelgië.nl
https://nl.franceguide.com
https://www.santiago.nl
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Overnachtingen reserveren
Wie de taal niet goed spreekt, kan aan het overnachtings-adres vragen, om telefonisch een volgende reserve-
ring te maken. Dat werkt meestal heel goed, zelfs bij jeugdherbergen en gîtes. Een pelgrim wil men altijd graag 
helpen.

Tot aan Le Puy bleek het nodig om enkele dagen vooraf telefonisch te reserveren, vooral ook omdat het toen 
nog februari, maart of begin april was. Ook op de GR 65 moest je vooraf bellen; het aantal plaatsen was be-
perkt en het eten moest worden gereserveerd. Dat was zo goedkoop dat ik het altijd deed (pelgrimsprijs). Je 
slaapt regelmatig op plaatsen waar geen winkel is. Ik moest de route daaraan aanpassen. In België was het in 
februari moeilijk; het onderdak was dun gezaaid. De gastheer en -vrouw wist vaak verderop weer adressen en 
wilden die ook wel reserveren. Uit voorzorg waren veel overnachtingen al vanuit Nederland geboekt, zodat ik 
mij de eerste 2 weken op andere zaken kon concentreren en wennen aan de tocht. De adressen kwamen van 
het Belgische Verkeersbureau en provinciale VVV’s (zie hieronder).

In Frankrijk gaven veel gîtes, maar ook hotelletjes en chambres d’hôte zo vroeg in het seizoen niet thuis, men 
was zogenaamd aan het verbouwen.

Let op: een Gîte d’étape neemt gasten voor 1 nacht, een gîte rural verhuurt voor 3 of meer dagen. Bij uit-
zondering neemt men buiten het seizoen wel eens pelgrims voor 1 nacht. Een gîte d’étape is een klein soort 
jeugdherbergje, met slaapzaaltjes en keuken; informeer wel vooraf of er een winkel dichtbij is. Soms kun je er 
goedkoop avondeten bestellen (vooraf).

Een chambre d’hôte biedt kamer met ontbijt en vaak ook avondeten, mits vooraf besteld. In de kleine dorpjes 
is vaak geen andere mogelijkheid om te eten.

Jeugdherbergen (auberges de jeunesse) bieden meestal slaapzaaltjes en een keuken.
We sliepen ook een aantal malen in kloosters. Erg leuk en sfeervol; het gebodene verschilt per klooster. Altijd 
zeer goedkoop.

Ik gebruikte de volgende informatie (vooraf):
Chambres et Tables d’hôtes 1998 - alle adressen in Frankrijk, zeer volledig. Komt elk jaar uit; te koop in de 
gespecialiseerde landkaartenwinkels of bij de ANWB.
Gîtes d’étape et Refuges 1998/99 (idem).
Internationale gids van jeugdherbergen, Nederl. Jeugdherbergen Centrale in Amsterdam, 020-5513155
(www.njhc.org).

Na Le Puy heb ik ontzettend veel gehad aan het boekje Miam miam et do do (eten en slapen), dat o.a. bij het 
toeristenbureau in Le Puy te koop is. En nu (2012) ook in Nederland, zie website Pied á Terre Er is nu ook een 
zelfde gidsje over het Spaanse deel van de Camino. Het verschijnt jaarlijks, alle informatie over alle plaatsen 
en gehuchtjes aan de GR 65 staat erin. Ik heb het niet gekocht, vanwege het gewicht maar keek bij andere 
pelgrims en het lag ook bij veel overnachtings-adressen.

Onderweg keek ik vaak in de hotelletjes en chambres d’hôte in de, vaak regionale adressenlijsten die daar 
lagen. Of ik belde het Office de Tourisme in een grote plaats (telefoonnummer aanvragen in een telefooncel bij 
het informatienummer, 12 was dat in Frankrijk (geloof ik), gratis.
Als ik er helemaal niet uit kwam, dan belde ik 12 en vroeg of men in een bepaald plaatsje iets onder gîte, 
refuge, auberge (eventueel “de jeunesse”)of hôtel had staan. Chambres d’hôte staan helaas meestal onder de 
naam van de eigenaar. Als ik uitlegde dat ik pelgrim was, dan hielp men mij altijd heel vriendelijk.
De jeugdherbergen, pensions, hotelletjes etc. wilden ook wel zoeken naar een volgend overnachtingsadres en 
daarheen bellen. Soms had men ergens vrienden. In het plaatsje Montcombroux-les-Mines bleek de chambre 
d’hôte ermee te zijn gestopt, maar men wist wel een ander adres dat binnenkort open zou gaan. Het bleken 2 
Nederlanders te zijn, die allerlei leuke dingen doen in een kasteeltje en geweldig goed voor pelgrims zorgen. 
(Les Gaillards, tel. 04-70 996454 of zoek op internet naar “stichting Mijnsheerenland” of naar Les Gaillards in 
Montcombroux ….)
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Geld opnemen, pinpas e.d.
In de grotere en middelgrote plaatsen (en in Spanje langs de Camino zelfs in kleine plaatsjes) kun je pinnen. 
Dus travellers’cheques niet nodig. Veel plaatsen hebben een postkantoor, die echter lang niet altijd een pinau-
tomaat hebben. U betaalt aan uw bank of giro een bedrag per opname in het buitenland!

Noteer alle gegevens van Europas, credit-card en dergelijke (welke nummers bellen bij verlies of diefstal) en 
paspoortnummer. Als het thuisfront deze gegevens ook heeft, kan men helpen, want bellen uit vanuit een tele-
fooncel is nu eenmaal niet ideaal. Informeer heel goed vooraf bij uw verzekering en bank, hoe u nieuwe pasjes 
en geld kunt krijgen en hoe lang dat duurt. Dit kan nl. problemen geven als u niet op een vast adres verblijft. 
Dus hang uw pinpas bij voorkeur altijd om uw nek of doe hem in een klein zakje in uw wandelbroek of zoiets. 
Ik had op een andere plek nog mijn creditcard, met dezelfde pincode, voor noodgevallen, want dat is duur.

Verzekeringen
Een ziektekosten- en bagageverzekering is aan te raden, inclusief vervoer naar Nederland bij ongeval of ziek-
te. Blijft u langer dan 3 maanden weg, regel dat dan goed met uw verzekering. Noteer uw polisnummer en het 
alarmnummer van uw verzekering en geef dat ook aan eventuele reisgenoten en thuisfront.
Banken hebben vaak één polis en alarmnummer waarop alles kan worden geregeld, ook verlies van bankpas-
jes en creditcards. Informeer tijdig.

Reizen met anderen
Ik heb niets anders dan negatieve verhalen gehoord over het reizen met mensen die men niet goed kent. Ook 
bij mij ging het niet goed (met 3 andere vrouwen), hoewel we vooraf een soort training hadden gedaan om te 
leren, goed met elkaar om te gaan. Onze karakters, ervaring, motivatie en wensen lagen te ver uiteen. Het is 
een lange tocht en als je niet kunt gaan met iemand die je heel goed kent, dan kun je beter alleen gaan. Eigen-
lijk zou ik iedereen die alleen gaat, aanraden om uit Vézélay of Le Puy te vertrekken. Dan ontmoet je elke dag 
pelgrims uit alle landen en van alle leeftijden. Dat was voor mij de fijnste belevenis van de tocht. Of doe het in 
2 etappes en loop de eerste 1100 km (tot Le Puy) in de zomer of in mei en juni. Of begin in mei in Vézélay, dan 
kom je voor Le Puy ook wel mensen tegen. Het probleem is dat je op de eerste 1000 km weinig goedkope 
overnachtings-adressen tegenkomt. In je eentje slapen in de chambres d’hôte is duur.

Voorzieningen onderweg
De gîtes en jeugdherbergen hebben keukens; informeer wel vooraf of er in de buurt eten te koop is. Kookgerei 
is ook aanwezig.
Chambre d’hôte: informeer bij het reserveren naar eetmogelijkheden.
Picknick onderweg: vooral als het slecht weer is, informeer vooraf bij je overnachtings-adres of er onderweg 
een café en/of winkels zijn. Dat is vaak niet het geval en bij slecht weer is het aan te raden om zo mogelijk de 
route aan te passen.
Een lichte, warme slaapzak en een binnenslaapzak zijn wel nodig, soms zelfs in pensions. Soms zijn er geen 
lakens en soms zijn er geen of te weinig dekens.

Openbaar vervoer is slecht tot zeer slecht tot niet aanwezig; liften (in noodgevallen) bleek niet moeilijk.

Honden
Een stok was geen afdoende verdediging tegen die grote, valse en levensgevaarlijke hond die mij onder-
weg (in Frankrijk, net na Moissac) op de openbare weg heeft aangevallen. Neem een DAZER mee, die met 
ultrasoon geluid de honden afschrikt. Ik heb er goede verhalen over gehoord, van wandelaars. Altijd om de 
nek hangen of om je arm binden, dus niet in de zak! Te koop bij de gespecialiseerde buitensportzaken. Ik ga 
NOOIT meer zonder dat ding in vreemde streken lopen! En: onlangs werd ik in Drenthe op de openbare weg 
weer gebeten, terwijl de baas van de hond erbij op z’n tractor zat.

Blaren
Ter voorkoming voorplakken met fix-o-mul stretch (bestellen bij apotheek). Blaren doorprikken en er Compeed 
over plakken. Compeed ruimschoots bedekken met fix-o-mul, anders rolt het weg.

TEKEN zijn moordenaars!
Zie de website van het RIVM, het Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu website afdeling teken Neem 
dit niet licht op, informeer en bescherm uzelf goed.
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Nasturen Poste Restante
Laat kleding, kaarten, boekjes en post nasturen. Werkt heel goed, zorg wel dat u de postcode van de betref-
fende postkantoren in Spanje en Frankrijk op de envelop laat zetten en uw achternaam duidelijk op de enve-
lop laat vermelden, anders zoekt men in het postkantoor onder de verkeerde letter. Soms bergt men het onder 
uw voornaam op e.d.


