Pelgrimeren met kinderen

‘Als papa en mama er maar zijn’
Op pelgrimage met een tweejarige
Jasper Koedam
In april 2010 vertrokken Pieter-Bas de Jong
en Ellen Omvlee met hun tweejarige dochter
Fenna voor een fietspelgrimage naar Santiago en terug. In vorige nummers van de
Jacobsstaf deden ze verslag van hun voorbereidingen en de tocht. Nu, bijna een half jaar
na thuiskomst, wordt het tijd om terug te kijken. Een interview.
Hoe is het jullie, en vooral Fenna, sindsdien
vergaan? Merken jullie aan haar dat ze nog
met de reis bezig is?
Aan Fenna, ruim twee jaar oud, merk je weinig van een concrete herinnering aan onze reis.
Voor haar is plaats en tijd nog iets te abstract. Je
merkt het wel aan hoe ze is. Ze is bijvoorbeeld
erg graag buiten, weer of geen weer. Ze vindt
fietsen erg leuk en ze kan geen genoeg krijgen
van hobbels in de weg. Die hobbels hadden we
onderweg meer dan voldoende. Het meeste
merk je het aan haar persoonlijkheid. Het zou
best kunnen dat haar karakter zich een beetje
gevormd heeft naar onze reis. Ze is flexibel en
maakt eenvoudig contact met mensen, of het
nu volwassenen zijn of kinderen. Ze stapt er
gemakkelijk op af, zonder ons uit het oog te
verliezen. Behendig weet ze jongens en meiden
van pakweg vijftien mee te slepen en te verleiden tot het spelen van een potje voetbal.
Wij hebben inmiddels de draad weer aardig
opgepakt. Het is verbazingwekkend wat voor
impact deze reis – die we zo intens hebben beleefd en waar we samen zo lang mee bezig zijn
geweest – op ons heeft. Het hele project heeft,
van idee tot onze terugkeer, ongeveer een jaar
en acht maanden geduurd. Doordat we ook
nog voor een goed doel gingen fietsen, naast
de complexiteit van het fietsen met een kindje,

hebben we er menig uurtje aan voorbereiding
in zitten. De voorbereiding was minstens zo
intensief als de tocht. We hebben met de overhandiging van € 15.399,32 aan ons goede doel,
de Stichting MS-Anders, echt afscheid moeten
nemen van een goede vriend. Zo voelde het
einde van het project voor ons.
Daarnaast blijkt het best moeilijk om alle ideeen die we onderweg hebben opgedaan, in de
echte wereld om te zetten naar werkelijkheid.
Als je aan het fietsen bent dan hoef je niet zoveel en dan is de wereld in bepaalde opzichten
wat simpeler dan dat die thuis is. Dat maakt
een lange reis ook zo mooi tot een gelegenheid
om plannen te maken. Als je dan weer thuis
komt en je weer in de dagelijkse hectiek van je
werk, de rekeningen en de verbouwing terecht
komt, dan is het erg lastig om gemaakte plannen te realiseren. Op dit moment zijn we daar
alweer beter toe in staat en stapje voor stapje
maken we onze dromen waar.
In jullie bijdrage in Jacobsstaf 87 schreven
jullie dat het aanpassingsvermogen van Fenna gedurende de reis met de dag toenam.
Waaraan merkten jullie dat?
Fenna was natuurlijk nog geen twee jaar oud
toen we vertrokken, volop in haar ontwikkeling dus. Een ontwikkeling die dan ook nog
eens, zeker relatief gezien haar leeftijd, razendsnel gaat.
Een voorbeeld van het aanpassingsvermogen is
dat ze haar gebrek aan slaap ‘s nachts, overdag
compenseerde. In Spanje stonden we vaak erg
vroeg op, om zes uur, om al voor de middagwarmte op onze bestemming te kunnen zijn. ‘s
Avonds ging ze vervolgens juist weer laat naar
bed, om negen uur. Dat kwam voornamelijk
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‘Eén keer per dag schoven we haar de droge kar in voor haar middagdutje’.
4 | Pieter
De Jacobsstaf
Foto:
Bas de Jong88
& Ellen Omvlee

Pelgrimeren met kinderen

door het Spaanse late en langzame ritme van
de dag en dan aten we ons avondeten nog redelijk vroeg. Dat vroege opstaan en late slapen
maakte haar nachten natuurlijk wel erg kort.
Dat compenseerde ze als vanzelf door overdag
vaak twee keer anderhalf uur in de fietskar te
gaan slapen. Doordat Fenna tijdens het fietsen
zo lang sliep, duurde voor haar het bewuste
stilzitten ook minder lang, terwijl wij mooie
afstanden konden afleggen.
Wat vonden jullie het meest opmerkelijk in
de ontwikkeling van Fenna gedurende de
reis?
Het meest opmerkelijke aan Fenna’s ontwikkeling zijn eigenlijk drie punten:
Onderweg hebben we veel speeltuinen bezocht. Toen we net weg waren was het altijd
erg lastig om weer weg te gaan. Fenna beleefde
iedere speeltuin alsof het de laatste was die we
ooit tegen zouden komen. Naarmate de weken
voorbij gingen kwam bij haar het besef dat er
altijd wel weer een andere speeltuin komt. Het
afscheid nemen werd toen steeds makkelijker.
Fennas taalontwikkeling is gedurende de
maanden van onze tocht natuurlijk enorm
geweest, logisch voor een kindje van die leeftijd. Haar vocabulaire is natuurlijk wel wat
aangepast door de tocht. Woorden als trekker,
brommer, fiets, rugzak, strobaal, kerk, bimbam
(de kerkklokken) waren voor haar heel normaal. Ze zat (en zit nog steeds) in een leeftijd
dat ze alles napraat. Ook in het Frans of Spaans
babbelde ze mee, met woorden als gracias, au
revoir en no-no-no. Naast het napraten kende
ze ook de betekenis van de woorden. Onderweg op de fiets kende ze, alleen op geluid, het
verschil tussen bijvoorbeeld een brommer, motor, vliegtuig en grasmaaier.
Het woordje no hebben we Fenna geleerd
toen in Spanje sommige mensen zich wel erg
van hun enthousiaste kant lieten zien. Van ons
kleine blonde meisje met blauwe ogen kregen

sommige mensen een onbedwingbare knuffelen aaibehoefte. Dat was niet altijd gewenst en
Fenna wist ze door het no-no-no aardig op afstand te houden. Ze hoefde zich tenslotte niet
alles te laten welgevallen, al bekommerden wij
ons natuurlijk ook om haar vege lijf.
Hoe reageerde Fenna op de steeds weer wisselende omstandigheden, zoals de overnachtingsplekken en de weersomstandigheden?
Zoals al eerder opgemerkt heeft Fenna zich
van haar zeer flexibele kant laten zien. We hebben eigenlijk nooit iets gemerkt van onrust bij
haar. Zoals voor volwassenen was het ook voor
Fenna even wennen toen we net weg waren.
Na een paar dagen hadden we ons ritme alle
drie gevonden. Wat je aan haar merkt is dat
het niet zoveel uitmaakt waar ze is, als papa
en mama er maar zijn. Die zorgen vervolgens
voor de rest: eten, drinken, slapen. Of we nu
sliepen in een viersterren hotel, op de camping
met nachtvorst of in een onweersbui, of in een
refugio met meerdere mensen op één kamer,
Fenna vond alles prima en paste zich moeiteloos aan.
Fenna sliep elke nacht in haar eigen slaaptentje. Dit tentje van het merk Deryan is een
opgooitentje met een zelfopblaasbaar matrasje
erin. Zo had ze iedere nacht haar geheel eigen
plekje om te slapen. Of we nu in een hotel, refugio of in onze eigen tent sliepen, het tentje
stond er altijd.
Fenna heeft eigenlijk ook nooit last gehad van
de sterk wisselende weersomstandigheden. In
het begin van onze tocht in april was het erg
koud, nat en winderig. Fenna zat toen vrolijk
de halve dag in haar regenoverall, dubbeldik
aangekleed en met muts en helm op achterop
de fiets te zingen. Zonder handschoenen aan
natuurlijk, want dat wilde ze niet. Eén keer per
dag schoven we haar de droge kar in voor haar
middagdutje. In de fietskar hadden we een lekkere warme voetenzak gemaakt, waar ze met
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ren, er is dan gewoonweg meer te doen. Als we
kampeerden én uitgebreid ontbijtten dan nam
dat natuurlijk de meeste tijd. Soms sliep Fenna
nog even door als we aan het inpakken waren,
waardoor het inpakken wat sneller ging. We
konden dan met zijn tweeën tegelijk inpakken
zonder dat er een kleine dreumes tussendoor
liep die de tassen weer uitpakte.
Om ongeveer elf uur hielden we koffiepauze.
Meestal begon Fenna de dag in het zitje bij Ellen achterop. Ze zat dan vrolijk te kijken en
te kletsen en dat hield ze vaak wel even vol.
Ook wilde ze wel eens starten in de kar. Ze
Konden jullie met Fenna terecht in de Spaanspeelde dan wat en viel meestal wel in slaap.
se refugios? Hoe vond Fenna het om te midWe stopten pas als Fenna wakker werd, waarden van zoveel mensen te slapen?
door de koffiepauze soms samenviel met de
In de Spaanse refugio’s waren de mensen zeer
lunch. De koffiepauze duurde een klein uurgastvrij. Altijd hadden ze begrip voor ons als
tje. Soms viel een pauze samen met het doen
gezin. We gingen bij aankomst altijd wel even
van boodschappen. Dan kon Fenna ook even
na of de refugio geschikt was om met Fenna
de beentjes strekken, rennend door de gangte gaan slapen. We zouden
paden van de betere Franse
het vervelend vinden als
supermarkt.
we andere gasten zouden ‘Fenna vond alles prima en Eén uur: lunchpauze! Hiervoor stopten we meestal op
storen als Fenna bijvoor- paste zich moeiteloos aan’
een plekje met een bankje.
beeld ‘s nachts wakker zou
Soms was dat langs de kant
worden. In de praktijk
van de weg, maar vaak ook in een dorpje bij de
gebeurde dat weinig, maar kleine kinderen
kerk of in een parkje. Met het mooie weer dat
kunnen dat wel eens hebben. Heel vaak is het
we hadden lunchten we eigenlijk altijd buiten.
gelukt om in een eigen kamer in een refugio
De lunch duurde meestel tussen de een en ante slapen. Dat kon een privékamer zijn die ze
derhalf uur.
toevallig hadden, maar ook een slaapzaal die
Om circa half vijf bereikten we meestal onze
voor ons min of meer leeg gehouden werd. In
eindbestemming. Als we aankwamen in een
ieder geval zolang dat kon.
chambre d’hôte dan was het simpel: tassen van
Fenna genoot van alle aandacht en de vriendede fietsen, wel twaalf stuks, dus dat duurt even,
lijke mensen en de mensen genoten van Fenna.
kamertje inrichten en klaar. Als we kampeerden kwam het opzetten van de tent en het
Hoe zag een gemiddelde dag eruit?
De wekker stond iedere dag op half zeven, onopmaken van de bedden daar nog bij. De erafhankelijk van of we kampeerden of ergens
varing had ons inmiddels geleerd dat we niet
binnen sliepen.
te laat moesten gaan eten, anders verschoof de
We vertrokken meestal tussen acht uur en half
bedtijd van Fenna zo naar negen uur. Dat betien. Over het algemeen is de tijd die verstrijkt
tekende dus vaak zelf iets maken, nog even los
tussen opstaan en vertrek langer als we kampevan het feit dat altijd uit eten gaan vrij prijzig is
haar knuffel, helemaal ingepakt en met de voetenzak dichtgeritst, in kon kruipen.
In Spanje was het juist weer heel erg warm en
wekenlang zonnig. Fenna had hiervoor weer
speciale UV-werende kleding met een equivalent van zonnebrandcrème factor 50. Tevens
smeerden we haar niet bedekte huid twee keer
per dag in met zonnecrème factor 50. Ze heeft
zo wekenlang in de zon gezeten en is nooit
één centimeter verbrand geweest. Hoewel het
zweet soms op haar neusje stond, had ze weinig last van de warmte.
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en met een klein kindje niet altijd even rustig.
Fenna ging naar bed tussen acht en negen uur.
Dat was wat laat, maar nu eenmaal het ritme.
Ze compenseerde dat door het slapen in de
kar. Erg veel vroeger naar bed gaan was vaak
ook geen optie voor Fenna. Ze maakte op een
dag zoveel mee en zat zo in haar ontwikkeling
dat ze gewoonweg te veel wilde vertellen om te
kunnen gaan slapen.
Tot tien uur schreven wij dan nog in ons weblog en maakten we vast de spullen klaar voor
de volgende dag. Dat hoefden we dan niet de
volgende morgen nog te doen.
Best een goed gevulde dag al met al. Het onderweg zijn is belangrijker dan het aankomen
en onderweg zitten dan ook de momenten van
rust met elkaar.
Jullie gingen volgens mij goed voorbereid op
pad. Zijn jullie nog tegen zaken aangelopen
die jullie beslist niet voorzien hadden? Hebben jullie iets gemist in jullie bagage?
Eigenlijk zijn we geen echt gekke dingen
tegengekomen. We zijn

geen situatie tegengekomen die we niet hebben kunnen oplossen en we hebben niets gemist of verkeerd meegenomen. Natuurlijk kan
je ook in het buitenland van alles kopen en als
het er niet is kan je het altijd op laten sturen.
We noemen dat meer voortschrijdend inzicht.
Natuurlijk hebben we wat materiaal naar huis
gestuurd. Natuurlijk hebben we wel eens op
een punt gestaan en ons afgevraagd of het allemaal wel zo handig was, en ja, ons materiaal
was ook aan slijtage onderhevig.
Hebben zich gevaarlijke omstandigheden
voorgedaan? Problemen met de autoriteiten?
Niets van dat alles. Van de ANWB hadden we
wel begrepen dat het in Spanje verboden zou
zijn om een kindje in een fietskar te vervoeren,
maar daar hebben we in de praktijk niets van
gemerkt. Onderweg zijn we zoveel politieagenten tegengekomen dat dat wel een reactie
ontlokt zou moeten hebben. Eenmaal troffen
we op een politiebureau zelfs een agent die zelf
tweemaal naar Santiago was gelopen.
Die heeft met zijn col-
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lega’s nog enthousiast lopen kijken en zwaaien.
Geen probleem.

Wil je met je kind(eren) op fietsreis? Het is
mogelijk, tot het tegendeel wordt bewezen.
@
Voor je het weet heb je het echt gedaan!

Welke gouden tip kunnen jullie meegeven
aan pelgrims die ook met hun kind(eren) op
pad willen?

Project CaminoVida
Na thuiskomst van onze fietstocht zijn we met CaminoVida begonnen aan het vervullen van onze
droom. Langeafstandsfietsen en -wandelen is voor
ons de metafoor voor de weg die we afleggen in
het dagelijks leven. Met nadruk op het onderweg
zijn, waarbij een einddoel ook helder voor ogen
staat. Als de tocht er weer op zit wordt het weer
tijd voor nieuwe plannen. CaminoVida is onze ‘weg
van het leven’.
CaminoVida is een informatieplatform voor (beginnende) fietsers en wandelaars die meerdaagse tochten willen maken in Europa. CaminoVida helpt je op drie manieren op weg:
1. Door het geven van informatie via onze website over routes in Europa, fietsen met kinderen en waar je aan moet denken als je verlof wilt nemen. Daarnaast helpen we je mee
met de voorbereiding van je tocht door het aanbieden van reisverslagen, materiaaltips en
boekrecensies. Dat doen we zoveel mogelijk met behulp van andere enthousiaste fietsers
en wandelaars.
2. Door het geven van onder meer de volgende workshops: ‘Fietsen naar Santiago de Compostela’, ‘Pelgrimeren te voet’ en ‘Fietsen met een kind’.
3. Door de verkoop en verhuur van buitensportmateriaal dat je op weg kan helpen, vooral
gericht op ouders die voor het eerst met hun kind(eren) gaan fietsen of wandelen.
Wil je meer weten, kijk dan op onze website www.caminovida.nl.
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‘Uiteindelijk moet je het gewoon doen’
Grote camino met kleine kinderen
Mark Simons & Marianne van Wetter
Marianne van Wetter en Mark Simons liepen
hun huwelijksreis van de Utrechtse Dom,
waar ze trouwden, via Le Puy en Velay, naar
Santiago. In 2007, met hun baby Mare van
negen maanden. Twee jaar later hadden ze
onverwacht tijd om de 1000 kilometer tussen
Maastricht en Cluny die ze in 2007 per trein
aflegden, te lopen. Opnieuw met een baby:
Kieke, van zes weken oud. Mare van bijna drie
liep zelf of zat in een wandelkar. Een verslag
van twee camino’s met jonge kinderen,
gebaseerd op fragmenten uit reisverslagen.
Thorn, 2 juni 2007. In een stille theetuin
kijk ik uit op een torenspits, de zon en een
volronde borst van Marianne. Mare omsluit de
tepel met grommende geluidjes. Moedermelk
schept een sterke band tussen die twee. Mare
krijgt - mede daardoor - de zorg die ze nodig
heeft. Tegelijkertijd kunnen we reizen; 40
kilometer op een dag lopen en ons vrijwel net
zo vrij bewegen als andere pelgrims. Ik draag
Mare in een draagdoek van het merk Life tree.
Deze zijn niet te dik, wat prettig is op warme
dagen. Bovendien rekken ze tijdens het lopen
niet uit, waardoor Mare goed tegen mijn borst
aan blijft zitten. Zij zit daardoor aangenaam en
omdat haar zwaartepunt dicht bij mij ligt, kost
dragen minder kracht. Marianne draagt een
rugzak van 16 kilo, die van mij weegt 17 kilo.
We zijn zwaar bepakt, maar kiezen bewust voor
maximale flexibiliteit. Met een bezinebrander,
pannenset, een ruime tweepersoonstent, een
kleingesneden matje van EVA schuim voor
Mare en zelfopblaasbare matjes kunnen we
zelf onze dagafstanden bepalen. Luiers persen
we in een compressiezak tot een acceptabel
volume. Onze enige hoofdbreker was

regenkleding voor Mare. Die moest onderweg
snel aan te trekken zijn, ook als ze zou slapen.
We kozen voor een poncho voor mijzelf. De
hoofdopening bleek groot genoeg voor ons
beiden.
Saint-Maurice vlakbij Dance, 15 juni 2007
Af en toe beseffen we daadwerkelijk hoe
bijzonder de ontmoetingen zijn en wat de
camino en Mare met mensen doen. Dat
Mare met ons mee is, draagt, vermoeden wij,
bij aan de hartelijkheid waarmee we worden
ontvangen en de snelheid waarmee we even
worden opgenomen in een gezin. Mare zelf
lijkt ook van haar sabbatical te genieten. In
de doek zit ze lekker voor zich uit te kijken,
sabbelt op een grasspriet of een dennenappel
en slaapt als ze moe is. Bij elke pauze, voor een
kopje koffie of een picknick, is het feest. Dan
gaat ze op pad. Eerst blijft ze een beetje bij ons
in de buurt en dan, als ze die heeft verkend,
verdwijnt ze achter de bar, klautert een trap op
of gaat achter een poes of hond aan. Af en toe
kijkt ze om, als om te controleren of we nog
in de buurt zijn. Prachtig om te zien, maar
ook vermoeiend omdat het continu alertheid
vraagt. In dat opzicht is ’s avonds kamperen
ideaal. Mare schuifelt over onze slaapzakken
heen die bij goed weer naast de tent liggen,
scharrelt wat rond de tent, of schuift aan bij de
buren, we hebben dan eigenlijk geen kind aan
haar.
Espaillon, 30 juni 2007
Een vrouw kwam verrukt op ons aflopen en
vroeg me zacht, maar vastberaden of ze Mare,
die haar vanaf mijn borst toelachte, mocht
kussen. ‘Elle doit venir de ’la haut’’, zei ze,
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‘In de doek zit ze lekker voor zich uit te kijken’. Foto: Mark Simons & Marianne van Wetter

terwijl ze Mare’s blonde kopje krullen nog
tussen haar handen hield. Ik antwoordde: ‘Elle
vient de ‘La Hollande’’.
Er loopt een engel met ons mee.
Finisterre, 21 augustus 2007
Hoe verliep het ons in het land van SintJacobus? De dagen in Spanje waren rauwer
dan die in Frankrijk. De Spanjaarden praatten
om het hardst en knepen om het hardst in de
appelwangen van Mare. Mare, die in Frankrijk
haar eerste pasjes zette op de camino en
op de meseta haar eerste verjaardag vierde,
nam geen genoegen meer met verrukkelijke
vergezichten. Ze wilde vermaak! Een
tandenborstel en een eendje, beiden aan een
schoenveter gebonden, bleken precies de juiste
rekwisieten voor talloze toneelstukjes. De
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kindveilige Franse cafeetjes waar het er nog
enigszins proper aan toe gaat, hadden plaats
gemaakt voor sleetse barren, bezaaid met zeer
aantrekkelijke sigarettenpeuken. De trillend
hete meseta, waarvoor we door menigeen
waren gewaarschuwd - ‘Zeker met kinderen’
- vonden we van een verstilde schoonheid.
Mare sliep op mijn borst terwijl ik de kaart
soms uren achtereen boven haar hoofd poogde
te houden. Niets leidde ons af. Hoogstens de
verwarrende gedachte dat het onmogelijk is
om in Spanje kleine pakken luiers te kopen.
In Spanje sliepen we, in tegenstelling tot
Frankrijk waar we meestal kampeerden,
doorgaans in albergues. Omdat Mare nog
borstvoeding kreeg en van nature een goede
slaper is, hoefden onze slaapzaalgenoten niet
bang te zijn voor nachtelijk gehuil en gedoe
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met flesjes. Toch moest ik praten als Brugman
om de hospitalero van de eerste albergue in
Pamplona hiervan te overtuigen. Baby’s op de
camino, dat was niet de bedoeling.
De voorlaatste dag voor aankomst in Santiago
keken we samen met een bevriende Duitse
terug op onze ervaringen. Terwijl Nathalie en
Marianne mijmerden over de intensiteit van
de tocht, het familiegevoel dat je omgeeft als je
de camino loopt, de tranen van verdriet en van
geluk die waren gevloeid, en de vele mensen
die Mare wilden adopteren, kopen of tot het
einde van onze tocht wilden ‘overnemen’,
sprongen een goede honderd meter voor ons
vier grijze ‘duiven’ op van een bankje, druk
gebarend en tot de tanden toe gewapend met
cameratoestellen. Ik dacht: Niet te geloven,
de mensen die Mare op de foto willen zetten,
worden steeds brutaler. De verrassing was
compleet toen bleek dat het de ouders, oom
en tante van Marianne waren. Ze hadden
zich enorm moeten haasten om ons nog vóór
Santiago op te kunnen wachten. Spanje ‘loopt’
sneller dan Frankrijk. Het bijzondere weerzien
met onze familie gaf het binnenlopen van
Santiago extra lading.
Na 2250 kilometer, eindelijk zonder rugzak
en met Mare rustig voor Mariannes borst
wiegend, lopen we de laatste kilometers van de
herberg naar Finisterre om daar de zon in de zee
te zien smelten. We zijn blij. Blij dat we samen
hebben mogen lopen, blij dat we het goed
hebben samen. Blij dat er nog een heel klein
sterretje aan de Melkweg is gaan staan: Mare.
De Melkweg staat recht boven de Camino
Francés. Mare is als een stralende zon die
met haar open blik en guitige lach duizenden
mensen deed oplichten en glimlachen.
Cluny, 20 augustus 2009
Licht. Als licht en kort. Zo hebben we
onze tweede tocht over de 1000 glooiende
kilometers bospad en landweg tussen

Maastricht en Cluny ervaren. Kort, omdat zes
weken zo snel voorbij vliegen. Licht was onze
reis vergeleken met die van twee jaar geleden.
Natuurlijk waren er weer blaren en het wekte
nauwelijks verwondering dat de scherp gekante
linker kleine teen van Marianne na ettelijke
blaren opnieuw een vormeloos klompje vlees
werd. Ze pakte resoluut haar Meindls (hoezo
brede leest?) in en liep 800 kilometer pijnvrij
op sandalen. Met een tweede kind, nog meer
luiers en een grotere tent ontkwamen we
niet aan een hulpmiddel om een last van
60 kilo, inclusief kinderen, te dragen. De
fiets- en wandelkar met drie luchtwielen,
rem en duwstang die we hiervoor vonden,
kostte nog geen honderd euro en verlichte
de reis aanzienlijk op de vlakke stukken.
Bergop bleek de zwaartekracht echter een
geduchte tegenstander. Vooral tijdens de taaie
beklimmingen over modderige bospaden in de
Ardennen. Na een valpartij met de kar op een
zeer steil klauterpad, besloten we de GR niet
altijd meer te volgen. Toch kunnen we zeggen
dat, hoewel de piekbelasting voor Mark veel
hoger was dan twee jaar geleden, we lichter
hebben kunnen lopen. Daardoor hielden we
energie over om sprookjes te verzinnen, al
lopend voor te lezen, te tellen in het Frans,
enthousiast denkbeeldige ijsjes te kopen - soms
wel veertig op een dag in overheerlijke smaken
- en voor zotte theaterstukjes.
Lichtmetalen is het karretje en onverwacht
simpel het maken van de kar nadat deze tot
drie keer toe doormidden was gebroken. De
eerste keer, we waren nog geen week onderweg,
brak de duwstang af nadat Mark in de blubber
een aan het oog onttrokken wiel door een
boomwortel, omhoog probeerde te duwen.
Samen met opa Simons, die samen met oma
Simons zijn vakantie combineerde met een
bezoek aan de (klein)kinderen, de plaatselijke
Gamma en een automonteur werd de duwstang
met bouten en moeren teruggeplaatst. Le
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‘De Spanjaarden knepen om het hardst in de appelwangen van Mare’.
Foto: Mark Simons & Marianne van Wetter

tour du monde garandeerde de monteur ons
grappend over de duurzaamheid van zijn
geknutsel nadat hij de stang provisorisch
had vastgezet. En het moet gezegd, al is het
geen wonder van techniek en schoonheid, de
duwstang houdt nog steeds.
De laatste twee keren brak het voorwiel
pardoes af. De eerste keer gebeurde dit
in een dal onderaan het idyllische VauxVillaine waar we wilden aankloppen voor
een overnachtingsplek. Rijden kon nog steeds
door de inmiddels ijzersterke duwstang naar
beneden te duwen, zodat de voorkant van de
kar de grond niet raakte. Dat was voor ons een
geruststellende gedachte. Voor ons lagen vijftig
prachtige huisjes. Zou het frame in dit gehucht
gelast kunnen worden?, dachten we tegelijk.
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Nog voordat we de vraag konden uitspreken,
verscheen, in het dorpje aangekomen, een
vriendelijk ogende vrouw van middelbare
leeftijd in een deurpost. ‘Kan ik jullie ergens
mee helpen?’, vroeg ze. Haar zoon laste samen
met een gepensioneerde boer de kar nog
voordat we onze tent konden opzetten in de
tuin van de vrouw. De laatste keer dat het
voorwiel afbrak, vertelde ik aan de man die
ons onderdak bood over het zeldzame toeval
dat ons ten deel was gevallen in Vaux-Villaine.
Het verhaal leek de man te amuseren. Zijn
ogen twinkelden en even later had hij onze
kar gelast. Wellicht behoort het lasapparaat
tot de standaarduitrusting van iedere Franse
provinciaal.
Licht waren ook de korte sprintjes die we te pas

Pelgrimeren met kinderen

en te onpas trokken naar plaatsnaambordjes.
Wel jammer van die aankomst licht omhoog,
toen ik met rugzak en kar niet op kon tegen
een fitte Marianne met Kieke op de borst.
Ik liet de kar achter en versnelde. Lachend
vielen we in elkaars armen na het gezamenlijk
bereiken van de finish, maar geschrokken
renden we terug na het horen van een zielig
stemmetje dat oprees uit de kar. Mare was met
de kar een greppel ingerold. Ze lachte alweer
toen we haar, onze lach niet verbergend, de
berm op trokken. Slechte ouders …
Hoewel, zoveel mag duidelijk zijn, het niet
altijd even gemakkelijk is om met je gezin en
een karretje 1000 kilometer onafgebroken
te wandelen, hebben we gemerkt dat we
samen alle hindernissen die zich aandienden
konden nemen en dat de kinderen aan onze
nabijheid en interesse genoeg hebben om goed
te gedijen. Ons vertrouwen dat burgemeesters
en burgers van de dorpjes waar we wilden
neerstrijken voor de nacht ons behulpzaam
zouden zijn, werd nooit beschaamd. Een

camino met kinderen kan, als je dat echt wilt.
Uiteraard helpt een gedegen voorbereiding,
maar uiteindelijk moet je het gewoon doen.
Het is verbazend hoe inventief je wordt en
hoeveel helpende handen je onderweg treft.
Kieke heeft heerlijk liggen slapen en groeien
aan Mariannes borst. Mare heeft haar vrije
natuur nog meer ontwikkeld en past zich met
speels gemak aan wisselende omgevingen aan.
En wij, wij weten dat we elkaar blijven vinden,
@
hoe moeilijk het pad soms ook is.
Meer weten over wandelen op de camino met
jonge kinderen?
Kijk op Mmmtrouwen.blogspot.com voor ons
complete reisverslag van de eerste reis en dat
van het Duitse ZDF op www.pilgerblog.zdf.de
(zie verslag dag 2). Of bestel de dvd: L’enfant
du Chemin van Jean François Castell, via
Enfantduchemin.free.fr. Of bel Mark Simons
en Marianne van Wetter, we helpen je graag op
pad: 030-889 40 83.

2009, op weg naar Cluny. Foto: Mark Simons & Marianne van Wetter
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Project Pelgrimeren met Kinderen in Vessem
Frans Roijendijk
Als lid van het Nederlands Genootschap van
Sint Jacob heb ik in het voorjaar tijdens een
regiobijeenkomst kennis gemaakt met het
project Pelgrimeren met Kinderen. Dit project is opgezet door de vrijwilligers van de
Pelgrimshoeve Kafarnaüm te Vessem. Voorlopig is dit project toegespitst op de groepen
acht van de basisscholen in de omgeving van
Vessem. Ik raakte onmiddellijk enthousiast.
Graag wil ik eerst wat achtergrondinformatie geven om vervolgens enige ervaringen te
delen.
Het doel van het project is jeugd in de leeftijd
van tien tot veertien jaar kennis te laten maken met vormen van pelgrimeren: zowel fysiek
als mentaal. Daarbij staat voorop dat we hen
bewust maken van hun pelgrimstocht door
het leven! We laten ze wandelend kennis maken met het pelgrimeren en via ontmoetingen
op de Pelgrimshoeve Kafarnaüm en de Jacobushoeve te Vessem en/of het bezoeken van
dorpskapellen en andere interessante bezienswaardigheden op de route daarnaar toe.
Wanneer we met de jeugd gaan wandelen moet
dat een fysieke prestatie zijn, waarop ze ook
trots mogen zijn. Tijdens de wandeling dragen
ze om beurten een jakobsschelp, maken foto’s,
praten over wat op hun meegebrachte steen
staat en kletsen over wat men onderweg ziet en
meemaakt.
Graag laten we de jeugd kennismaken met de
levensweg die wij allemaal gaan. Ieder mens is
in zijn of haar leven op weg naar geluk, liefde
en warmte. De weg die we gaan wordt in het
begin bepaald door ouders, familie en omgeving. Die geven het kind bagage mee op
die weg. Al gauw zoekt een mensenkind een
eigen weg. Op die weg wordt het door rich-
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tingwijzers, zoals ouders, leerkrachten, familie
en vrienden ‘de weg gewezen’. Niet ieder kind
volgt die wijzers, en zoekt een eigen weg. Ieder individu leert zo zijn of haar weg te vinden
naar geluk, liefde en warmte.
Er worden vele metaforen gebruikt, onder andere de staf of stok die je steun geeft op je weg
en die vergeleken wordt met mensen op wie je
kunt steunen tijdens je leven. De bergen die
je beklimt en de dalen waarin je terechtkomt,
zijn bekende metaforen. De vrolijke en gastvrije herberg die je tegenkomt, is te vergelijken
met de fijne en warme plekken van vriendschap en gelijkgerichtheid onder mensen. Een
waterbron in de hoogvlakte wordt vergeleken
met mensen en hun inspiraties die je in je leven
kunt tegenkomen. Het symbool van de jakobsschelp, teken van pelgrimage naar Santiago
de Compostela, wordt vergeleken met allerlei
symbolen in ons leven waarvan we ons bedienen, zoals clublogo’s, tatoeages, religieuze handelingen en kleding. De pijlen wijzen de pelgrim de weg. De rugzak van de reiziger is zeer
belangrijk: de inhoud, het gewicht, de vorm en
het comfort. Ook in ons dagelijks leven krijgen we vaardigheden, eigenschappen, karaktertrekken, levenslessen en hulpmiddelen mee
om onze weg gemakkelijker te gaan!
Door deze metaforen te gebruiken tijdens
de wandeling krijgen de kinderen inzicht in
hun eigen weg die ze gaan. Ze worden graag
bemoedigd en geprezen wanneer ze een ‘goede weg’ (wenselijk volgens de wetten van de
cultuur en de maatschappij) hebben gekozen.
Keuzes maken is daarbij belangrijk. Welke weg
kies ik? Waartoe ben ik in staat? Ken ik mijn
bagage? Heb ik al ervaring?
Voor kinderen van groep acht van de basisschool eindigt een stuk van hun weg op school.

Pelgrimeren met kinderen

Cruz de Ferro in Vessem. Foto: Frans Roijendijk

Ze moeten een andere weg gaan inslaan naar
het voortgezet onderwijs. Ze hebben veel en
goede bagage meegekregen van thuis en van
school. Hebben ze nog richtingwijzers nodig?
Welke accepteren ze?
Kinderen worden pelgrim door het leven en
ontmoeten op hun weg naar liefde, geluk en
warmte veel andere pelgrims. Hebben ze respect voor die ander? Weten ze hun doel?
Uitvoering
Voorafgaand aan de tocht wordt op school iets
verteld over een pelgrim. De kinderen worden uitgenodigd mee te wandelen vanuit hun

school naar Vessem. Er wordt aandacht geschonken aan hun wandelervaringen en ook of
ze ooit iets hebben gehoord over pelgrimeren.
Eventueel kan ook iets verteld worden over
het wandelen van lange afstanden en de uitrusting, onder andere rugzak en schoenen. Er kan
iets verteld worden over de jakobsschelp en de
steen die ze mee kunnen nemen met hun eigen
intentie.
In de periode tussen het bezoek aan de school
en de afgesproken datum van de tocht hebben
de kinderen zich verdiept in de achtergronden
van het pelgrimeren. Op de afgesproken dag
gaan de leiding en de groep kinderen op weg.
De leerkracht heeft de kinderen ingedeeld
in groepjes van drie à vier kinderen. Daarbij
wordt rekening gehouden dat niet specifiek
vriendjes en of vriendinnetjes bij elkaar worden gezet. De kinderen hebben hun kleding,
schoeisel en bepakking in orde gemaakt en
hebben samen een route uitgestippeld. Onderweg worden foto’s gemaakt zodat ze nadien
een presentatie kunnen maken. Bij vertrek
worden aan de kinderen kaartjes uitgedeeld
met daarop onderwerpen waar tijdens de tocht
over gesproken moet worden. Onderwerpen
die aan bod komen zijn: gezin, werk, hobby,
dromen, wandelliedjes, intentie van de steen,
verhalen, schoolkeuze, de natuur, vragen aan
een pelgrim.
Ervaringen
Het enthousiasme van de kinderen is geweldig.
Ze praten honderduit. Sommige kinderen maken de opmerking dat ze over dingen praten
waar ze nog nooit over hebben gepraat. Zelf
neem ik mijn grote rugzak mee met daarop de
jakobsschelp. De kinderen zijn nieuwsgierig
en willen graag weten wat ik zoal meeneem op
mijn pelgrimstochten naar Santiago. Een enkeling wil de rugzak dragen en soms ‘zeulen’
ze een of twee kilometer met dat geval op hun
rug/knieholte. Prachtig om te zien. We lopen
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meestal door een prachtig stuk natuur. Dat is
en die je verkrijgt in Santiago.
een mooie gelegenheid om de kinderen meer
Ik vertel ze ook iets over de schelp. De schelp
hierover te vertellen. Automatisch komt ook
werd als ornament in vele culturen gebruikt.
een stukje aandacht voor het milieu om de
Vele beelden van Jacobus zijn voorzien van een
hoek kijken. Onderweg wordt er een paar maal
schelp. Op vele schilderijen en andere kunstuigerust. Soms bij een mooi kapelletje, een motingen wordt de schelp gebruikt als teken van
nument of een ander markant punt. Tegen de
de pelgrim. De schelp heeft ook de vorm van
middag arriveren de groepjes op de Pelgrimseen hand die kan geven en nemen. Een hand
hoeve te Vesdie goed kan doen
sem. Ze worden
aan andere mensen.
door beheerder ‘Graag laten we de jeugd kennismaken De kinderen krijgen
broeder Fons of met de levensweg die wij allemaal gaan’ een schelp en klein
een vrijwilliger
rugzakje mee naar
ontvangen. Ze
school. Dat kunnen
mogen even stoom afblazen in de tuin en hun
ze ophangen in hun klaslokaal zodat ze iedere
meegebrachte lunch nuttigen waarna het midkeer eraan worden herinnerd. Daarna krijgen
dagprogramma volgt.
de kinderen een film te zien over Santiago wat
Op een gegeven ogenblik worden de kinderen
soms ook weer aanleiding geeft om meer over
naar binnen geroepen. Ze gaan in een kring
de tocht te vertellen.
zitten. Broeder Fons vraagt aan een van de kinDe kinderen ontvangen het pelgrimsbewijs
deren om de grote kaars aan te steken en aan
en mogen in het gastenboek tekenen. Na een
de kinderen vraagt hij even stil te worden en
korte rondleiding door de pelgrimshoeve gaan
naar het vlammetje te kijken. De stilte die dan
we naar de kapel. In de kapel staan fraaie dinvolgt vind ik van een ontroerende schoonheid.
gen en aan de kinderen wordt gevraagd even
Broeder Fons vraagt daarna wat ze ervan vonstil rond te kijken en te vertellen wat ze opvalt.
den. De kinderen zelf staan er versteld van dat
Eén van de mooie dingen is een beeld van Maze zo stil konden zijn. Daarna vertelt hij iets
ria met het kind Jezus. Maria heeft haar armen
over de betekenis van de pelgrimshoeve en nog
om Jezus heengeslagen en haar wang komt teiets over zijn tocht naar Santiago heel lang gegen de wang van Jezus. Dat ontlokte een kind
leden. Vervolgens vertel ik ook iets over mijn
de opmerking dat het een ‘Knuffelmaria’ was.
tochten naar Santiago. Ik mag wel stellen dat
Ontroerend maar zeer typerend. Er wordt een
ik zo het een en ander heb meegemaakt. Vele
kaars ontstoken die men aan elkaar doorgeeft
ontmoetingen met andere mensen en soms
met een wens, waarbij men elkaar in de ogen
waren die heel erg emotioneel. Wanneer ik zo
kijkt. Ik vind het ongelooflijk mooi om dit
in mijn verhaal zit merken de kinderen dat heel
mee te maken.
erg goed en hun reacties op mij zijn heel ontVervolgens gaan we met de kinderen naar de
roerend. Wat mij zo aangegrepen heeft tijdens
tuin. Tijdens de tocht naar Santiago kom je
mijn tochten grijpt de kinderen op hun beurt
langs het Cruz de Ferro. Hier leggen vele pelaan. Ik ben blij dat ik dit kan en mag delen met
grims de door hun meegebrachte steen, met
de kinderen. Ik vertel de kinderen ook nog iets
hun intentie, op de grote hoop. In de tuin van
over het pelgrimspaspoort waarmee je terecht
Vessem staat een miniuitvoering. De kindekunt in refugios en de compostela. De composren overhandigen de steen aan de leerkracht
tela, het bewijs dat je de tocht volbracht hebt
die de steen bij de andere stenen neerlegt. De
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kinderen vertellen vrijblijvend over datgene
wat zij als intentie op de steen hebben staan.
Vervolgens gaan we naar het stiltecentrum.
Er volgt een uitleg over het centrum. Er staat
een mooie grote steen in het stiltecentrum
waar water overheen stroomt. In de steen is
een ruimte waarin een olielampje brandt. Het
water stroomt in een bekken dat de vorm van
een jakobsschelp heeft. De stoelen, zowel de
zitting als de rugleuning, zijn ook in de vorm
van een jakobsschelp. We laten de kinderen ervaren wat stilte is. Ze krijgen een kaarsje mee
voor thuis en er wordt uitleg gegeven over de
symboliek van het licht. Heel even wordt gevraagd wat men van de dag vond. Rond drie
uur worden de kinderen opgehaald door de

ouders.
Terug op school wordt een korte nabespreking
gehouden over de dag. Er zijn leerkrachten die
het een geweldige manier van teambuilding
vinden. Er is al een aanvraag van een middelbare school die een pelgrimage wil doen
bestaande uit twee dagen. Tevens zijn er ouders, enthousiast geworden door de verhalen
van hun kinderen, die gevraagd hebben of er
mogelijk ook iets voor hen georganiseerd kan
worden. Al met al een mooie ontwikkeling. Ik
hoop het nog heel lang te kunnen en mogen
@
doen.
Informatie over het project kan men verkrijgen
via e-mailadres: jacnaus@zonnet.nl.

Advertentie

Fietsvervoer
Vanaf heden is ook fietsvervoer vanuit Rome mogelijk.
www.fietsvervoer.nl
Uw fiets retour vanuit Santiago de Compostela
naar Nederland en Belgie !

In samenwerking met het Spaanse bedrijf Tournride verzorgt Soetens Transport
elke vrijdag het vervoer met fietsen vanuit Santiago de Compostela naar Vessem
(NL). Vanuit het distributiecentrum in Vessem wordt uw fiets door heel Nederland
en Vlaanderen thuis afgeleverd.
U betaalt voor de verzekering, de stalling in Santiago de Compostela en het vervoer naar huis
éénmalig  119,-- incl. btw. Vraag naar de mogelijkheden.

SOETENS TRANSPORT
Tel. 0031 (0)497 591673 kantoor
gsm 0031 (0)653713539
fax 0031 (0)497 541076
e-mail: jsoetens1950@hetnet.nl
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Met jonge kinderen op weg naar Jacobus
Familie Huijsmans
In Jacobsstaf 86 maakte u kennis met de familie Huijsmans: Gaston (45), Lucienne
(46), Tim (11) en Ivi (9). Zij liepen eerder dit
jaar 695 aaneengesloten kilometers op onder
andere de Sint-Jacobsroute Via Mosana. In
hun zomervakantie in augustus hebben ze
gedurende 28 dagen 640 kilometers gelopen
vanuit Périgueux in Frankrijk op de Voie de
Vézelay en de Camino Francés in Spanje. Een
verslag van hun bevindingen.
Allen
De geplande drie rustdagen werden niet genomen en het verwachte gemiddelde aantal kilometers werd aanzienlijk meer. Het was ook
heel apart om te ervaren dat overal anderen
ons al kenden, zonder ons voorheen gezien te
hebben als zijnde het Nederlandse gezin met
de twee jonge kinderen. Ook werd er regelmatig rekening gehouden met de slaapplekken, het eten en toegeschoven lekkernijen, ook
van de lokale bevolking. Als ouders stonden
wij verbaasd over de tomeloze energie van de
kinderen. We leerden ze nog beter kennen en
stonden versteld van hun aanpassingsvermogen en hun verhalen naar anderen. We hebben
bijgehouden met hoeveel nationaliteiten we
spraken: dat waren er 21, variërend van Australië tot Peru, van Canada tot Brazilië en van
Zuid-Korea tot Letland.
We stonden versteld van de verschillen tussen
Frankrijk en Spanje: het groene Frankrijk en
het droge, gele Spanje, door onder andere de
hogere temperaturen. Frankrijk met zijn meer
dan vriendelijke en behulpzame inwoners en
Spanje met zijn talloze uitingen van het pelgrimeren. Het stille, met innerlijke aandacht
wandelen in Frankrijk, de overgang naar het
enorm toeristische Saint-Jean-Pied-de-Port
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met zijn massa pelgrims en vervolgens de
grote ‘beweging’. Ook de extreme verschillen
in onderkomens was iedere keer weer verrassend: van een eenpersoonskamer in een abdij
in Saint-Germain tot de 120 bedden tellende
slaapzaal in Roncesvalles. Van het zelf kunnen
koken en kunnen kiezen uit allerhande aanbod
van eten in de albergue tot het aanspreken van
ons noodrantsoen, en het slapen tussen schone lakens tot smerige bedden met tippelende
muizen. Het heeft ons meer gebracht dan dat
we voor mogelijk hadden gehouden. Je bent
een onderdeel van iets heel groots. Je voelt je
als een energiebron in een grote wereldwijde
spirituele beweging. En gelukkig zijn er nog
ongelooflijk veel lieve en vriendelijke mensen.
Ook zijn er mensen waar we hopelijk in de toekomst nog contact mee zullen houden.
Tim
We hebben het gemakkelijk gered, want we
hebben in plaats van de geplande 460 kilometer uiteindelijk 640 kilometer gelopen en dat is
ongeveer 23 kilometer per dag in plaats van 18.
In de middag hadden we nog genoeg tijd om
een stad te bekijken of te voetballen. Hiervoor
hadden we onderweg een bal gekocht. Dan
konden we ook soms in de pauzes met de bal
spelen. Van blaren of andere problemen heb ik
geen last gehad. We hebben eenmaal in een hotelachtig gebeuren geslapen en tweemaal in een
chambre d’hôte. De pelgrimshutten waren het
leukste, want daar kom je veel andere pelgrims
tegen. Met veel mensen op een kamer slapen is
door het gesnurk wel even wennen. In een hut
hadden we slecht geslapen doordat er iemand
dronken was. Hij viel uit bed, wankelde tussen
de bedden door en viel overal tegenaan. Iedereen zette zijn spullen aan de kant en tweemaal
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en een fles wijn neergezet. We
hebben met z’n allen gesmuld.
Tijdens het ontbijt bleef ze
constant bij ons staan. Als ik
een stukje stokbrood had gegeten, ging ze weer een nieuwe
roosteren. Ook had ze speciaal
chocopasta voor ons gekocht.
Voor een avond hadden we
een duur onderkomen moeten reserveren, omdat alles
volgeboekt was. Bovendien
moesten we extra kilometers
lopen, omdat het van de route
af lag. Toen we 100 meter voor
de ingang waren vroeg een meHerberg Itzandegía in Roncesvalles. Foto: Familie Huijsmans
vrouw in een auto aan ons of
we pelgrims waren. Aangezien we haar door
moest het grote licht aan. Uiteindelijk werd hij
het lawaai slecht konden verstaan, reed ze de
buiten gezet en haalde de politie hem op.
rotonde rond en parkeerde haar wagen. Ze
Een keer waren de refugios vol en mochten we
vertelde aan ons dat zij een donativo-onderdak
in een feestzaal slapen. We lagen met ons viervoor pelgrims had. Ze moest nog een paar
tjes op het podium. Ook werden we een keer
boodschappen doen en dan konden we naar
bij iemand thuis uitgenodigd om te slapen. De
haar toe. We kregen ook nog eten uit haar eitocht voldeed volop aan onze verwachtingen:
gen tuin!
mooie natuur, mooie kerkjes, prachtige wandelingen, leuke pelgrims en gezellig met elkaar.
Ivi
We gaan zeker door, want we vinden het steeds
We hebben het heel erg leuk gehad en we hebleuker worden. Ik was verdrietig toen we naar
ben heel erg leuke pelgrims ontmoet. Op een
huis moesten gaan, want ik wilde graag met de
dag kwamen we een dorp ingelopen en zochmensen die ik had leren kennen verder lopen.
ten een bepaalde straat, maar we gingen steeds
Ook hebben we een bijna negentigjarige
meer naar de rand van het dorp. We kwamen
vrouw ontmoet, toen we in een supermarktje
in een straat met allemaal lelijke huizen. We
waren. Ze wilde met ons praten, maar we kondachten: O, moeten we in zo’n huis slapen?
den haar dialect niet verstaan. Die avond konMaar toen zagen we één mooi huis en we
den we vanwege nieuwe wegen en een nieuwe
hoopten dat we daarin gingen slapen en gelukbrug de refugio niet vinden. Toen we toch uitkig was dat ook zo. Het was een heel lieve meeindelijk aankwamen, bleek de eigenaresse devrouw en elke keer als ze me zag kreeg ik een
zelfde vrouw te zijn als in de supermarkt. Even
dikke zoen. We kregen ’s morgens een heel uitlater kwamen de Nederlander Luc en de Fransgebreid ontbijt. Nog blij van die mevrouw verman Jean-Jacques ook nog binnen. Eerst konlieten we haar huis en gingen we weer op weg.
den we er alleen slapen en ontbijten, maar toen
Een keer was er iets met de route en waren we
besloot ze toch een grote pan pasta te koken,
niet uitgekomen in het dorp dat we verwachten had ze blokjes heerlijke tomaten gesneden
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Op de Alto del Perdón. Foto: Familie Huijsmans

ten. Uiteindelijk kwam het toch nog allemaal
goed, maar we hadden 35 kilometer in plaats
van 29 kilometer gelopen. De volgende dag
kwamen we niet zo goed vooruit, maar na een
half uurtje kwamen we de Franse Jean-Jacques
tegen, een andere pelgrim die we kenden. Hij
kwam bij ons lopen. Omdat hij een stevige pas
had en onze stokken hetzelfde ritme maakten,
werden we meegetrokken en in een mum van
tijd waren we op de plaats van bestemming.
We hadden een lange etappe naar Les Lèves
voor de boeg. We kwamen op een punt dat de
tekst zei: ‘Jullie dienen de tekst te volgen en
niet de paaltjes.’ Opeens klopte de tekst ook
niet meer, maar wel waren er splinternieuwe
paaltjes. Dus zijn we de paaltjes gaan volgen,
maar op een gegeven moment dachten we dat
we al meer gelopen hadden. Steeds zeiden we:
‘Ja, dadelijk komt het dorpje, dadelijk komt
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het.’ Toen zijn we het gaan vragen en zei een
man dat we de andere kant op moesten, wat
betekende dat de paaltjes ook niet meer klopten. Om kwart over acht kwamen we aan in
het juiste dorp en vroegen we een vrouw naar
de burgemeester, omdat het gemeentehuis al
dicht was. Omdat wij niet voldoende Frans
spraken en zij geen andere talen sprak, riep ze
een man erbij die met een zestal mensen aan
een tafel zat te eten. Die man sprak Engels en
Duits en even later kwamen we erachter dat
hij zelfs Nederlands sprak en in onze eigen
geboortestad was geboren! Hij had van tevoren al gezegd dat we bij hem konden slapen
en douchen en hij wilde zelfs bami voor ons
maken. Hij zei dat zijn huis ook ons huis was.
Voor ons hoefde hij niet meer te koken. We
mochten ook bij het gezelschap komen zitten,
wat allemaal fotografen waren. Hij stopte ons

Pelgrimeren met kinderen

Ivi en Tim. Foto: Familie Huijsmans

vol met brokken chocola. Erg lief dat we daar
mochten slapen.
We waren samen met een aantal andere voor
ons bekende pelgrims aan het pauzeren bij een
kerk. We waren met zijn allen het Ultreïa-lied
aan het oefenen. Een van ons stelde voor om
het met zijn negenen in de kerk te zingen. We
zongen uit volle borst. Toen we naar buiten
liepen, waren twee koppels, waaronder Japanners, op het gezang afgekomen en die vroegen

ons om het nog een keer voor hen te zingen.
Vol trots gingen we weer voor het altaar staan
en barstten los. We zongen het zelfs tweestemmig. Met tranen in hun ogen klapten ze na afloop. In de volgende kerk hebben we het nog
een aantal keren gezongen.
Allen: we zullen de komende zomervakantie
de tocht in Santiago de Compostela afsluiten.
We zijn blij dat we zowel in stilte als in de rela@
tieve drukte hebben mogen pelgrimeren.
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