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Verslag Samen naar Santiago 

2 maart 2021    

 

Vandaag zijn 18 clubleden, waarvan de oudste 85 jaar is, vertrokken voor een virtuele 

voettocht naar Santiago de Compostella. De tocht begon met goed wandelweer bij de St. 

Jacobskapel in Nijmegen, het startpunt van de historische pelgrimsroute naar Santiago de 

Compostella in Spanje. Via de Sint Jacobsweg in Malden gaat de tocht naar het zuiden. Deze 

weg is zo genoemd omdat deze deel uitmaakte van de historische route. Volgens de legende 

reisde Sint Jacobus (in het Spaans 'San Tiago') naar Spanje om het woord van Christus te 

verspreiden. Rond Pasen van het jaar 44 stierf hij de marteldood en werd hij begraven op de 

plek waar later de kathedraal van Santiago de Compostella werd gebouwd. Jaarlijks lopen 

duizenden mensen een van de vele pelgrimsroutes, wat helaas door corona nu niet mogelijk 

is. 

De 18 dames lopen de route virtueel. Zij lopen iedere dag een aantal kilometers in de buurt. 

Deze kilometers tellen wij bij elkaar op en zo komen wij samen verder op de route. Wij zijn 

benieuwd wanneer de groep in Santiago de Compostella aankomt.  

Enkele dames hebben onderling al wandel afspraken gemaakt. Zo hebben we in deze corona 

tijd toch contact met elkaar. 
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4 maart 2021 

Na onze start op 2 maart hebben Fieke Bernts en Josette Lenders (aspirant lid) zich nog 

opgegeven voor de camino. We heten ze van harte welkom. In totaal zijn we nu met 20 

wandelaars.  

Vandaag hebben jullie voor de eerste keer de kilometerstand doorgegeven. Totaal hebben 

we 281 km gelopen. Ik hoop zonder blaren en spierpijn, want er volgt nog een lange tocht. 

 

De tocht voerde ons via Thorn, het witte stadje, naar Maastricht. Daar was onze eerste 

rustplaats op de locatie waar vroeger het Sint-Jacobsgasthuis stond. Het  middeleeuwse 

gasthuis lag vlak bij het Vrijthof en diende als onderkomen voor pelgrims, die op weg 

naar Santiago de Compostella het graf van Sint-Servaas bezochten.   

 Sint-Jacobsgasthuis 

Vervolgens zijn we de grens naar België overgestoken. In België volgden we een historische 

pelgrimsroute, de Via Limburgia. Dit pad gaat via Namen naar Rocroi op de grens tussen 

België en Frankrijk. Een schitterend gebied. Met onze 281 km konden we ook de grens van 

Frankrijk oversteken. We zitten inmiddels in Rocroi. Dit is een gemeente in de Franse 

Ardennen en telt 2379 inwoners. Rocroi is een voormalige vestingstad waarvan de 

stadswallen nog grotendeels aanwezig zijn. In dit mooie stadje mogen we uitrusten. Morgen 

gaan we uitgerust weer verder. 

 Uitzicht vanaf de vesting Rocroi 



 

 
3 

8 maart 2021 

Na een goede nachtrust in Rocroi zijn we weer verdergegaan. We volgden de historische 

“Via Campaniensis” van Rocroi richting Vézelay. Samen hebben we deze etappe 355 km 

afgelegd. Een onvoorstelbare afstand. Blijkbaar hebben we geen last van blaren en spierpijn. 

 

Het eerste deel van de route ging door de Franse Ardennen, een ruw, overwegend bosrijk, 

weinig bevolkt gebied. De eerste grote plaats waar we door wandelden was Reims, een 

koninklijke stad. Hier werden de Franse koningen gekroond. Als pelgrims zijn we onthaald in 

de Cathédrale Notre-Dame. Deze kathedraal is het bewonderen waard. Onder meer de 

glasramen van Chagall. 

 Cathédrale Notre-Dame Reims 

Natuurlijk hebben we ook een bezoek gebracht aan de St.-Jakobskerk. Een gotische kerk, 

weer met mooie hedendaagse glasramen. Deze is de oudste kerk in Reims na de abdij van 

Remi. Zijn héél eenvoudige gevel omvat 3 portalen. 

 St.-Jakobskerk Reims 
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Na Reims wandelden we door de wijngaarden van de Champagne en na korte tijd bereikten 

we Épernay, de hoofdstad van de Champagne. Een lange straat in Épernay is l'avenue de 

Champagne. Hierlangs zijn vele champagnehuizen gevestigd, zoals die van Moët et 

Chandon, Mercier, Champagne Mansard Ballet, Castellane en Laurent-Perrier. 

 

  Gezicht op de wijngaarden bij Épernay 

Dit gebied herinnert ook aan de oorlog. Tijdens beide wereldoorlogen werd hier hard 

gevochten. Opvallend zijn de kilometerpalen die de Voie de la Liberté markeren, de weg die 

de Amerikaanse generaal George Patton volgde bij de bevrijding van Frankrijk.  

Vervolgens bereikten we Troyes, een stad met middeleeuwse straatjes en veel 

vakwerkhuizen.  

 Troyes 

Als pelgrims werden we onthaald in de Saint-Pantaléon kerk. Op de eerste pilaar rechts in 

deze kerk is een beeld van Sint Jacob (Santiago) te bewonderen, een beeld van Dominique Le 

Florentin, een meester van de School van Troyes.   

Het eindpunt van deze etappe is een klein dorpje vlak voor Vézelay.  We kunnen Vézelay zien 

liggen. Maar de natuur is hier prachtig en we kunnen hier in alle rust vertoeven. Deze keer 

slapen we in een gemeenteherberg. 

In Troyes woont Muriel Hannart, de president van de Internationale Associatie van 

Lyceumclubs (IALC). Muriel heeft over onze tocht naar Santiago de Compostella in ons 

mededelingenblad van maart/april gelezen en is bijzonder geïnteresseerd. Ik heb haar per 

email laten weten dat onze tocht door Troyes loopt, virtueel uiteraard. Muriel is enthousiast 

en heeft ons laten weten dat we van harte welkom zijn voor een kopje thee of een glas wijn, 

uiteraard virtueel. Ze schrijft: 
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“I will be happy to welcome your friends in Troyes by Zoom, with a tea or an aperitif, at the 

time they like. You will tell me when they are expecting to arrive, I will send you a Zoom 

invitation and you can pass it on to them. That way, we will all be connected!” 

 

11 maart 2021 

Het was gister een bijzondere dag. We gingen (per zoom) op theevisite bij Madame Muriel 

Hannart in Troyes. Muriel ontving ons allerhartelijkst en was zeer geïnteresseerd in onze 

wandelactiviteit. Ze nodigde ons uit om na de coronaperiode in het echt bij haar op visite te 

komen.  

Het was ook een bijzondere dag omdat we een jarige in ons midden hadden. Mieke Zijlmans. 

We hebben haar enthousiast toegezongen!!! 

Natuurlijk werd er ook gewandeld, ondanks het slechte weer. Samen hebben we ruim 200 

km afgelegd.   

  

We begonnen de tocht met een bezoek aan Vézelay. Dit is een klein dorp met slechts 500 

inwoners, maar is vooral bekend als bedevaartsoord. Vanuit deze plaats gaan al sedert de 

middeleeuwen pelgrims op pad naar Santiago de Compostella. We hebben de prachtige 

basiliek Sainte-Marie-Madeleine bekeken.  Deze basiliek heeft twee timpanen die de moeite 

waard zijn, een met het laatste oordeel en een met de uitzending van de apostelen. 

 Vézelay 
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Vanaf Vézelay volgen we niet de kortste route door Frankrijk, maar maken we een kleine 

omweg via Le Puy-en-Velay. Van daaruit zullen we de historische route “Via Podiensis” 

volgen. Deze route is al jaren de meest gelopen route naar Spanje. De route zal ons leiden 

door prachtige landschappen en eeuwen oude stadjes, die getuigen van de rijke 

geschiedenis van de “Chemin de Sint Jacques”. 

Vervolgens wandelden we door de prachtige Morvan richting Vichy. De Morvan is een 

middelgebergte in de Bourgogne. Door de laaghangende bewolking konden we prachtige 

foto’s maken. 

 Morvan 

Aan het einde van onze tocht bereikten we Vichy. Deze stad is vanwege zijn 

warmwaterbronnen al sinds de oudheid een kuuroord. De gebouwen uit de glorietijd van het 

kuuroord zijn vooral in art nouveau-stijl uitgevoerd.  Vroeger misschien prachtig, maar wij 

vonden het toch een beetje vergane glorie.  

Omdat Mieke jarig was, logeerden we dit keer niet in een gemeentelijke herberg, maar in 

een van de hotels in Vichy. We hebben ons lekker laten verwennen en gaan morgen 

uitgerust verder. 

 Hotels in Vichy 
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15 maart 2021 

Het weer viel de afgelopen dagen niet mee. Veel regen en harde wind. Toch hebben we met 

zijn allen 257 km afgelegd. Een mooie afstand, waarmee we in Aumont-Aubrac zijn beland.  

Eerst wandelden we van Vichy naar Le Puy-en-Velay. Deze tocht voerde ons door het Parc 

Naturel Régional Livradois –Forez. Langs de wandelpaden en rustige wegen ontdekten we 

vredige landschappen met afwisselend coniferenbossen, groene weides en hoge 

stoppellanden. 

 

Binnen komen in Le Puy-en-Velay heeft iets magisch. Van veraf zie je de Chapelle Saint-

Michel d’Aiguilhe. Deze kapel ligt op een 80 meter hoge top van lava (een oude kraterpijp). 

In de 10e eeuw besloot een bisschop op deze plek de kapel te bouwen na een geslaagde 

pelgrimage naar Santiago de Compostella. Bovenop heb je een formidabel uitzicht, maar je 

moet er wel een flinke klim voor maken van 268 traptreden. Op een andere top van lava 

staat een groot madonna-beeld. Indrukwekkend om te zien. 

 Le Puy-en-Velay 
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We werden als pelgrims onthaald in de Cathédrale Notre-Dame-de-l’Annonciation. De kerk 

heeft een heel bijzondere ingang. Je loopt via de Rue des Tables omhoog en ziet de ingang 

boven aan de trap liggen. Dit is de weg die talloze pelgrims ook hebben afgelegd en nog 

zullen afleggen. Als je bovenaan bent dan ben je er nog niet. De trap gaat na de ingang nog 

een stuk verder omhoog en als je bovenaan bent blijkt dat je midden in de kathedraal 

uitkomt. Een heel bijzondere ervaring. In de kerk ontvingen we een medaille in de vorm van 

een schelp en een “carnet”. In dit carnet worden de stempels gezet die we vanaf nu krijgen 

als we een pelgrimsoord bezoeken of als we ergens overnachten. 

 

 Cathédrale Notre-Dame-de-l’Annonciation  

Vanaf Le Puy gaat de tocht eerst voor een groot deel over het Centraal Massief. We moesten 

veel klimmen en met onze rugzakken was dat behoorlijk zwaar. Aan het einde van deze 

etappe kwamen we aan de rand van de Aubrac. Een prachtig natuurgebied. Hier gaan we 

uitrusten in het dorpje Aumont-Aubrac. We slapen deze keer in een B&B, waar we ook het 

avondmaal nuttigen.  

 Aumont-Aubrac 
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18 maart 2021 

Samen hebben we de afgelopen drie dagen ruim 240 kilometer afgelegd. Een mooie 

prestatie gelet op het matige weer. Het lopen gaat ons blijkbaar steeds gemakkelijker af. 

Met deze kilometers zijn we in een dorpje net voor Cahors aangekomen. 

 

 

Na een goede nacht en een lekker ontbijt in onze B&B in Aumont-Aubrac zijn we het Parc 

Naturel Régional de l’Aubrac ingetrokken. Dit park ligt op een hoogte van zo’n 1350 meter. 

Het is een uitgestrekte, ongerepte vlakte van graniet en basalt met schitterende bergweiden, 

heidegebieden, rivieren en meren. We zagen prachtige luchten en mystieke, mistige 

landschappen.  

 Aubrac 
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Voldaan verlieten we de Aubrac. Vervolgens bereikten we een van de hoogtepunten van de 

tocht, het prachtige plaatsje Conques met de abdij van Sainte-Foy. Conques heeft haar 

middeleeuwse karakter behouden. De abdijkerk werd in de XIe eeuw gebouwd op de 

fundamenten van een oude kluizenaarswoning. Het timpaan aan de voorkant van de 

abdijkerk bevat het Laatste Oordeel met 124 personages, een meesterwerk van romaanse 

kunst. De sobere, hedendaagse glas-in-loodramen, ontworpen in 1990 door de schilder 

Pierre Soulages onderstrepen de spirituele kracht van de abdij.  

In de abdij werden we als pelgrims ontvangen door de nog in de abdij wonende monniken. 

Uiteraard kregen we een stempel in het Carnet. 

 Conques 

Onze tocht ging verder langs de rivier de Lot. We passeerden prachtige plaatsjes en kwamen 

in Figeac. Figeac staat bekend als een van de mooiste plaatsjes in het departement Lot. Het 

plaatsje heeft de tand des tijds goed doorstaan. Hier zijn vele mooie oude gebouwen en 

middeleeuwse straatjes te vinden. Op het Place des Écritures bezochten wij een immense 

granieten steen vol met hiëroglyfen, ter ere van de in Figeac geboren onderzoeker 

Champollion, die de Steen van Rosetta wist te ontcijferen.  

 Figeac 
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Na Figeac trokken we door het Parc Naturel Régional des Causses du Quercy. Dit is een 

heuvelachtig landschap dat doorsneden wordt door de diepe rivierdalen van de Lot en van 

de Célé. De grond is kalkgrond, poreus, met als gevolg dat water snel wegzakt in de bodem. 

De vegetatie op de hoogvlakte heeft moeite zich te handhaven, met name in de droge hete 

zomers. Het is een arme streek waar we bijna niemand tegenkwamen. Moe maar voldaan 

kregen we in Vaylats onderdak in het Couvent (klooster) des Filles de Jésus. 

 Couvent des Filles de Jésus  

 

22 maart 2021 

We hebben deze dagen samen maar liefst 328 kilometer gelopen. Hiermee zijn we in Saint-

Jean-Pied-de-Port aangekomen. Dit betekent dat we Frankrijk achter ons laten en met frisse 

moed aan Spanje kunnen beginnen. Met dit tempo kunnen we vóór Pasen in Santiago de 

Compostella aankomen. Dat zou mooi zijn, want Pasen is een feestdag. 
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Na een goed diner, een goede nachtrust en een prima ontbijt zijn we dinsdagochtend vanuit 

het Couvent des Filles de Jésus richting Cahors vertrokken. Cahors ligt in een meander van 

de rivier de Lot en is bijna volledig omgeven door water. We kwamen aan de zuidkant de 

stad in over de oude Romaanse brug. 

 Romaanse brug 

Aan het einde van de brug hebben we in de “Accueil pélérin de St Jacques de Compostelle” 

een stempel in het carnet laten zetten, als teken dat we de stad hebben bereikt. De “accueil” 

is een klein gebouwtje dat dagelijks wordt bemenst door vrijwilligers. Naast een stempel kan 

je er ook informatie over de tocht krijgen. 

 Accueil pélérin 
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Cahors is een oude stad en heeft nog middeleeuwse bouwwerken. We bezochten onder 

meer de Cathédrale Saint-Etienne.  Daarna verlieten we de stad aan de westzijde over de 

Pont Valentré. Deze brug is een onderdeel van een middeleeuwse vesting. 

  Pont Valentré  

Na de brug gingen we de heuvels in en begon het pad direct te stijgen. De tocht werd 

behoorlijk zwaar. 

Na 70 kilometer bereikten we Moissac. Deze stad is vooral bekend om haar abdij en haar 

12de-eeuwse abdijkerk. De druk bewerkte entree van de kerk, vol met beelden en reliëfs en 

de kloosteromgang zijn een hoogtepunt van wat Frankrijk aan oude romaanse kunst heeft te 

bieden. 

 Abdij in Moissac 

Vervolgens bereikten we de stad Condom. De naam van de stad heeft niets te maken met 

het voorbehoedsmiddel condoom. Het is afgeleid van een oud woord voor "samenvloeiing". 

Het stadje ligt inderdaad aan de samenvloeiing van twee riviertjes.  

Condom ligt in het departement de Gers. De pelgrimsroute in de Gers is opgenomen in 

het Werelderfgoed. De Gers wordt vaak genoemd als een van de dunst bevolkte en meest 

landelijke gebieden van West-Europa. Er zijn veel akkers, waarop in de zomer zonnebloemen 

groeien. 
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 Gers 

Een aardig stadje waar we doorheen kwamen was Aire-sur-l'Adour.  De stad groeide in de 

Middeleeuwen dankzij de rivier en haar ligging op de weg naar St Jacques de Compostella. 

Zij heeft haar rijke historie behouden.  

 Aire-sur-l’Adour 

Tot slot bereikten we Saint-Jean-Pied-de-Port. De naam van de stad betekent letterlijk 

‘Heilige Jean aan de voet van de bergpas’. Vanaf hier gaan we de Pyreneeën over naar 

Spanje. De oude stad (Ville haute) werd in de 15de eeuw ommuurd. De stadsmuur telt vier 

poorten: Porte de France, Porte de Navarre, Porte d'Espagne en Porte Saint-Jacques. Door  

de  Porte de France kwamen we de stad binnen. 

 Porte de  France 
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De Rue de la Citadelle is voor de pelgrims de de belangrijkste straat. Hier vinden we 

onderdak in de Albergue Accueill Pelerin. Deze straat heeft een mooi uitzicht op de 

Pyreneeën. 

 Rue de la Citadelle 

 

25 maart 2021 

In totaal hebben we deze keer 268,5 kilometer gelopen. Het mooie weer speelde mee.  Met 

deze kilometers hebben we Burgos bereikt. 
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In Saint-Jean-Pied-de-Port troffen we voorbereidingen voor onze verdere tocht. Allereerst 

haalden we  een nieuw pelgrimspaspoort (in het Spaans credencial).  Dit document geeft het 

recht om in pelgrimsherbergen in Spanje te overnachten. Voorts is het het bewijs dat we 

nodig hebben om de pelgrimsoorkonde te  kunnen verkrijgen. Met de credencial gaan we  

de noodzakelijke stempels verzamelen. Voorts moesten we de bus reserveren voor onze 

tocht door de  Pyreneeën. Omdat de bergpas naar Roncesvalles nog tot 1 april gesloten is, 

konden we de oversteek niet lopend doen. Eigenlijk vonden we dat best fijn. De weg over de 

Col de Lepoedre stijgt namelijk van 163 m naar 1430 m hoogte, een zware tocht dus. De 

bustocht naar Roncesvalles was heel confortabel.  

Roncesvalles is een bedevaartsplaats met een Augustijner klooster uit de 12de-13de eeuw 

en een gotische pelgrimskerk. Het dorp is tevens bekend om de Slag bij Roncesvalles tussen 

de Basken en Karel de Grote in 778, waar ridder Roelant en zijn manschappen strijd leverden 

en waarop het Roelantslied is gebaseerd. Roncesvalles ligt in Baskenland en er 

wordt Baskisch gesproken. 

 Augustijner klooster Roncesvalles 

Vanaf Roncesvalles gaat de weg bergafwaarts. We passeerden het prachtige dorpje 

Auritz/Burguete. Dit dorp is een typisch Baskisch dorp. 

 Auritz/Burguete 
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Vervolgens liepen we door een bosachtig gebied richting Pamplona. Pamplona is de 

hoofdstad van de Spaanse regio Navarra Maria. De stad was in de middeleeuwen de 

hoofdstad van een rijk dat zich uitstrekte tot ver voorbij de Pyreneeën. Oorspronkelijk werd 

er Baskisch gesproken. Daarna heeft de stad eeuwenlang de invloed van Frankrijk 

ondergaan. In de 16e eeuw werd Pamplona, net als het grootste deel van het 

koninkrijk Navarra, ingelijfd bij Spanje. De stad is vooral bekend door de 

jaarlijkse stierenrennen tussen 6 en 14 juli. Gelukkig hadden wij daar geen last van. Wij 

genoten vooral van het centrum, een erg levendige en kleurrijke plek die haar kenmerkende 

authenticiteit wist te bewaren. Als pelgrims betraden wij de binnenstadswijk Navarreria door 

het Portal de Francia. Niet ver hiervandaan staat de kolossale Cathedral de Santa Maria. 

 Pamplona 

Van Pamplona trokken we door een heuvelachtig gebied met schilderachtige dorpjes. 

Regelmatig passeerden we een kapelletje. De volgende stad was Logroño. Logroño is de 

hoofdstad van de wijnstreek La Rioja en ligt aan de rivier de Ebro. De Feniciërs en de 

Romeinen brachten de wijnranken naar de bovenloop van de Ebro. In Logroño bezochten wij 

de kathedraal Santa Maria de la Redonda met een barokke voorgevel en twee torens, 

waarop in het voorjaar ooievaars nestelen. 

 Santa Maria de la Redonda Logroño 
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Na Logroño wandelden we eerst door de wijngaarden. Mede door de rode aarde een 

prachtig gezicht. Daarna maakten de wijngaarden plaats voor de korenvelden rondom Santo 

Domingo de la Calzada, een voorproefje van de uitgestrekte vlakten van de Castiliaanse 

Meseta. 

Santo Domingo de la Calzada is een van de voornaamste halteplaatsen op de route. Hier 

leefde in de elfde eeuw een kluizenaar, Santo Domingo, die zich inzette om de route 

begaanbaar te maken. Hij stichtte een herberg en een hospitaal voor zieke pelgrims. 

Eveneens een belangrijke plaats voor pelgrims is San Juan de Ortega. Hier zette San Juan zich 

in om de pelgrimsroute te verbeteren. Na deze plaats gingen we door het Ocagebergte. 

Vroeger was daar moed voor nodig, omdat in de bossen rovers en bandieten de dienst 

uitmaakten. Wij vonden het een prachtige tocht.  

 Montes de Oca 

Vervolgens wandelden we naar Burgos. Burgos werd rond het jaar 880 gesticht en werd later 

de hoofdstad van Castilië. In 1200 werd de eerste brug over de Arlanzón gelegd ten behoeve 

van de pelgrims naar Santiago de Compostella. Kort daarop werd begonnen met de bouw 

van de kathedraal. De gotische kathedraal is drieschepig, heeft dwarspanden, veel kapellen 

en een zware vieringtoren uit de 16de eeuw. Er steken acht rijk versierde torentjes bovenuit. 

De monumentale westgevel heeft twee klokkentorens met opengewerkte spitsen met 

zaagvormig profiel.  

In Burgos overnachten we in de Casa parroquial para peregrinos. 

  Cathedral de Santa Maria Burgos 
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29 maart 2021 

Met dit prachtige weer hadden we blijkbaar zin om te wandelen. We hebben samen 338 

kilometer gelopen. Een prachtige prestatie. Hiermee zijn we in Ponferrada aangekomen. De 

laatste halte vóór Santiago de Compostella. 

 

 

Na onze overnachting in Burgos gingen we richting León. Deze tocht voerde ons door de 

landstreek Castilië. We wandelden op veldpaden door glooiende landschappen, vanwaar we 

mooie uitzichten hadden. In de omgeving van Calzadilla de los Hermanillos waanden we ons 

in de dun begroeide Afrikaanse steppen. Alleen in de verte waren nog bergketens te zien.  

 Calzadilla de los Hermanillos 
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Naarmate we dichter bij León kwamen, werd het steeds drukker en voerde het pad langs 

een nationale weg. Hierdoor werd de idylle van het wandelen even verstoord. León is de 

laatste grote stad vóór Santiago de Compostella. De lichte, in vriendelijke geel- en okertinten 

gehouden binnenstad is geheel autovrij en heeft nog een middeleeuwse uitstraling. In de 

Middeleeuwen waren hier 17 pelgrimsherbergen, waarvan de bekendste was het 

Monasterio de San Marcos, tegenwoordig een parador. In de Cathedral Santa Maria de León 

lieten we een stempel zetten in het credencial. 

 Monasterio de San Marcos León 

Na het verlaten van León bereikten we alweer snel de onverharde paden. Na Astorga ging 

het pad omhoog met adembenemende uitzichten over de Sierra del Teleno. Het was een 

flinke klim, waarna we afdaalden naar Ponferrada. 

 Foto Marianne Jurgens 
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 Foto Marianne Jurgens 

Omdat we weer een jarige in ons midden hebben overnachten we in Ponferrada in de 

bijzondere Albergue de Peregrinos San Nicolás de Flue. Na een heerlijk diner gaan we 

samen op de lange regel. Welterusten. 

 Foto Marianne Jurgens 
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 Foto Marianne Jurgens 

Na Ponferrado is het nog 210 kilometer naar Santiago de Compostella. Met het mooie 

weer zal het donderdag zeker lukken. 
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1 april 2021 

Het is ons gelukt!!  We hebben Santiago de Compostella bereikt!!  Deze keer hebben we 

samen 213,5 kilometer gelopen. Precies genoeg om ons doel te halen. In totaal hebben we 

vanaf Nijmegen 2475 kilometer gelopen. Een hele prestatie. 

   

 

Na Ponferrado trokken we door het mysterieuze Galicië richting Santiago de Compostella. In 

dit gebied zijn hunebedden te vinden van vóór 3000 voor Christus, in stenen gekraste 

symbolen uit de Bronstijd en sporen van Romeinen. De Romeinen gaven dit gebied zijn 

Gallische taal. Galicië leeft overwegend van landbouw en visserij en is een van de armste 

gebieden van Spanje. Er is naast de pelgrimage weinig toerisme. Het regenachtige klimaat 

speelt daarbij een rol. Gelukkig hadden wij geen last van regen.  

Eerst overwonnen wij de bergpassen O Cebreiro, San Roque en Alto do Poio. Daarna was het 

vooral genieten van de natuur. We wandelden over kleine weggetjes en onverharde paden, 

heuvel op en heuvel af.  We zagen idyllische koeienweiden en schilderachtige dorpen.  
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 Foto Mieke Zijlmans 

 O Cebreiro foto Mieke Z. 

Regelmatig zagen we de voor dit gebied kenmerkende graanschuren bij de ingang van kleine 

dorpen en afgelegen boerderijen.  
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 Graanschuur foto Mieke Zijlmans 

 Graanschuur foto Mieke Zijlmans 

Daarna bereikten we de Monte do Gozo. De vreugde zou groot geweest zijn bij de eerste 

aanblik van de torens van de kathedraal van Santiago de Compostella, maar helaas was het 

vandaag bewolkt en zagen we geen torens. Van hier ging de route omlaag naar de stad om 

vervolgens bij het plein voor de kathedraal uit te komen. Daar mochten de rugzakken af en 

de schoenen uit. Een verademing. 

De gebouwen aan het plein zijn indrukwekkend. Allereerst de uit 1077 daterende, pas 

gerestaureerde kathedraal. Links daarvan het Hospital de los Reyes Católicos. Deze in 1489 

door koning Ferdinand en koningin Isabella gestichte pelgrimsherberg is tegenwoordig een 

parador. Tegenover de kathedraal staat het uit 1766 daterende Pazo de Raxoi, het raadhuis 

en parlementsgebouw van de autonome regering. En de laatste zijde van het plein wordt 

gevormd door het Colegio de San Jerónimo, ook uit de 18e eeuw, destijds gebouwd als 

school voor minder bedeelde kinderen. 
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  Plein voor de kathedraal 

Nadat we bijgekomen waren van de indrukken om ons heen bezochten we de kathedraal. De 

kathedraal staat boven op het graf van de heilige Jacobus.  Omdat het vandaag Witte 

Donderdag is werden er veel diensten gehouden en was het heel druk. Uiteraard hebben we 

de Botafumeiro bewonderd, een van de grootste wierookvaten ter wereld.  

Na de bezichtiging van de kathedraal gingen we naar het Pelgrimsbureau in de Rú do Vilar. 

Hier leverden we onze credencial met stempels in en ontvingen wij een oorkonde, als teken 

dat we de tocht volbracht hebben. Hiermee kwam een einde aan onze tocht. Voor wie nog 

een paar dagen wil blijven, is er echter nog genoeg te bewonderen in deze prachtige stad.  

Ik dank jullie hartelijk voor jullie enthousiasme. Ik hoop dat iedereen straks blijft wandelen 

en ik zie jullie weer terug bij de Lyceumclub in Nijmegen. 

Met vriendelijke groet, 

Ria Koeneman 

 

 

 


