
Pasen onderweg naar Santiago de Compostella 

 

Na het Paasverhaal van 2000 jaar geleden worden er nog steeds vele betekenisvolle woorden aan 

ontleend. Hierbij mijn ingekort verhaal en impressies van de Goede Week en Pasen 2004, toen ik naar 

Santiago de Compostella liep.  

 

Zijn alle dagen hetzelfde? Ja, ze zijn allemaal hetzelfde. Tussen zeven en acht opstaan en vanaf acht 

uur onderweg. Drie keer omkijken of ik niets vergeten ben en na nauwelijks honderd meter er aan 

twijfelen of ik wel overal goed gekeken heb. Immers bijna ieder vertrek wordt verstoord door gedag 

zeggende hospita’s, nonnen of slaapplek verhuurders. Dan inlopen. Stevig doorstappen. Meteen berg 

op bij de start is het beste. Dan stamp ik de schoenen in de juiste vorm. Omlaag geeft meteen 

knellende tenen. Maar ik heb het niet voor het zeggen.  

 

Als het enigszins “loopt” stap ik tot tegen elven door. Dan een dorpje, even hangen, even rondkijken 

en tot de conclusie komen dat er niets is en dus maar weer gewoon verder. Soms mijmerend, soms 

zingend, vaak stil. Een derde, heel goeie is praten tegen de koeien. Dat rijmt. Die beesten zijn uiterst 

nieuwsgierig, aanhankelijk en volgzaam en ze kijken me vol interesse aan. Dat is nog eens wat anders 

dan die ongegeneerd hard blaffende honden. Een verademing is het dan om een bordje te zien met 

“Attention, chat tres agreable” (kijk uit voor deze erg lieve poes!)  

 

Tussen de middag, zo tegen enen, wordt het tijd voor een steviger pauze. Bij gebrek aan goede 

pauzeplekken vind ik meestal wel een bushokje met zitplaats, waar ik dan, met gepoederde, blote, witte 

voeten ga lunchen. Daar kijkt hier niemand van op. Er is gewoon niemand. Frankrijk is ongelooflijk 

groot, leeg en mooi, maar vaak op het randje van regen lopend kijk ik meer naar boven dan om me 

heen.  

 

Donderdag 8 april 04 

Witte Donderdag vandaag. Dus alle reden om mijn voeten eens extra goed te verzorgen. Vanochtend 

om acht uur gaan lopen. Ik word allerhartelijkst het hotel uitgezwaaid. Ik stap stevig door, ga niet eerst 

winkelen Ik heb immers nog zo’n zes sinaasappels bij me en het ziet er zonnig uit. Ik stap stevig door 

met het idee van: voor de bui binnen! Ik heb niet echt in de gaten dat ik 31 kilometer voor de boeg 

heb. Morgen, Goede Vrijdag, wil ik de Augustijnen gaan opzoeken bij St. Leonard. Ik moet daarvoor 

wel omlopen maar het is kostenbesparend. De zon blijft schijnen: ik geloof dat ik het stadje eens ga 

verkennen. 

 

Vrijdag 9 april 04 

Goede Vrijdag. Ik probeer alle afstanden die ik gelopen heb te noteren. Dat lukt me nauwelijks. Een 

leeg hoofd of een te vol hoofd. Dat laatste zal het geval zijn. Vanmorgen ben ik in alle stilte 

vertrokken en heb de sleutel van het hotel maar op de trap gelegd. Buiten sneeuwt het. Ik stap flink 

door. Dat helpt tegen de kou en de eerste tien kilometer is er toch niet meer te zien dan de obligate 

koeien. Ik kies voor St. Leonard en maak de juiste keuze. Ik haal daar mijn stempel, bekijk de 

indrukwekkende Romaanse kerk en kom tot de ontdekking dat ik morgen niet langs dezelfde weg 

terug hoef! Om vier uur ben ik op mijn slaapadres. Zes kilometer noordoost van St. Leonard. Ik word 

er gastvrij ontvangen en genodigd vanavond mee aan tafel te gaan.  

 

Zaterdag 10 april 04 

Stille zaterdag, dat was het op de weg zeker Om acht uur sta ik buiten en het is me nog zelden zo 

slecht vergaan Ik maak geen tempo, heb pijn aan mijn linkervoet dat maar niet overgaat en blijvende 

last van mijn linkerschouder. Het wil niet zogezegd. Het loopt vandaag letterlijk niet en ik loop 

figuurlijk tegen mijn eigen gedoe en onrust aan, niet meer en niet minder. Niet eens concrete vragen 

van “Wat doe ik hier?” of “Waar is dit allemaal goed voor?”. Het lukt gewoon even niet meer.  

 



Ik ken dat gevoel dat alles tegen lijkt te zitten vanuit het alledaagse leven. Het is me niet vreemd. Ook 

op weg naar Santiago komt dus de alledaagsheid terug. Maar nu lijkt de intensiteit heftiger, maar dat 

kan  schijn zijn. Natuurlijk denk ik er vaak over om te stoppen. Opgeven is een lastiger woord. 

Stoppen vanuit een onbeantwoord vraagteken. Waarom doe ik dit? Ik weet het nog steeds niet. Er zal 

wel geen enkelvoudig, geen eenduidig antwoord zijn. Ik zit hier alleen op een kamertje, als enige gast. 

Alles is gesloten, buiten is het stil, alle winkels zijn dicht.  

 

 
Met een misschien wat kinderlijke nostalgie zie ik in alle huishoudens het hele gezin om de kachel 

eieren verven, want morgen is het Pasen! Dat soort gevoelens halen mij weg bij mijn route en geeft 

een verhevigd verlangen naar veiligheid en geborgenheid. Ik voel me heen en weer geslingerd tussen 

geloof in, vertrouwen op en voldoende hebben aan mijn eigen weg. Anderzijds voel ik juist nu behoefte 

aan verbinding en geborgenheid bij al degenen die me dierbaar zijn. Beide kanten horen bij mij zoals 

bij ieder mens. Iets teveel van het een, zoals nu, roept gelukkig automatisch de behoefte aan het 

andere te voorschijn. Het is goed dat te ervaren.  

 

Na een flinke pauze, in Eyjeaux, gaat het gesukkel over. Soms moet ik zo’n stop maar gewoon maken. 

Alles afleggen en achter me laten. Schoenen uit. Hopen op zon. Die breekt door. Uit mijn linkerschoen 

haal ik vol twijfel het extra hieltje.  

Het lukt me de draad weer op te pakken. Waar het aan gelegen heeft? Misschien alleen door te 

accepteren dat de stop juist de winst is in plaats van tijdsverlies. Gaandeweg wordt later het weer 

minder en kouder, maar het blijft gelukkig droog.  

 

Als je eenmaal het gevoel hebt dat je jouw weg, jouw richting opgaat of gevonden hebt, dan laat je die 

ook niet zomaar meer los. Dat is ook iets dat misschien bij het leven zelf hoort. Suïcide heeft echt te 

maken met de weg kwijt zijn. Verdwaald zijn en dan stoppen.  

 

 

 
 

Maar er zomaar een punt achter zetten omdat mijn voeten of sterker nog mijn gedachten niet meer 

mee willen, voelt meer als een duivelse verleiding dan als een juist alternatief. Nee, vooralsnog denk 

ik dan, “Hoe maak ik de route me meer eigen, ietsje aangenamer, leefbaarder als het teveel afzien 

wordt”. Dagen tellen niet meer en pauzes geen tijdsverlies.  



Om een uur of een passeer ik de A20, jaar na jaar onze weg naar het zuiden, naar de zon, het huisje in 

Le Bout de Lieu. Hij zal nu wel helemaal klaar zijn. Voor ons is die niet meer echt nodig. Zoals de 73 

naar Sevenum, naar mijn ouders, voor ons nu niet meer nodig is.  

 

Zondag 11 april 04  

Eerste paasdag. Vanaf acht uur ben ik op weg naar St. Yrieux. Het is stil op straat. Het is 

oorverdovend stil. Pasen 2004. Het is kennelijk nog veel te vroeg voor de opstanding! Geen ver 

klokgelui, niet eens een blaffende hond, maar dat wordt onderweg wel anders.  

 

Voor het eerst ben ik aangevallen door twee loslopende keffers. Ik heb ze scheldend van me af weten 

te houden. Ik kan me nu geen kapotte broek of erger nog eigen kapotte onderdelen permitteren. De 

honden druipen af. Maar goed, al met al zit het niet tegen vandaag. Ik loop best lekker. En eerder dan 

gedacht sta ik dan in St. Yrieux. 

 

Maandag 12 april 04  

Tweede Paasdag. Mijn verslag schrijf ik altijd op de achterkant van het route A-viertje. Ik kies mijn 

eigen weg. Er valt niet veel te schrijven. Er valt veel meer te genieten. Voor het eerst sinds lang is het 

mooi weer. Ik ga met zon de deur uit. 31 Kilometer is best stevig doorstappen. Voor ik aan de laatste 6 

begin, picknicken bij een nog niet bewoond tweede huis. Ik leg mijn jas, hemd en sokken te drogen en 

mijn voeten in de zon. Dat voelt goed. Ik vind onderdak in “Hotel des Voyageurs” met het treinstation 

recht tegenover me. De vitrage heb ik aan de kant geschoven. Voor naar binnen kijkende 

voorbijgangers moet ik de eerste mannelijke raamprostituee in Thiviers zijn !!!  

 

Vandaag ben ik de 1000 km gepasseerd, maar wat betekent dat? Soms is het net of ik weer aan het 

werk ben: ‘ik loop me de sloffen uit mijn lijf en heb het gevoel: waar doe ik het allemaal voor, en: het 

zet geen zoden aan de dijk: de weg is eindeloos. De clou is natuurlijk te leren genieten van de weg zelf. 

Dat lukt met ups en downs.  

 

Onderweg veel dode beesten, die dooie das in de Ardennen, de vele dode uilen in Noord-Frankrijk, en 

de inmiddels ontelbare dode egeltjes máár er is ook veel leven.  

De koeien in de Limousin, die meelopen en me nastaren. De hele natuur hier die nu barst uit het 

voorjaar. Veel aardige mensen. Om de andere dag krijg ik wel een lift aangeboden, maar streng in de 

leer als ik ben, maak ik er geen gebruik van, voor nog geen meter, al was het aanbod van een 

chauffeur om dan in ieder geval mijn rugzak naar de eerstvolgende plek te brengen wel heel 

aantrekkelijk. Maar nee, niet dus…Op eigen benen verder… 
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Pasen 2019. 

Erna en ik vliegen samen naar Malaga om daar de Santa Semana, de Goede Week, en Pasen te vieren. 

We hebben stralend weer en een prachtig appartement. Vanuit Malaga lopen we ook het eerste stuk 

van de Camino de Sureste die via Merida naar Santiago leidt. Een prachtige route door het binnenland 

berg op berg af door kleine dorpjes met vriendelijke mensen. 

 

2020 een jaar later dus.  
Wel ouder maar volgens intimi niet wijzer, ben ik - half maart - opnieuw onderweg op diezelfde 

Camino in Zuid Spanje. Goed en wel aangekomen in Cordoba gaat Spanje in lockdown. In één keer. 

Volledig. De policia municipal sommeert me als de wiedeweerga mijn biezen (rugzak) te pakken en te 

maken dat ik thuis kom. Corona. Inmiddels weet iedereen waar ik het over heb. 

 

Palmzondag. 

Ik citeer nu niet uit eigen werk maar uit de tekst van de SEH (Spoed Eisende Hulp) van het CWZ 

Nijmegen: COVID-19 verdacht.  

 

Maandag. 

Het is vandaag precies een jaar geleden dat we naar Malaga vlogen. Het leven ziet er zo volledig 

anders uit nu.  

De wereld is veranderd, wij zijn veranderd.  

De vraag is of we er nog in slagen de draad weer op te pakken. 

 

Witte donderdag. 

Het kan niet anders dan dat de wereld geschiedenis schrijft. Onuitwisbaar voor generaties. Zoals ooit 

de pest in de late middeleeuwen nog steeds gekend wordt. Al zullen er nu geen derde van alle 

Europeanen aan overlijden. Alle kerken dicht, alle evenementen afgelast, geen Paasdrukte. Iedereen 

waar ook ter wereld bijna gehouden thuis te blijven.  

 

Afstand te bewaren van elkaar, en vele, vele grenzen zijn dicht. Alsof het enige dat nog blijft draaien 

de wereld zelf is, onverstoord in zijn beginnende lente. Het wordt nog steeds avond en de volgende 

dag. Het duister van Goede Vrijdag en het stille van Paaszaterdag hangt al over het land. Mijn virus 

(??) lijkt aan de verliezende hand. Maar ik durf het bijna niet op te schrijven, zo verrassend 

onbetrouwbaar gedraagt het zich.  

 

Goede vrijdag. 

Het was een hele goede vrijdag. Prachtig weer, een blije dag met om 12.15 uur de Matheus op de TV , 

ik begin erin  te geloven. Te geloven dat ik er doorheen ben, hoe broos het ook voelt, om tegen drieën 

met 24 graden buiten het gras te gaan maaien. Je wilt toch dat het er goed uitziet met de Pasen, toch…  

 

Paaszaterdag. 

Stille zaterdag, ik heb niet veel te melden en te missen, mogelijk ben ik gisteren toch iets te 

enthousiast geweest. 

  

Paaszondag en Paasmaandag. 

Dokters advies is nog steeds blijf zitten waar je zit, doe rustig aan en als je niet meer verder kunt dan 

bellen. Ik loop a.h.w. op eieren, - nog niet zó gek met de Pasen -, zo voorzichtig en onzeker voel ik 

me. Ik kan me nauwelijks voorstellen dat ik drie dagen geleden nog het gras gerold heb. Ik maak me 

zorgen. We blijven elkaar moed in spreken.  

Fré kwam gisteren aan de deur met tijdschriften, een boek en een praatje, hoe aardig Ik laat het er maar 

weer even bij. 

 

Omdat er toen nog niet getest werd, tenzij bij ziekenhuisopname, is het niet duidelijk geworden of ik 

al of niet met corona uit Spanje thuis gekomen ben. Hoe dan ook ik voel me inmiddels weer helemaal 

goed en gezond.  

 



En dan nu 2021.  

 

Wat steeds opnieuw begint als een triomftocht op Palmzondag krijgt realiteitszin op Witte Donderdag, 

met beide voeten op de grond, en kent, als het leven van ons allen, een dodelijke afloop op Goede 

Vrijdag. 

  

Maar er is hoop, altijd weer gloort er hoop…en dit jaar wel heel bijzonder:  

We krijgen dit jaar PASEN voor een prikkie !!    

 

Johan van den Boom 

 

 

 

 

 
 

Licht dat ons aanstoot in de morgen 

 


