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R
eis te voet inEuropahet nou

al amper hoofstroom-sta-

tus. Baie Suid-Afrikaners is

al gewoond aan die stadige pas,

die veilig voel op paaie deur veld,

plaas en dorp.

Te voet deur historiese dorpe se

nou straatjies, tussen geskilferde

mure tot ’n duisend of meer jaar

oud. Te voet terug na die sprokies-

wêreld vankastele, ridders en pel-

grims. Voeg hierby die verrassing

as jy afkom op orrelklanke in ’n

Romaanse katedraal met lig wat

deur gebrandskilderde glasven-

sters dans. Dis dié soort vakansie

wat blydskapdeur jouvoetsole na

siel en sening dra.

Europa is vol roetes wat op die

Michelinkaart as die GR, die

Grande Randonnée, gemerk

word. Hiervolgens gaan stappers

ten duurste tuis in luukse Logis-

bed-en-ontbytplekke en -hotelle.

Die ander GR65-roete is as’t ware

pasklaar vir beursies met rande.

Dis die Jakobsweg.DieCaminode

Compostela, oftewel Chemin de

Santiago de Compostela.

Die beginpunte is in feitlik elke

Europese land, maar vurk uitein-

delik in die Le Puy-roete deur die

suidweste van Frankryk en strek

tot by die voet van die Pireneë.

Daar by St. Jean Pied du Porte be-

gin die beroemde Frances-roete

wat jou Pireneë toe neem en dan

wes na Santiago.

Ek kies ’n stuk van 134 km op

die Le Puy-roete tussen Cahors en

Lectoure, met tussen-in Lascaba-

nes, Montcuq, Lauzerte, Moissac,

Auvillar en St. Antoine. Hoekom?

Oor die frase “diemooisteMiddel-

eeuse dorpe” wat ek iewers raak-

lees. Toe ek verder uitvind mens

kan vooraf vir elke dag plek be-

spreek indieGites (goed toegerus-

te selfdien-backpackersmetwarm

storte, beddens met komberse en

droograkke vir wasgoed) betaal

ek my vliegkaartjie.

Wat ek gesoek het, kry ek: Nou

rustelose bosse, dan gekamde lan-

derye, ’n donkie of perd – buite

ruikafstand – ’n hoephoep, ’n boer

en sy vrou wat kom groet of kom

keer dat ek nie ’n afdraaiplekmis-

kyknie. Ekkry die stilte, die veili-

ge alleenstap, ’n toring, ’n stads-

plein, dorpsmarkte en die aange-

naamste, behulpsaamste mense.

My openingsfrase is telkens “plus

lentement, s’il vous plait” (stadi-

ger, asseblief). My hoofsaaklik

leesvaardige Frans is so verweer

soos die 12de eeuse stadsmurevan

Lectoure.

Taal van kalksteenklippe
Dis hoekom toe ek op Toulouse se

Montauban-stasie in ’n lang deur-

mekaar tou beland met niemand

wat ’n flenter Engels kan praat in

sig nie, ek kloppings van paniek

kry. ’n Glimlag buig oor my skou-

er. Binne sekondes het die stu-

dent uit Kanada my voor ’n self-

helpmasjien. ’n Verdere telefoon-

oproep en ek weet ek word

laataand op Cahors se stasie ont-

moet.

Maar die taal van kalksteen-

klippe wat kastele word verstaan

ek. Die geskiedenis van die pel-

grimsroete neem jou 2 000 jaar te-

rug, na voordat die Santiago-gier

ontstaan het. Dit begin met Jeru-

salem se val onder Islam in 636 nC

en die uitbreiding van die Mos-

lemgeloof dwarsoor Spanje tot net

die noordelikste provinsie, Gali-

cië, nog ’n paar heuweltop- Chris-

ten beheerde koninkryke oorge-

had het. Gedurende die regering

vanAlfonso II (792-842 nC)word ’n

Christelik gesanksioneerde poli-

tieke legende toe gebore, aange-

vuur deur die onverwagse “ont-

dekking” van die apostel Jakobus

se beendere in ’n onbekende Ro-

meinse graf in Galicië. Daar is nie

geredekawel oor diewaarskynlik-

heid van die nuutgevonde heilige

se graf so ver van Palestina af nie.

Hywas vinnig bekend as Jakobus

Matamoros, “die Moor-doder”.

Skilderye stel die Bybelse vis-

terman voor met woesswaaiende

swaard wat koppe met tulbande

laat waai.

Voete word gewas
Glo dit as jy wil, maar ’n priester

was jou voete as jy in Lascabanes

aankom en jou carnet (pelgrims-

paspoort) by die katedraal laat

stempel. Ek swaai my moeë bene

behaaglik na die skottel. ’n Los

sokkie kom saam. Iemand gryp

sowel sokkie as my een voet weg.

Die man in wit wat voor my kniel

droog doodluiters my ander voet

in sy skoot af.

Ná aandete om die Gite se “fa-

milie-tafel”, begelei ekmy tafelge-

note, ’n groep vroue uit Breton,

wat aan’t sing raak aan Franse

folk.My lustige la. . . la . . . la . . . laa-

aa. . . eg Frans. Die pelgrims wat

hulle nie tot singalongs wil ver-

laag nie, gaan bed toe.

Medemenslikheid, kamerade-

rie ná ’n dag van heerlik alleen

wees met eie gedagtes as gesel-

skap, veilig voel en stilte staan bo-

aan my ervaringslys van dieWeg

van die heilige Jakobus. Selfs nie

diemos op Lectoure se stadsmuur

of die verrassende klanke uit

skootgrootte orrels wat deur ’n

kunstenaar-musikus uit Leonar-

do da Vinci se skilderye geher-

konstrueer is, kom hierby nie. Ek

sal Moissac eerder daarvoor as

vir die imposante argitektuur van

sy katedraal onthou.

V Gaan loer na nog beelde van dié

roete by www.volksblad.com.

Die uitsig op die nuwe lente uit my Gite-slaapkamer. Foto’s: BETTIE LAMBRECHT

My nuwe vriende, die Bretonse groep in wie se kombi my

rugsak saamgery het.

Pelgrims stap deur die hoofstraat van Lectoure op mark-

dag.

Op Auvillar maak Antoine Zuldani, die pottebakker, die

deur oop waarop “closed” gestaan het.

REIS

Niks klop dié
pelgrimstog
in Frankryk

Sou jy gaan

V Beste tyd: Herfs en lente: laat April, Mei, September en Oktober.

V Hoe ver per dag? Kies self tussen 10 km en 30 km, afhangende van

waar jy besluit om te slaap. ’n Telefoonoproep uit een dorp na die vol-

gende verseker ’n bespreekte bed in ’n kamer wat jy met tot vier ander

deel.

V Hoe swaar jou sak? Bly by ongeveer 5 kg of reël vir bagasievervoer

deur een van verskeie maatskappye soos Magic Bus. Google vir beson-

derhede.

V Webblaaie: Die beste blad vir ’n beskrywing van sowel die Le Puy- as

die ander roetes deur Europa na Santiago, asook ’n gidsboeke-lys, is by

csj.org.uk/route-le-puy.htm.

Medemenslikheid, kameraderie ná ’n dag van heerlik

alleen wees met eie gedagtes as geselskap, veilig

voel en stilte staan boaan haar ervaringslys van die

Weg van die heilige Jakobus, skryf Bettie Lambrecht

nadat sy die Le Puy-deel van dié roete in Fran-

kryk gestap het.


