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het metrostation Convention. Yandaar za|het vijf haltes zijn
naar Montparnasse, het station waar mijn TGV vertrekt. Ik
ga op weg naar het uiterste zuidwesten van Frankrijk, naar

het plaatsje Saint-fean-Pied-de-Port, waar twee Nederlanders

een pelgrimsherberg zijnbegonnen. Als ik de trappen van

het metrostationaÍdaal, komt mij de stank tegemoet die een

van de weinige constanten lijkt te zijnin een veranderende

stad. De smerige lucht roept herinneringen op aan de eerste

keren dat ik mijn wegzocht in de verwarrende catacomben

van de ondergrondse. Parijs overweldigde me in het begin.
Ikverbaasde me overde zombieachtige houdingwaarmee de

bewoners zich tn de metro lieten vervoeren, de emotieloze
blikken waarmee zestaardenzonder te kijken, elke waarne-

ming schuwden en bij het station van aankomst automatisch
hun gang naar de deur maaktenzonder datze daartoe zelf
het initiatief namen. Zoleekhet tenminste. Ik, als kersverse

inwoner van deze stad, besloot het anders te doen. AIs een

spons zoog ik de stadsbeelden in mij op, stelde mij vragen

bq de gangen van mijn stadsgenoten, wilde het liefst weten

waatzevandaan kwamen,waatze naartoegingen en wat hen

dreef. Ik probeerde contact te leggen door onnatuurlijk
wiendelijk naar hen te glimlachen, of eenzachte kreet te sla-

ken naar aanleiding van een krantenkop of een passage in
een boek. TierulKijk nou! Het had weinig effect. Afwiizing
werd mijn deel, mensen keken schielijk weg bij mijn clow-

neske grimassen en desavoueerden mijn pogingen om deze

stille en afstandelijke cultuur te doorbreken. Na drie weken

maakte de stad me gek. Ik besloot de balans op te maken.

Wilde ik hier kunnen overleven, danzat er niets anders op

dan me te spiegelen aan de stadsgenoten en op alle momen-
ten dat ik mij, op straat of in de metro, in een massa bevond

mij voor deze massa af te sluiten en mij, onaftrankelijk en



zelfbewust, alleen op de wereld te wanen. Ik moest me los-
maken van mijn indrukken. Ik leerde te staren naar het niets,

ik leerde het lijf over te geven aan het ritme van de treinstel-
len en het zachtjes ontspannen te laten meedeinen zondet
het te willen corrigeren en ik leerde uitlatingen van anderen
te negeren, ook als het landgenoten betrof. Tot slot leerde

ik, heel Frans, te lachen met een kleine rninzame glimlach.
Een metroreiziger die rnet een Rotterdams accent zijnwiend
toeriep dat zebij Lezhallus moesten uitstappen zaghem voor
het eerst.

Zo rraakte ik kennis met het gestroomlijnde stadse bestaan

waarin derciziger zich anoniem kon laten vervoeren. Ik wist
nog niet dat ik in een onrwikkeling stapte waarmee ik later
diepgaand zou kennismaken. De rciziger zott zich steeds

meer laten vervoeren, de reis niet meer zelf plannen, rr,aat

deze als kant-en-klaarpakket kopen. Reisorganisaties zouden
hem vouchers en tickets ter hand stellen, overgangsbewijzen

tot opeenvolgende etappes in een af teleggentralect. De rei-
zigetzousteeds meer consumentdanrciziger worden en zich
minder hoeven te binden aan het landvanzijnbestemming.
Nergens zo:ulrrij zich onderweg nog dewaag hoeven stellen

waarom hij reisde en waar zijn bestemminglag.Hij zoaals
rciziger steeds meer waarnemer van het vreemde worden.
Nog later zouden navigatiesystemen hem door land en land-
schap loodsen en hem in staat stellen te reizenzonder zich
op het land te oriënteren. Ht1 zoa zich autonoom en onaf-
hankelijk gaan gedragen. En dit alles, dit voorgeptogÍaÍrp
meerde reizett, zou onderdeel zijn van een leven waarin
steeds meer op voorhand dootandercnzou worden bepaald.

Tot en met de laatste reis toezoadeze ontwikkeling zichait-
strekken. Uitvaartondernemingen zoadenons de begrafenis
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uit handen nemen, rituelen bedenken, waardigheid aanef-
ficiëntie koppelen en de gang naar het graf stroomlijnen. Ge-

kochte rituelen zouden de plaats innemen van onze soms

gebrekkig uitgevoerde handelingen, waarbij we iets varl oÍaze

Íiefde voor een dierbare konden uitdrukken. Het zou gaan

zoalsbij een Duitse wiendin die in de DDR-tijd bij gebrek

aan geld en goederen haar vefiaardagscadeaus voor familie
en wienden zelÍrnaakte - en in elk cadeau daarmee iets van

zicÍrzelf gaf - om na de eenwording van Duitsland haar ge-

schenken in winkels tekopen.Zowel gever als onwanger ver-
dween in dit nieuwe geven en kon worden vervangen door
elke willekeurige ander. We zouden inonze anonimiteit in-
wisselbaar worden.

Om kwart voor acht vertrekt mijn trein van het Gare Mont-
parnasse in de richting van Bordeaux. De treinzit afgeladen

voI, stopt na anderhalf uur bij het wetenschapspark Futu-
roscope en loost de meeste reizigerc.In Bordeaux heb ik een

uur overstaptijd voor de trein naar Bayonne. Het is warm en

het stationsplein weerkaatst een ongenadigzonlicht. Ik zoek

een terras in de schaduw, bestel een café aulait en constateer

dat ook in Frankrijk de tijden veranderen. De grote kom met
een bodem koffie en veel melk is vervangen door een onper-
soonlijk en keurig kopje koffie uit de machine. Ik sleep mijn
bagage terug naar het perron, rvvaaÍ een treinstel uit de jaren

zestig is binnengereden. Ik neem plaats op merkwaardig
rechte banken rnet titgezakte leren kussens. De trein ver-
trekt en al snel rijden we door de schier oneindige bossen van

Les Landes, ooit een moerasgebied dat door Napoleon III in
cultuur werd gebracht en nu het grootste aaneengesloten

woud van Europa. In Bayonne wacht een boemeltrein die me
ntidwaarts het binnenland in voert. Lange tijd rijden we



langs een rivier met snelstromendwatet, waarbij bruggen
ons herhaaldelijk van oever doen wisselen. Dan rijdt de trein
het da1 uit en komen we op vlakker terrein. De toppen van

de Pyreneeën worden zíchtbaar en we naderen Saint-fean-
Pied-de-Port, het eindpunt. Ik loop het station uit, vind een

plattegrond van het stadje, dwaal wat door het centrum en

kruis dan een smalle straat, met aan weerszijden winkels, die

vrij steil omhoog loopt. Ik sla linksaf en vind al snel aan mijn
rechterhand een pand waar rugzakken en een jacobsschelp

pelgrims wtlzenop de herberg LEsprítduchemin. De deur staat

open, ik loop naar binnen en er komt een man op me af.'Jij
bent Ferdinantd,' zegt hij, 'welkom.'Hij weet mijn naam.

D e herb erg l'Espit du chemín o nwangt elke dag max imaal. acht-
tien gasten, die komen voor een maaltijd en een overnach-

ting. Het huis is prachtíg verbouwd, heeft een aantal kleine
slaapzalen, een grote keuken en buiten een intieme binnen-
plaats, die sfeervol is ingericht met een kleine waterpartTj.
Vanaf de eerste verdieping is er toegang tot een smalle tuin
die tegen de heuvel oploopt tot aan de citadel van de stad. In
de tuin staat een kleine aandachtsruimte, waat pelgrirns zic}:,

even kunnen terugtrekken en een kaars kunnen aansteken.

Tegenzevenen komen alle gasten naar de binnenplaats,waat
aan een lange tafel voor iedereen gedekt is. Jacques, de man

die mij bij de deur heeft opgevangen, heet iedereen in ver-
schillende talen welkom. We krijgen een drankje aangebo-

den en er wordt ons gewaagdons beurtelings voor te stellen.

We vormen een informele kring. Sommige pelgrims blijken
a[ weken of maanden onderweg, voor anderen is Saint-]ean-

Pied-de-Port het beginpunt van de pelgrimstocht. Eenla-
panner heeft de herberg op het internet gevonden en is
vanmiddag even over de grens in Spanje geland. Een Franse
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vrouw vertelt dat ze de volgende dag weliswaar begint met
haar pelgrimstocht, maar voor de eerste etappe naar Ronce-

valles een taxi heeft besteld. De start over de bergen lijkt haar
fysiek en psychisch te zwaar. Tijdens het eten vertelt /uan,
een jongen van achter in de rwintig, dathij morgen zalver
trekken met drie vragen in zijn hoofd. Hij is er zeker van dat
de tocht hem de antwoorden zal aamelken. Ik vraag me in
stilte af of hij misschien niet te veel van de tocht verwacht,
maar zeghem dat niet. Ik vertel hun dat ik geen pelgrim ben,
maar een voorbijganger die een boek wil schrijven.

Het was t9g9 toen Arno Cuppen vanuit Nederland naar San-

tiago de Compostela vertrok. Moe geworden van een over-
heidsbaan met veel overwerk had hij ineens acht maanden
om zich te bezinnen op zijn toekomst. Van het pelgrimspad
had hij weleens gehoord,rnaarpelgrim wilde liríj zichzeLf niet.

noemen. De eerste weken was li.etafzien. Het lege landschap

van Noord-Frankrijk met op elk dorpsplein een monument
van een sold aat op wachq een herinnering aan de dtlizenden
die hiervielen voorgrond waar nu niemandmeer wil wonen

- het was allemaal vaneenbizarre leegte. Tot aan Le P[y-erl-
Velay kwam lirt1 maar zes pelgrims tegen. De eerste dagen van
zijnvertrekrekende hij hoe ver het was en hoe lang hij erover
zolr gaar, doen. Het was de enige manier om grip te krijgen
op de tocht en een brug te slaan naar een plek die ergens on-
voorstelbaar ver achter dehorizor, lag. Na een paar weken
lukte hec hem om steeds meer van de planning af te zien en

de tocht maar gewoon te laten gebeuren. Hij zette zijn orga-
nisatietalent aan de kant en besloot zich geetzoÍgerlÍr,eet
te maken over waar };.ij zou.gaan slapen. Het was de beper-
king, de geringe hoeveelheid bagage en de kleine actieradius

die eenwandelaarzichzelf nu eenmaal oplegtdie hemdwon-
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gen om zicl:,over te geven aan wat er op zijnpad kwam. Hij
ontdekte dat er elke avond een plek was om te slapen. Vaak
anders dan hij zichin de morgen had gedacht.
Aangekomen in de kathedraal vanYezelay trof hij broeders
en zusters tijdens het koorgebed. Het opende voor hem een
andere dimensie van de weg. In de oudheid van de kathe-
draal, in de stenen muren die al door duizenden voor hem
waren aangeraakt werd hem duidelijk dat lrrij in een diep
spoor van de geschiedenis liep. Honderden jaren werd er al
op deze plek gebeden en al honderden jaren voegden men-
sen hun verhalen toe aan dit pad.

Huberta Wiertsema begreep aanvankelijk weinig van de be-
weegredenen van haar man Arno. Dat veranderde toen ze

vanaÍLe Puy-en-Velay tweeweken meeliep en, deels gebles-
seerd, noodgedwongen met een transportdienst langs de
route werd vervoerd en lange momenten van wachten on-
derging. De ervaring van de grootsheid van de nafuur en de
ontmoetingen onderweg deden haar besluiten ook zelÍ de
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tocht naar Santiago te gaanmaken.

ln zooz nam Huberta het initiatief om samen de Via de la
Plata, de pelgrimsroute vanaf het Spaanse Sevilla naar Santi-
ago, te gaan lopen. Arno merkte dat hij met zljn werk niets
beters meer aan de samenleving kon toevoegen, een besef dat
hem de motivatie voor zljn baan ontnam. Hij nam ontslag.
De tocht vanaf Sevilla zo1r, hun misschien duidelijkheid
geven over wat hij werkelijk met zijnleven wilde. Dat ge-
beurde. Al snel kwamen de ideeën. Over het oprichten van
een centrum waarin de geschiedenis en de cultuur van de
weg centraal zouden staan. Over een huis waarin de spiritu-
ele dimensie van de route een plek zou kunnen krijgen. Een
plan werd geboren. Na terugkomst volgde er snel actie. In
Saint-fean-Pied-de-Port werd een huis gekocht, dat in ver-
schillende etappes werd verbouwd. In het begin zageÍ.I ze
zichzelf als spelende kinderen, die vorm gaven aan hun
droom. In juli zoo3 werden de eerste gasten ontvangen in
LEsprít duchemin.De droom was werkelijkheid geworden.

De volgende dag kan er vanaf zevenuur worden ontbeten. Er
is een grote bedrijvigheid, het huis leeft,ragzakken worden
gepakt en naar beneden gesjouwd, adressen uitgewisseld,
kaarten die nogvetzonden moeten worden, worden geschre-

ven. Het gebeurt allemaal onder begeleiding van prachtige
klassieke m:uziek die het hele huis yult. Sommige pelgrims
willen zovtoeg mogelijk weg. Anderen wachten op bagage-

vervoer of taxi. Er is gelatenheid en haast. Na negenen is het
huis leeg. Ik drink koffie met Arno, Huberra en Jacques en
Ria. De rust voor het moment is schijn. De bedden moeren
worden afgehaald, er moet worden schoongemaakt en het
eten voor vanavond ingekocht en voorbereid. De herberg is

een continubedrijf dat zeven dagen per week open is en alle



dagen aandacht weagtvoor de mensen die er komen. Twee

extra mensen,hospítaleros, staan hen elke veertien dagen bij in
het verlenen van gasrwijheid. |acques en Ria zijn dit jaarvoor

de tweede keer in Saint-f ean.Ze hebben de pelgrimsweg niet
gelopen, maar beschouwen hun leven zelf. als pelgrimeren.

Vanaf hetbeginvanhun huwelijk is hun huis eendoorgangs-

huis geweest voor jongeren - buitenlandse studenten, die

voor langere tijd hun intrek namen in hun woning.

In de afwisseling van rust en hectiek in de herberg weerspie-

geltzichde gang van de pelgrim, diezichoverdag weet over-

geleverd aan de stilte van het pad, maar in de avonduren zich

dikwijls terugvindt in de massaliteit van de dormítorios, de

grote slaapverblijven, die vooral te vindenzijn op het Spaanse

deel van het traject. Het is een massaliteit die een pelgrim tot
zwtlgenkan brengen,zoals de metro lr:rij totzwilgen bracht

in de stad. Doel van de herberg is achter alle fysieke inspan-

ningen en prestaties van de tocht juist het gesprek over de

innerlijke weg, dat wat er in een mens omgaat.aarl verande-

ring, hoop en angst, ruimte te geven. Dat gesprek laat zich
niet zornaar organiseren. Het pelgrimeren, het tijdelijk af-

zien van een vaste woon- of verblijfplaats, de moedwillige
overgave aan het moment - het maakt iedere pelgrim kwets-

baar. ll.et is juist in die kwetsbaarheid dat de vraag naar de

motieven van de tochtzichnietzomaat laat stellen. De her-
berg wil daarom in eerste instantie voorwaarden scheppen.

Doordat de herberg de hele dag open is, wordt voorkomen

dat pelgrims moeten wachten voor een gesloten deur. Het
interieur is dusdanig dat men zich snel thuis zalvoelen.Het
samen drinken van een aperitief en het voorstelrondje voor

de maaltijd kunnen de opmaat vormen voor een gesprek,

maar verder wordt er aan de gast niets gevraagd. Voor de her-
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bergiers betekenen al deze ontmoetingen, het zich dagelijks
instellen op achttien nieuwe gasten, een grote investering in
gaswrijheid.F{etzijn korte en vluchtige momenten waarin
soms hele levensverhalen worden verteld, of ervaringen wor-
den meegedeeld die mensen op deze plek voor het beklim-
men van de Pyreneeën achter zich willen laten. Ik merkzelf
hoe belangrijk de begroeting bij de deur voor mij is geweest.

Doordat mijn naam genoemd werd, had ik het gevoel al ge-
kend te zijnvoordat er kennis werd gemaakt. Jacques vertelt
dat je niet uren met een gast hoeft op te trekken voordat het
tot een wezenlijk gesprek komt. Arno vertelt dat een Engels-
man, terwijl hij de badkamer aan het schoonmaken was, in
tien minuten tijd in vogelvlucht zijn levensverhaal vertelde.
Het is juist in het besef van de tijdelijkheid van de onrmoe-
ting en in de wetenschap dat je elkaar wellicht nooit weer te-
ntgziet, dat er ruimte ontstaat voor het delen van het
levensverhaal. In die zinblljven ook al deze onrmoetingen
min of meer anoniem en worden er niet per se wiendschap-
pen voor het leven gesmeed. Misschien trekken zeniet meer
dan een tijdelijk spoor in het leven van de reizigers, zoals
vliegtuigen condensstrepen trekken in de lucht. Maar uit de

verhalen en ervaringen van de duizendenreizigercdie de her-
berg in de loop van de jaren hebben aangedaan,blijkt hoe be-
langrijk voor velen deze tíjdelqke gemeenschap aan de voet
van de Pyreneeën is geworden op hun tocht naar Santiago.

Na de koffie werp ik een blik in het centrum van het stadje.

Tegenover de herberg ligt het informatiecentrum van de ca-

mino. Vrijwilligers helpen daar de pelgrims aan informatie
over de route en overnachtingsadressen, er worden statistie-
ken bijgehouden van het aantal pelgrims en mensen komen
er voor een stempel in hun uedenttal,, het bewijs dat hun toe-



gang geeÍt tot de Spaanse slaapverblijven. Ik daal de weg af,

kom bij de poort van het stadje en stuit op de katholieke
kerk. De kerk is wel open, maar de pelgdmszegen wordt er

niet gegeven. Het is merkwaardig datde kerk hier zo weinig
inspeelt op deze scroom van drizenden voorbijgangers. Mis-
schien is er binnen het kerkelijk instituut te weinig ruimte
voor een onvoorwaardelijke onwangst van mensen die niet
meer willen dan een kaars branden of maar voor één keer in
hun leven zullen wagen om een zegen. De kerk waagt als in-
stituut nog te veel om een engagement voor het leven, terwijl
velen zich maaÍ voor een korte tijd willen binden of niet
meer willen meemaken dan een moment. Ik ben hier ook
voor het moment. Ik steek een kaars aan, loop de kerk uit en

kom bij de beek die door het stadje stroomt. Ik mijmer wat
over stroom en bedding. Het water vindt zíjn loop in de

laagst gelegen delen van het land op de plekken met de min-
ste weerstand. Het vormt een bee§ dan een rivier en vindt
uiteindelijk de zee, niet uit eigen wil maar omwille van de
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zwaaÍt.ekracht. Het eerste watetbaant zic};. een weg en het
latere water zal zicr]. het eerste water niet herinneren. Het
volgt de bedding en verlegt in de tijd hooguit iets van de

loop, omdat l:..etblijftzoeken naar de makkelijkste weg. Het
heeft geen weet van een geschiedenis.

De pelgrimsweg naar Santiago kent een andere dan een na-
tuurlijke oorsprong. Toch lijkt de weg inmiddels op een ri-
vier, waarin zondet veel vragen het spoor kan worden
gevolgd dat ingesleten in het landschap is achtergelaten door
honderdduizendenvoorlopers. In die zin ontkomt ook het
pelgrimeren niet aan het moderne bestaan, waarin we het
leven weerstandsloos stroomlijnen en we de voortgang in
techniek als een natuurlijke en onontkoombare onrwikke-
ling zljn gaan zien. Het nieuwe komt logisch voort uit het
oude. Het zijn processen waarin de mens zich razendsnel
aanpast aaÍ;) wat };1t1 zelf. voortbrengt.
De techniek heeft ook haar invloed op de pelgrimsroute nu
deze wordt vootzienvan webcams en internewerbindingen
die de communicatie met de wereld in stand houden. Nog
maar weinig wandelaars pelgrimeren zonder mobiele tele-
fo o n. P arado xaal geno eg is he t j uis t d e v anzelfspre kendheid
van dit moderne bestaan en het gevoel willoos geworpen te
zljnin een leven van werken, carrière en pensioen, dat veel

mensen doet besluiten om de tocht te ondernemen. Maar
het gaan van het pad betekent niet dat men automatisch op

het spoor komt van het tegenwicht dat men zoekt. De geest

van de weg geeftzich misschien wel steeds moeilijker prijs.

Als ik terugloop naar de herberg valt me op hoezeer het
stadje ingericht is op het pelgrimeren. Het succes van de her-
berg heeft inmiddels ook de buren doen besluiten een her-
berg te openen. Het komt eÍop aarl. om naast de ideële



motieven ook zakelijk de herberg draaiende te houden en

zich als LE spr it du chemín te blijv en o nde rs cheiden, o o k al wer-
kenze als vrijwilligers zonder enig winstoogmerk. Yanaf de

openingztlner mensen geweest die zich tot het inítiatief.van
de herberg voelden aangerrokken. Pelgrims kwamen met ad-

viezen, een huishoudkundige ordende het huishouden, een

ander controleerde de bouwkundige staat van de kelder die
ze wiLden kope n en raadde hun af tot aankoop ovet te gaan,

een Italiaan bood aan een vertaling van de website te maken
en een Spanjaard kwam ongevraagd met een facobsschelp
voor de gevel.'Toevalligi noemen Arno en Huberta deze ont-
moetingen, in de zir, dat het hun ongevraagd toevalt. Als ik
vlak voor het eten blader in een aantal spirituele boekjes die
ik vind op de tafel van de hal, dringt het tot mij door dat het
eigenlijk merkwaardig is dat de geest een huis nodig heeft.

De geest laat zicl;. niet beperken door muÍen van steen, dy-
namiek waagt om alles behalve grenz en. T ocli, zljnveiligheid
en vertrouwdheid wellicht voorwaarden om de waagnaat de

innerlijke weg en de onderliggende motieven van het pel-
grimeren te durven stellen. Het is in de vorming van deze

tijdelijke gemeenschap van een luttel aantal uren dat de her-
bergzichonderscheid van andere. Hij kent niet de anonieme

sfeer van het hotel.
Tegen zeverlen staat een nieuwe groep mensen op de bin-
nenplaats. We maken opnieuw een voorstelrondje en drin-
ken een glas. Ik neem plaats naast een Franse vrouw die ik
even moeilijk heb zien kijken, omdat ze niet direct in haar

eigen taal werd aangesproken bij de begroeting. We wisselen

verhalen en plannen uit en genieten van het eten. Arno ver-
telt dat er al zestienduizend gasten dit huis hebben aafige-

daan. Ik probeer me voor te stellen wat het betekent om ieder
jaar zes maanden lang elke dag je huis open te stellen voor
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zo veel mensen. En dan wordt me iets duidelijk wat ik nog

niet eerder onder ogen heb gezien. Binnen deze muren, die

het resultaat zijn van een langewegvan bezinnen en loslaten,

is er ruimte voor de gift. De geest van de weg wordtzichtbaar
in de dynamiek van het geven, in de manier waarop de pel-
grims door de herbergiers worden ontvangen, er naar hen

wordt geluisterd en voor hen wordt gekookt. De muren zijn
de voorwaarde voor deze onvoorwaardelijke gíft. Ik denk
terug aan mijn vriendin uit de voormalige DDR, met haar

zelfgemaakte cadeaus. Iets van een dergelijk cadeau zit er in
dit huis. En het kan geen toeval zijn dat mensen die hier
langskomen de ruimte voelen om op hun beurt ietsvanzich-
zelf te geven.

Ats ik de volgende dag vertrek, krijg ik een Esprit-kaart mee.

Hetzijn kaarten met teksten en wagen voor onderweg. Een

gedicht van Antonio Machado:

W andelaar, jouw vo ets tapp en

zijnde weg, niets meer;

Wandelaar, er is geen weg,

de weg maak je al lopende.

Al lopende maak je de weg,

en als je omkijkt,
zie je}r.et spoor,

dat je nooit meer zult bewandelen.

Wandelaar, er is geen weg,

alleen de rimpelingen
vandezee.



lnformatie voor de bezoeker

Voor wie?
De herberg l'Esprit du chemin is ieder jaar vanaf april tot eind september
geopend en richt zich op de wandelaars/pelgrims die de route naar 5an-

tiago lopen. Men kan maximaaltwee nachten blijven; in gevalvan bles-

sures en ziektes zijn daarop uitzonderingen mogelijk. De gezamenlijke

maaltijd is het verbindende element van het verblUf; gasten die aange-

ven daarvan gebruik te willen maken, krijgen voorrang op hen die dat
niet willen. ln een open en zeer internationale sfeer streeft men ernaar

een gemeenschap-voor-het-moment te vormen. Voor mensen die hier

de route naar Santiago aanvangen, is de herberg een uitstekend ver-

trekpunt. Men slaapt in kleine slaapzaaltjes op ruime bedden.

Prijsindicatie
Een overnachting kost B euro, het pelgrimsdiner 9 euro (incl. wijn). Ont-
bijt 3 euro, lunchpakket 3 euro.

Hoe er te komen?
Het station van Saint-Jean-Pied-de-Port ligt tegen het centrum aan. Van-

uit Nederland reist men met de trein naar Parijs, daar moet men over-

stappen op de trein naar Bordeaux, die van het Gare Montparnasse
vertrekt. ln Bordeaux kan men overstappen op een trein naar Bayonne.

ln Bayonne vertrekt er drie tot vier keer per dag een trein in de richting
van Saint-Jean-Pied-de-Port.

Adres en contactgegevens
lEsprit du chemin, Rue de la Citadelle, 64220 Saint-Jean-Pied-de-Port,

Fran krijk. Telefoon van uit Nederland: OO33 55937 2468.

De website www.espritduchemin.org is zeer compleet, meertalig en

biedt veel informatie over achtergronden van de herberg en reismoge-

lijkheden ernaaÍtoe. E-mail: info@espritduchemin.org
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