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Pastoor Burger begon zijn camino home vorig jaar met hulpbisschop Everard de Jong als 

gast. Afbeelding: Peter 

Pastoor John Burger van Houthem fietste het afgelopen jaar virtueel naar 
Santiago. Op ‘n hometrainer. Samen met gasten die hem stukje 
begeleidden. Het leverde boeiende gesprekken op. 

In gedachten op weg naar Santiago de Compostella, al fietsend op een 
hometrainer. Hoe kwam u op dat - laten we zeggen opmerkelijke - 
idee? 

„Elf jaar geleden heb ik een stukje van de route naar Santiago gelopen. 
2021 was net als toen een heilig jaar in Santiago. Daarom wilde ik dat 
nu weer doen. Maar door corona kon dat niet. ’s Nachts kreeg ik in bed 
een idee: met corona doen we opeens alles thuis, dus waarom niet ook 
die route naar Santiago. Een camino home, zogezegd: in etappes van 
telkens vijftig kilometer naar het graf van Jacobus.” 



U heeft elke week iemand uitgenodigd om dat stukje met u mee te 
fietsen. Welke gedachte zat daar achter? 

„Als je naar Santiago loopt of fietst kom je onderweg ook allerlei 
mensen tegen met wie je vanzelf in gesprek raakt. Voor mij is dat 
eigenlijk een wezenlijk onderdeel van de camino, de weg naar 
Santiago.” 

U heeft uw reisgenoten zelf uitgenodigd. Op grond van welke criteria 
heeft u hen uitgezocht? 

„Je kijkt eerst naar mensen die zelf in Santiago de Compostella zijn 
geweest, benieuwd naar hun ervaringen en indrukken. Maar allengs ga 
je die groep verbreden. Je gaat ook vrouwen uitnodigen, jongeren, 
mensen uit andere geloofsgemeenschappen. Waardoor ook de 
gesprekken veel gevarieerder worden.” 

U heeft gefietst met de hulpbisschop en de gouverneur, met de 
burgemeester en de wethouder, met religieuzen en leken. Welk 
gesprek heeft de meeste indruk op u gemaakt? 

„Dat is moeilijk te zeggen. Wat mij vooral is opgevallen is dat mensen 
zich heel snel blootgeven tijdens zo’n gesprek, waardoor je dingen 
hoort die je bij hen niet verwachtte. Waardoor de relatie meer diepgang 
krijgt.” 

U bent na het Gerlachusoctaaf 2021 begonnen aan uw camino op de 
hometrainer. Bij de opening van het octaaf 2022 sluit u die tocht 
komende woensdag af, met bisschop Delville van Luik als laatste 
fietsmaatje. Wat heeft die tocht u gebracht, buiten een puike conditie 
uiteraard? 

„Inzicht. En, ook dat, geld voor het goede doel. Ik wilde met deze tocht 
ook geld inzamelen voor vondelingen en weeskinderen in China. Dat 
heeft uiteindelijk 20.000 euro opgeleverd. Daar ben ik erg blij mee. En 
de mensen van dat project in China ook, denk ik.” 

Het jaarlijkse Gerardusoctaaf in Houthem begint woensdag met een pontificale 
hoogmis in de parochiekerk. Het thema van het octaaf is dit jaar een directe 
vraag aan de gelovigen: ‘En wat doe jij?’ Na de eucharistieviering kruipt 
pastoor John Burger op het voorplein op de hometrainer voor het laatste stukje 
van zijn virtuele camino naar Santiago. 

 


