
Regels van goed Gedrag voor de pelgrims  
en gebruikers van de BASKISCHE BERGEN. 
 Pelgrims vrienden, morgen zul je deze mythische berg op de weg van Sint Jacob 
 beklimmen.Deze weg, zelfs al wordt deze meestal gebruikt door pelgrims en 
 wandelaars is niet voornamelijk voor uw exclusieve gebruik. 
U steekt een van de belangrijkste pastorale gebieden in de Pyreneeën over, met 
zijn duizenden schapen en paarden, waar veel  
Baskische herders over hoeden, ook komt U door en langs diverse privé terreinen en particulierenwoningen.... Het soms  
onfatsoenlijke gedrag van de wandelaars, maakt dat de verstandhoudingen tussen enerzijds de wandelaars en anderzijds de  
plaatselijke bergbewoners en herders enigszins op gespannen voet kan staan.Enige goede raadgevingen om dit te voorkomen of 
wat nog mooier zou zijn, te verhelpen! De 1ste en meest simpele is de volgende stelregel, om maar even met de bijbel te spreken, 

 “wat gij niet wilt dat U geschiedt, doe gij dat ook een ander niet” 

      Volg en blijf op de gemarkeerde paden (Gele markering, Jakobsschelpen GR markeringen etc ...) zodat U de kuddes niet 
                verstoord die in Uw directe nabijheid bevinden! 
       Vermijd fecaliën en afval (verpakkingen, etensresten, papier, enz.) achter te laten in de natuur, de bermen en in de 
                   omgeving van de woningen waar U langsloopt. 
       Als er vee op Uw pad komt vermijd schrikreacties, loop gewoon door zonder grote gebaren of kreten, geef ze geen eten, 
                    probeer ze niet aan te raken!! Hun reacties zijn altijd onvoorspelbaar!!! 
       Op de stukken verharde weg, loop achterelkaar aan de zelfde kant van de weg indien U met een groepje bent, soms 
                    komt U zwaarbeladen voertuigen van herders tegen of wordt U erdoor ingehaald. 
       Heeft U even pauze gemaakt? Neem AL Uw afval mee!!! Conservenblikjes, glas al dan niet gebroken en andere  
             zooi kunnen de dieren verwonden en niet onbelangrijk U draagt bij aan het behoud van een Schone Berg!! 
       De natuurlijke of door mensen gecreëerde schuilplaatsen, kunnen bezet zijn door vee…. In dat geval geld “wie het 
                  eerst komt, wie het eerst maalt” 
        Indien nodig is bivakkeren toegestaan tussen 19:00 & 07:00 het is dan zaak om die plaatsen te vermijden die gewoonlijk 
                door de kuddes gebruikt worden om te overnachten, vraag het aan de herders zij zullen U een goede stek aanwijzen  
                 en Uw begrip waarderen!! 
       Een handgebaar als groet, overbrugt al de taal en cultuur barrières en zullen gerespecteerd en zeer gewaardeerd worden! 
       De maand oktober is de maand waarin op duiven wordt gejaagd op de Baskiesche Cols, hinder de in hinderlaag liggende 
           jagers (achter muurtjes en wallen) niet en zorg dat je het gebied snel en stilletjes doorkruist. 
       Honden MOETEN verplicht aangelijnd zijn!!! Verjaag ook de honden die U te lang zouden gaan volgen. 
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Ik heet Basajaun, ik ben een Baskische  
mythologische figuur. Sinds het begin  
der tijden waak ik over de Basken, de  
bergen, de dieren en de planten en  
morgen zal ik ook over U waken dus…. 
Volg mijn adviezen dus goed op!! 
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