
6 Camino der Lage Landen Zaterdag 3 februari 2018

V
an alle kanten moe-
ten ze naar Sint Jaco-
biparochie toe komen
stromen op woensdag
25 juli. Wandelaars

vanuit Franeker, Vrouwenparochie
en Hogebeintum, fietsers vanuit
Harlingen, Workum, Sneek en Hol-
werd. Het liefst met honderden. Op
die dag eindigt daar namelijk de
pelgrimsestafette vanuit een aantal
plaatsen in Zuid-Nederland naar Sint
Jacobiparochie, dat voor die gelegen-
heid omgedoopt is tot Santiago aan
het Wad. Aan het einde van hun
lange tocht wacht de pelgrims dan
een aankomstfeest bij de Groate
Kerk, aan het einde van de middag
gevolgd door een pelgrimsmaaltijd.
Liefhebbers kunnen dan ook deelne-
men aan een vesperviering.

Lopen pelgrims gewoonlijk van-
uit allerlei plekken in het Noorden
richting Zuiden om deel te worden
van de grote stoet die de Camino
aflegt, het pelgrimspad naar het
Spaanse Santiago de Compostela; in
het jaar waarin Fryslân de Culturele
Hoofdstad van Europa is, kan er
noordwaarts gelopen worden.

En zoals veel pelgrims na hun
aankomst in Santiago de Composte-
la nog even doorlopen om in Finis-
terre - letterlijk het ‘einde van de
wereld’ - de zee te zien, kan dat op
25 juli ook via de ‘Camino der Lage
Landen’. Even verderop aan de
Waddendijk, in Zwarte Haan, zal
’s avonds een festival worden ge-
houden. Op één van de donkerste
plekken van Nederland is daar ’s
nachts gelegenheid de sterrenhemel
te aanschouwen. De pelgrims kun-
nen dan aansluiten bij het festival
‘Nacht aan het Wad’ van onder
meer Stichting Feel the Night, waar-
in het draait om duisternisbeleving.
Het is een passende aanvulling op
de pelgrimsestafette, per slot van

rekening was de sterrenhemel van-
ouds de belangrijkste wegwijzer
voor de pelgrim.

Jabikspaad
Het idee om het in het kader van
LF2018 eens helemaal anders te
doen, ontstond bij de mensen die
betrokken zijn bij de Stichting
Jabikspaad Fryslân. Deze stichting
draagt al twintig jaar zorg voor het
Jabikspaad, het Friese pelgrimspad
dat ontwikkeld is door oud-pastoor
Jan Romkes van der Wal, en dat in
Hasselt aansluit op de paden die
verder naar het Zuiden voeren
richting het Spaanse Santiago. In
wezen is het geheel een ‘Jacobspad’.
Santiago de Compostela is de stad
van San Yago, oftewel dezelfde Sint
Jacobus waaraan Sint Jacobiparo-
chie haar naam dankt. In het Spaan-
se Sint Jacob zou Jacobus, een van
de drie ‘uitverkoren discipelen’ van
Jezus, begraven zijn. Het is hierom
ook dat Santiago de Compostela een
van de belangrijkste bedevaarts-
plaatsen ter wereld is - en dat al
eeuwen lang.

In 2011, toen het Nederlands
Genootschap van Sint Jacob 25 jaar
bestond, is het concept van de ‘Ca-
mino der Lage Landen’ ontwikkeld:
in etappes een route door heel
Nederland lopen. Omdat het toen
een groot succes was en regelmatig
om een herhaling gevraagd werd,
leek LF2018 dé gelegenheid om dat
beproefde concept nog eens te
herhalen. Maar dan niet van noord
naar zuid, maar van zuid naar
noord; naar het begin van wat de
‘noordelijkste aanlooproute’ van de
Camino genoemd wordt. Het ken-
merkende van de Camino der Lage
Landen is dat mensen op bepaalde
vastgestelde dagen een stukje van
de verschillende Jacobspaden in
Nederland kunnen lopen. Door af

Stimulans
voor het
pelgrimeren
in Fryslân
In etappes een pelgrimsroute lopen door heel Nederland. Dat is

het principe van de ‘Camino der Lage Landen’ die vandaag begint

en die vanwege LF2018 naar het Noorden voert, naar Santiago

aan het Wad. De organisatie die erachter zit, wil het

pelgrimstoerisme in Fryslân structureel stimuleren met deze

Friese Camino en ontwikkelde een netwerk van pelgrimspaden

en pelgrimsaccommodaties in de provincie.

Dick Vos

De WandelCamino kent drie routes die in 125 etappes door zestien regio’s voert. Hij is ruim vijftienhonderd kilometer lang.


