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De Camino van het 
Hoge Noorden

Het Jabikspaad  (‘Jacobspad’) is een Friese vertakking van de pelgrimsroute naar 

Santiago de Compostela. Erik Hendrix pelgrimeerde per fiets in omgekeerde  

richting naar Leeuwarden, de culturele hoofdstad van Europa, en stelt vast dat  

ook hier de reis belangrijker is dan de bestemming.

Erik Hendrix

Leeuwarden werd op 6 september 2013 uitgeroepen 
tot culturele hoofdstad van Europa. Het zou nog tot 
2018 duren voordat het eindelijk zo ver was, maar in 
de tussentijd heeft men in de Friese hoofdstad niet stil-
gezeten. Zo organiseerde stichting Santiago aan het 
Wad voor de gelegenheid een ‘Camino der Lage lan-
den’, beter bekend als het Jabikspaad, of Jacobspad.
Officieel bestaat het Jabikspaad al sinds 2000, toen de 
Ried fan de Fryske Beweging het initiatief nam om de 
route te markeren, maar eigenlijk is deze noordelijke 
route nog veel ouder. De eerste schriftelijke bron er-
over is te vinden in de zogenaamde Karelskroniek van 
Einhard, een Frankische geleerde en geschiedschrijver 
die leefde rond 830.

Karels droom
In deze geschiedenis lezen we over een droom van Ka-
rel de Grote. Daarin zag hij aan de hemel een weg van 
sterren die liep van de “Friese zee” (de Noordzee) naar 
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Meneer en  
mevrouw De Jong.

Het pelgrimspaspoort van Elza Vis.

de Atlantische kust van Galicië in Noord-Spanje. Ver-
volgens verscheen hem de apostel Jacobus, die zei 
dat tot het einde van de tijd pelgrims van zee tot zee 
zouden trekken.
Daarmee wordt de betekenis voor het Jabikspaad be-
duidend groter. Het was immers Karel de Grote die 
voor het eerst heel christelijk Europa verenigde. Op 
die manier symboliseert zijn droom niet alleen de 
geografische grenzen van een verenigd Europa, maar 
ook nog eens de cultureel-religieuze grenzen (in de 
tijd van de Vikingen reikte de christelijke invloed nog 
niet tot Scandinavië).
Daarnaast loopt de route ook nog eens door de hele 
lengte van de provincie Friesland, dat wil zeggen: 
van het kustdorp Sint Jacobiparochie in het noorden, 
naar het Overijsselse Hasselt in het zuiden. Zo komt 
bij het Jabikspaad de hele provincie Friesland aan 
bod. Het moet toch ook wel gezegd worden dat de 
officiële benoeming tot culturele hoofdstad voor 
Leeuwarden-Friesland geldt, en niet alleen voor de 
stad in enge zin.

Plattelandskerk
Wie zich op het Jabikspaad begeeft, komt daar ook 
al snel achter. Op de website is een gedetailleerde 
route te vinden waarop alle overnachtingsplaatsen 
nauwkeurig staan aangegeven. Het is niet overdre-
ven om te zeggen dat de hele provincie aan dit pro-
ject meedoet. Ook de beroemde Friese gastvrijheid 
ondervind ik al snel aan den lijve: overnachtings-
plaatsen zijn met enkele telefoontjes snel geregeld, 
in beide gevallen in een plattelandskerk.
Mijn eerste stop is Terband, een klein dorpje ten 
noorden van Heerenveen. Als ik ondanks een roya-
le vertraging bij de Terbantstertsjerke aankom, tref ik 
daar meneer en mevrouw De Jong, geduldig wach-
tend in het zonnetje. Na een hartelijke kennismaking 
krijgt deze dankbare pelgrim al vrij snel een koud 
biertje in de handen gedrukt.
Meneer De Jong blijkt een manusje-van-alles. Als hij 
niet op vertraagde pelgrims zit te wachten, maakt 
hij zich dienstbaar door onder andere kostertaken te 
vervullen. Hij vertelt dat de kerk in 1975 eigendom 
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is geworden van de stichting Alde Fryske Tsjerken. 
Die stichting neemt de zorg voor historische Friese 
kerkgebouwen op zich als er vanuit de gemeente niet 
meer genoeg draagvlak is. Toch kerkt er een oecu-
menische gemeenschap in Terband waar De Jong re-
gelmatig dienst doet als lekenvoorganger.

Een self-made man
Mijn tweede overnachting is in de Nikolaaskerk in 
Swichum, een dorpje eventjes ten zuiden van Leeu-
warden, die beheerd wordt door Jan en Sietske 
Smidstra. Het kerkje heeft voor de katholieke pel-
grim extra betekenis: het werd namelijk gesticht door 
Wigle van Aytta van Zwichem, of, gelatiniseerd: 
Viglius.
Viglius was wat we tegenwoordig een self-made man 
noemen; hij had carrière weten te maken door zijn 
bekwaamheid, niet door zijn afkomst. Hij verdedig-
de het katholieke geloof in de tijd van de Reforma-
tie, had contact met Erasmus en was raadsheer en 
diplomaat voor keizers Karel V en Filips II. Dien-

sten vinden er in het kerkje niet meer plaats, maar 
het is tegenwoordig erg populair als trouwlocatie.
De noordelijke route naar Santiago blijkt geen een-
zame onderneming. Zowel lopers als fietsers ko-
men al snel mede-pelgrims tegen. Een overnach-
ting in de Rebadstjerke van Jorwert gaat dan ook 
niet door omdat daar die avond al vier (!) andere 
pelgrims slapen.
In Swichum deel ik de kerk met Elza Vis. De rasech-
te wandelaarster vertelt met veel enthousiasme hoe 
ze het hele Jabikspaad te voet aflegt – in etappes, 
weliswaar. Geregeld gaat ze er een paar dagen tus-
senuit om weer een deel van de route te lopen. “Het 
mooiste van pelgrimeren zijn de mensen die je on-
derweg tegenkomt”, zegt ze.

Voor een dichte deur
Aangekomen in Leeuwarden wordt maar weer eens 
duidelijk dat de reis belangrijker is dan de bestem-
ming. Friesland is prachtig en de Friezen zijn buiten-
gewoon vriendelijk en gastvrij, maar in Leeuwarden 
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sta je veelal voor een dichte deur. Dat is jammer, 
vooral omdat je regelmatig pelgrims en dagjesmen-
sen om de kerken heen ziet lopen op zoek naar de 
ingang.
Het lukt de Kerk van Friesland blijkbaar niet om 
een graantje mee te pikken van de hype rond Leeu-
warden als culturele hoofdstad. Bovendien is het 
opmerkelijk dat de plattelandskerken wel op toe-
gewijde vrijwilligers kunnen rekenen, maar de 
Sint-Bonifatius van Leeuwarden bijvoorbeeld niet 
voor meer dan twee uur per dag. Wie een stempel 
van een katholieke kerk in Leeuwarden in zijn pel-
grimspaspoort wil hebben, zal zijn aankomst in de 
culturele hoofdstad dan ook minutieus moeten 
plannen. +

Info: www.friesland.nl, 
www.santiagoaanhetwad.nl en 
www.jabikspaad.nl
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