Verslag van Franeker St Jacobiparochie “Santiago aan het Wad”, regio Noord-Holland
benoorden het Y

Op de feestdag van Sint Jacobus, 25 juli, starten
we in de Martinikerk in Franeker. Voor de ca. 44 deelnemers was er koffie, vóór we om 9:30
uur naar de afsluitende manifestatie in St. Jacobiparochie gingen. Het weer was goed, heet
maar niet broeierig. In opgewekte stemming liepen we door de Voorstraat, Sjaardemastraat,
het fietspad van de Hertog van Saxenlaan naar het tunneltje van de N384. Verder naar het
viaduct van de A31 richting Dongjum.

Toen al 7 km afgelegd, in Tzummarum pauzeerden we bij een snackbar t.o. de kerk
gedurende 20 min., tot 11.30 uur.

We hadden niet veel tijd want om 13.00 uur moesten we in St. Jacobiparochie zijn voor de
slotmanifestatie. We stonden toch nog even stil bij het standbeeld van een Friese koe en
verderop kreeg ik uitleg van de wethouder van Waadhoeke (waar St. Jacobiparochie onder
valt) over een kunstwerk in een korenveld; hij vertelde me ook iets over het glooiende
landschap, dat vóór de bouw van de Oude Bildtdijk tot de Waddenzee behoorde; de nieuwe
Zeedijk is hier weer bij een nieuwe inpoldering omheen gelegd.

Hij was blij dat zoveel pelgrims naar dit gebied waren gekomen! En verder liepen we, dicht
bij elkaar langs oude boerderijen met houtwallen, nieuwe kapschuren, korenvelden, weiden
met Friese paarden, in de verte de rechte lijn van de Waddendijk, de streek van Het Bildt.
We passeerden het dorp Minnertsga, 3 km van St. Jacobiparochie verwijderd. Daar werd nog
het laatste T-shirt verloot de gelukkige is Fred Verspille. Elke etappe werd een T-Shirt verloot
die ontworpen is door Peter De Jongh Visscher.

Als je als pelgrim in diverse regio’s hebt gelopen kreeg je een herinnering zoals de gebreide
bloem, de gele pijl, en onze regio gaf aan elke pelgrim de wulk

Het Wapen van de Bildt daar staan de Wulken op
afgebeeld. Janneke en Gerlof heeft ze voor ons gezocht.
Daar wachtten vele pelgrims die met de fiets uit Twente waren gekomen, ons op. We
passeerden ze en kwamen tegelijkertijd in St. Jacobiparochie aan.

Daar werden weer vele foto’s gemaakt met de
bourdon bij het bord met de plaatsnaam St.-Jabik (eronder stond “Santiago aan het Wad”).
We hadden het gehaald! De Compostella was binnen, tenminste voor degenen die 100 km
hadden gewandeld

In een grote tent op het plein vóór de Groate Tsjerke van St. Jacobiparochie werden
toespraken gehouden door de algemeen voorzitter van het NGSJ, t.w. Peter Hesseling, de
voorzitter van Stichting “Santiago aan het Wad,” t.w. Hans de Jong. Er was een dankwoord
voor al de vrijwilligers die de 113 (!) wandeltochten en fietsroutes hadden georganiseerd.
Hier kregen we het boek “Een Uytland geheten Bil” (schrijver Leendert Ferwerda) uitgereikt.
Later in de middag kregen we er de maaltijd. In de Grote Kerk konden we koffie, thee,
frisdrank en bier kopen en even uitrusten. Een tuna-groep (in Spaanse klederdracht) uit
Eindhoven trad er op.

Er werd een video over Het Bildt vertoond, pastoor Marco Conijn en dominee Douwe Visser
gaven de pelgrimszegen aan toekomstige pelgrims. In een bijgebouw konden we de
Compostella ophalen, 2 zelfs, d.w.z. één in het Fries en één in het Nederlands. In de school
konden we een mis bijwonen. Dat alles mogelijk gemaakt door de Stichting “Santiago aan
het Wad”.

Na de pelgrims-maaltijd gingen we lopend of met eigen vervoer naar Zwarte Haan, zo’n 7 km
vanaf St. Jacobiparochie. Er was een uitgebreid programma opgesteld “Nacht aan het Wad”
met muziek, poëzie, verhalen, natuur en food. Onderweg vertelde Lammert de Hoop hoe de
provincie Friesland hiertoe gekomen was, een samenwerking van Santiago aan het Wad,
Feel the Night, gemeente Waadhoeke, Landschapsbeheer Friesland, het Waddenfonds,
Leeuwarden Fryslân 2018 e.a. (Lammert was ook met ons meegelopen vanaf Franeker.) Dat
duurde tot 07.00 uur in de ochtend. Velen gingen al eerder weg, naar een besproken
kampeerplaats, een pension, naar familie in de buurt of gewoon terug naar huis. We hadden
een geslaagd St. Jacobusfeest meegemaakt, met vele ontmoetingen met pelgrims uit de
eigen regio en uit andere regio’s in het land. Onze regio, die van Alkmaar, had een flinke
steen bijgedragen. We hadden al lopende ervaringen uitgewisseld, bijzondere gesprekken
gehad en nieuwe contacten gelegd. Voor sommigen was het een voorbereiding voor een
toekomstige pelgrimstocht naar Santiago de Compostella. Anderen hadden in een Friese
kerk geslapen, mogelijk gemaakt door de Stichting Alde Fryske Tsjerken. En dat allemaal in
het kader van Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa in 2018, in het najaar van 2016
door de Stichting aangekaart bij het Nederlands Genootschap van Sint-Jacob. Er zijn vele
initiatieven gerealiseerd die voordien onmogelijk leken.
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