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“Kijk uit voor de wandelgidsen. Die willen je laten
geloven dat er voor alles wat er te zien is een naam is. In
woorden wordt alles vastgelegd en bevroren.” Dit is een
citaat uit het boekje ‘Wandelen’ van Frédéric Gros. Onze
eigen wandelfilosoof Ruud Bruggeman las het en steekt
in dit nummer van Omnes zijn enthousiasme
erover niet onder stoelen of banken.
“Realiseer je dat je blik wordt vervormd
door conventies over wat mooi of lelijk is.
Gebieden die niet tot de Canon van het
mooie horen, zoals Ruhrgebied of Povlakte,
daar is de conventie niet aanwezig en word
je gedwongen zelf te kijken en je oordeel te
vormen.”
Nog zo’n uitspraak die ons helpt de geest te
openen en geheel onbevangen te zijn bij waarnemen en
ervaren van onze omgeving. Het zijn de woorden van
Klaas van der Veen die in ditzelfde nummer zijn eigen
zinnige, misschien wel tegendraadse visie geeft op het
pelgrimeren.
“Pelgrimeren, een feest voor lichaam en geest” is het
centrale thema van de Ontmoetingsdag van 14 novem
ber. Daarbij valt vooral de diversiteit op in de manier
waarop men dat feest ervaart. Het woordgebruik - lange
afstandstocht of pelgrimage - verraadt al iets van de
manier waarop jij de tocht beleeft: als een zoektocht
naar jezelf, als een manier om dichter bij God te komen,
als poging een stukje geschiedenis te herbeleven. Of als
sportieve uitdaging. Van al die verschillende smaken kunt
u in dit nummer proeven.

En zo is Omnes 11 te beschouwen als
een rijk gevulde (Italiaanse?) maaltijd
waarop vele verschillende gerechten uw
smaakpapillen proberen te verleiden. Met
dank aan al die schrijvers van binnen en
buiten de redactie die ieder hun aandeel
daaraan hebben geleverd. Daarbij past
een welgemeend ”grazie e buon appetito!”
Maar we kunnen deze inleidende woorden niet afsluiten
zonder een even welgemeend dank- en afscheidswoord
te richten aan onze vertrekkende voorzitter Gert Wich.
Hij is de man die niet alleen aan de wieg stond van onze
vereniging, maar daaraan ook tot de dag van vandaag op
voortreffelijke wijze leiding heeft gegeven. Hij gaat ons
verlaten en de redactie zwaait hem uit met een mooi in
terview dat Ruud Bruggeman deze zomer met hem had.
Tot slot richten we een welkomstwoord aan de vrouwe
lijke versterking van onze redactie in de persoon van
Marjolein Nagel. En een afscheidswoord is er voor Ben
Teunissen: hij was eindverantwoordelijk voor de eerste
25 (digitale) Nieuwsbrieven van onze vereniging en de
eerste tien nummers van de Omnes. Hij blijft daaraan
zijn bijdragen leveren, maar niet meer als hoofdredac
teur. Dit voorjaar heeft u al kunnen ervaren hoe Ben’s
opvolger, Luc Gregoir het stokje van de Nieuwsbrieven
op creatieve wijze heeft overgenomen. In dit nummer
van Omnes kunt u kennismaken met de nieuwe hoofdre
dacteur die daarbij nog dankbaar heeft mogen leunen op
de grote ervaring en kennis van Ben. Zoek de verschillen!
Ben, bedankt!

van de redactie

redactie@pelgrimswegen.nl

Is uw emailadres gewijzigd? Geef dit s.v.p. door aan ledenadministratie@pelgrimswegen.nl

in dit nummer o.a.
1 Durf te kijken, Marjolein Nagel en Klaas van der Veen
4 Wandelwijsheid rond Nijmegen, Ruud Bruggeman
12 Bloemen langs de weg naar Rome, Titia Meuwese
16 De kerk van de Friezen in Rome, Leo Baeten
21 Je kunt alleen groeien als je de tijd neemt stil te staan, Luc Gregoir en Reinoud de Brant

