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Voorwoord van de hoofdredacteur
In deze duistere tijden van de wereldwijde coronacrisis voelt praten en
schrijven over pelgrimeren naar Rome bijna als een gotspe. Dat velen
dit voorjaar – en mogelijk ook gedurende de zomer – moeten afzien van
hun tocht is heel vervelend, maar in het licht van de totale omvang van
deze crisis natuurlijk een luxeprobleem.
Toch zijn we als redactie blij dat we dit voorjaar onze energie op een
positieve manier hebben kunnen inzetten om met elkaar weer samen
een nieuw nummer van Omnes in elkaar te sleutelen. De klus bood mij
althans de mogelijkheid de aandacht af en toe te richten op minder
zorgelijke zaken en daarmee een stukje weerstand op te bouwen tegen
al te sombere overpeinzingen.
Dankzij het geweldige “Decamerone-initiatief” van ons zeer
gewaardeerde redactielid Titia Meuwese voel ik me inmiddels deel
van een groep reizigers, die - door het rondwarende virus in een
denkbeeldige herberg tot “huisarrest” veroordeeld - elkaar om de
stamtafel met bijzondere vertellingen uit de slaap moeten houden. Voor
het geval u het gemist heeft: u vindt elke dag een nieuw verhaal op onze
site www.pelgrimswegen.nl/decamerone
Met een beetje fantasie zou je het vertellen en lezen van deze verhalen
vanuit je leunstoel een soort “geestelijke pelgrimage” kunnen noemen.
En nu blijkt uit het verhaal van historicus Patrick Naaktgeboren (op
pagina 30) dat die optie van een geestelijke pelgrimage aan het eind
van de Middeleeuwen een reëel bestaand alternatief was voor een
fysieke pelgrimstocht. Door gedisciplineerde bid-rituelen kon men een
aflaat bekomen en zo de in het vagevuur door te brengen tijd bekorten.
Ook onze gastauteur Victor Broers spreekt in het verlengde daarvan
over de “leunstoelreiziger”. Hij levert met zijn artikel (op pagina 11) de
bijdrage van Roma Aeterna aan ons eerste samenwerkingsproject. Ons
artikel uit Omnes 19 over het Romeinse wegennet verscheen deze winter
ook in hun laatste nummer. Grote kans dat die uitwisseling nog een mooi
vervolg krijgt.
Ik hoop dat het lezen van deze Omnes ieder van ons helpt een moment
de aandacht af te leiden van de dagelijkse coronaverhalen en in onze
verbeelding een eigen geestelijke pelgrimstocht te ondernemen.
Namens de redactie wens ik u veel leesplezier en goede gezondheid!

Arnoud Boerwinkel
Hoofdredacteur OMNES
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