Persoonlijke impressie van een Wonderlijke Dag
Ik was te laat bij station Gaanderen. Hoewel ik wist waar Gaanderen lag, had ik mij laten leiden door
mijn verouderde TomTom die mij langs twee andere stations voerde. De fietsersgroep stond op het
punt van vertrekken, de wandelgroep was nog maar net het spoor over. Wat nu? Wandelen doe ik
graag alleen, maar ik had me nu ingesteld op een groep “gelijkgestemden”. Zoals ik van mezelf weet
slaat op zo’n moment enige paniek toe. Scheur ik met mijn auto het spoor over op zoek naar de
groep? Het hele dorp rondgereden. Nergens een groep te bekennen. Onverrichterzake terug naar de
parkeerplaats bij het station. Er zat niets anders op dan in mijn eentje richting de Slangeburg te gaan.
Dat alles werd waargenomen door een vrouw met een hond zo groot als een kalf. Zij kwam naar me
toe en vroeg vriendelijk of ze me ergens mee kon helpen. Ik legde het probleem uit. Ze wees in een
bepaalde richting. “Als ze naar de Slangenburg gaan zullen ze het Klompenpad wel volgen. Ik loop
wel even met u mee. Als ze nog geen koffie hebben gedronken zullen ze in Olland koffie drinken”. Ik
beaamde dat pelgrims als het even kan gebruik maken van elke herberg die ze tegen komen.
Op naar Olland. Maar in Olland wist men van geen groep. Alleen verder. Zou ik nu richting het Kasteel
gaan of richting de Abdij? Een beetje pelgrim kiest voor de Abdij. Dus ik naar de Abdij. In de verte
hoorde ik het klingelen van de klokken voor de dienst van 12.00 uur. Precies voor sluitingstijd kwam ik
binnen. Geen groep. Ik besloot de groep de groep te laten. De weg (zeiden we dan als pelgrims) loopt
anders dan je van plan was. Ik verzoende mij met het alleen zijn. Hierna naar de Slangenburg. Zonder
routekaartje en zonder richtingsbesef nog niet eenvoudig te vinden. In de verte doemde de contouren
van het Kasteel op. En wat zag ik daar in de verte: een grote groep mensen. Net verzoend met mijn
alleen zijn, sprong mijn hart van vreugde op. Met veel excuus en uitleg meldde ik mij.
Niemand had me nog gemist. Mij werd verteld dat ze een rijk gedocumenteerde voordracht hadden
gehoord over de geschiedenis van het Kasteel en heerlijke koffie hadden gedrongen en nog heerlijker
appelgebak hadden gegeten. Gratis. Het werd nu ook duidelijk waarom één zo n heerlijk appelgebakje
met gecaramelliseerde noten (dat detail alleen al) over was gebleven. Het stond nog op tafel toen ze
de zaal verlieten. Ik zou terug kunnen gaan om het op te halen, maar het risico was voor mij te groot
de groep kwijt te raken. En dan definitief. Vervolgens liepen we naar de Abdij, terwijl de fietsersgroep
het eigen pad koos.

Onderweg kwam ik aan de praat met ene Marieke. Na de gebruikelijke uitwisseling van pelgrimservaringen, kwamen we bij deze dag zelf. Mijn wederwaardigheden en dat heerlijk appelgebakje dat
nog in de zaal stond en inmiddels wel zou zijn afgeruimd. Maar welk wonder geschiedde. Het was te
lekker om op tafel te laten staan en zij had het omwikkeld in een servetje en in haar rugzak gestopt.
Genereus opende ze haar rugzak om het mij te geven. Ik voelde me terug op mijn tochten. Dit was
vandaag de tweede engel op mijn pad.

Ik ging me afvragen of mijn oude TomTom willens en wetens mij te laat had doen komen bij station
Gaanderen. Inmiddels aangekomen in Gaanderen werden we ontvangen in de Sint Martinuskerk. In
de sfeervolle Maria Kapel keken we door het hek de ruime kerk in. De voorzitter van de locatieraad
opende voor ons het hek en we mochten plaats nemen op het koor. Zonder papier en recht uit het hart
gaf de voorzitter een impressie van deze levendige parochie met haar zangkoor met optredens tot
over landsgrenzen heen. In zijn verhaal werd de problematiek van steeds kleinere minderheid niet
vermeden. We werden deelgenoot van de inventieve kracht die een kleine gemeenschap kan vrij
maken. Parallellen werden getrokken tussen ons als pelgrims en deze gemeenschap onderweg met
als verbindend element: aandacht, delen, samen optrekken. Kortom: “gaanderen”.
Na een goed glas, soep en broodmaaltijd, in het
Licht van de Zevenarmige Kandelaar (door de
voorzitter persoonlijk aangestoken) en onder de
vorsende blik van een oud-pastoor (zie foto) ging
een ieder zijns weegs onder grote dankzegging
aan de organisatoren: Jeanette, Ton, Wim en
John,
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