VOORBLAD – INTRODUCTIE
De Walk of Wisdom is een pelgrimsritueel van een week lopen met
telefoon en internet zoveel mogelijk uit. Het ritueel draait om de
vrijheid om je eigen weg te gaan en de verbondenheid met je
leefomgeving en de natuur te voelen. De Walk of Wisdom is
onafhankelijk van een religie en geïnspireerd door de gedachte dat alle
mensen onderdeel zijn van dezelfde aarde.
Het grote plan is één gemarkeerde Walk of Wisdom in elk land van de
wereld om deze vervolgens met elkaar te verbinden.
Op 21 juni 2015 is een pioniersroute van 136 kilometer geopend
rondom Nijmegen. Hier werden de kernwaarden en basisrituelen van
de route ontwikkeld.
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Aantal pelgrims:2015: 458
Aantal pelgrims 2016: 588
Aantal pelgrims 2017: 1.178
Aantal pelgrims 2018: 1.433
Aantal pelgrims 2019: 1.446
Aantal pelgrims 2020: 2.089
Vanaf 2018 hebben we samenwerking gezocht met lokale partners in
andere landen voor de ontwikkeling van een Walk of Wisdom in het
buitenland.
In het jaar 2020 hebben we voor de ontwikkeling van routes in het
buitenland het Charter ontwikkeld, dat is onze leidraad. Nijmegen geldt
hierbij als model.
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Lerend van de rituele creativiteit van deze van oorsprong religieuze
pelgrimsroutes ontwikkelt de Walk of Wisdom een nieuwe
pelgrimstraditie los van een religie. Wij voelen ons geraakt door de
uitdaging met miljarden mensen samen te leven op één planeet terwijl we
tegelijk de rest van de natuur koesteren.
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Met de Walk of Wisdom willen we in de huidige hectische tijden de
wijsheid bevorderen door ruimte te maken voor bezinning via een in de
kiem wereldwijde pelgrimsroute. Door te laten zien dat onder de
oppervlakte van uiterlijk, status of bezit dezelfde zingevingsvragen leven,
willen we bijdragen aan samenwerking over de
grenzen van nationaliteit, religie of politieke
overtuigingen heen. Door uit te dragen dat onze
individuele keuzes het gezamenlijke ecosysteem van
de aarde beïnvloeden, willen we bijdragen aan
verduurzaming en biodiversiteit.
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Visie
Steeds meer mensen stellen klassieke levensvragen op oude
pelgrimsroutes als de Camino naar Santiago in Spanje of de Henro in
Japan. Alleen al het aantal pelgrims naar Santiago groeide van rond de
2.500 in 1984 naar 350.000 in 2019. Pelgrims roemen de verbondenheid
van het onderweg zijn: verschillen tussen mensen vallen weg en het
dagen achter elkaar lopen, verbind je met je lijf, de natuur en de vraag
waar het leven ten diepste over gaat.

Wat we doen
De Walk of Wisdom werkt met kleinschalige vrijwilligersorganisaties die
elk in eigen land een gemarkeerde pelgrimsroute bezielen. Het gaat om
routes van een of twee weken lopen. Een pioniersroute van 136 kilometer
rondom Nijmegen is in 2015 als eerste route geopend en vormt de aanzet
tot nieuwe Walks of Wisdom in andere landen. De verschillende routes
worden geleidelijk met elkaar verbonden zodat uiteindelijk een
wereldwijde pelgrimsroute ontstaat als metafoor voor de verbondenheid
tussen mensen onderling en tussen de mensen en de aarde.
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Kernwaarden
Het bevorderen van vrede en wijsheid in de wereld door ruimte te maken
voor bezinning en het uitdragen van de gedachte dat mensen ten diepste
met elkaar en met de natuur verbonden zijn. Daarmee bijdragend aan
persoonlijke ontwikkeling, aandacht voor natuurwaarden en
natuurontwikkeling en culturele vorming.
De Walk of Wisdom is onafhankelijk van een religie of politieke partij.
Pelgrims van de Walk of Wisdom bepalen zelf hoe ze hun tocht invullen,
hebben respect voor de invulling van anderen en dragen zorg voor het
landschap waar ze doorheen lopen. De organisatie van elke route spant
zich concreet in voor dat landschap door een deel van de inschrijfgelden
daarvoor te bestemmen en klus- of opruimacties te organiseren.
Belangrijk vinden we het werken met de intentie ‘te geven en ontvangen’.
Dit is de basis waarop we samenwerken.

Rituelen en symbolen
Pelgrim is het symbool van de Walk of Wisdom en draagt uit waar we
voor staan. In de woorden van de ontwerpers Huub en Adelheid
Kortekaas: "Ieder mens is een zaailing van Moeder Aarde met elk een
eigen, unieke kiemkracht." Elke route is met dit symbool gemarkeerd en
pelgrims krijgen bij inschrijving een 99mm-speld met het symbool voor op

de tas of jas. Elk land heeft een andere kleur speld. Een groot beeld van
het symbool markeert het begin- en eindpunt.
De Pelgrimsveter verbeeldt de verbondenheid van pelgrims met het
landschap: onderweg rijgen pelgrims vogelringetjes aan de veter met de
namen van de gebieden van de betreffende Walk of Wisdom. Iedere
pelgrim krijgt bij inschrijving een veter met uniek ringetje met daarop het
inschrijfnummer. Ontwerp: Manja Bente.
Pelgrims krijgen bij inschrijving een zakje mee met de vraag wat
zwerfafval op de route te helpen opruimen en zo concreet bij te dragen
deze een stukje mooier te maken.
Telefoon en internet gaan zo veel als mogelijk uit: de Walk of Wisdom is
een tocht naar binnen in contact met waar of wie je bent.
Vanuit de organisatie is aandacht voor betekenisvolle momenten voor
een waardevolle tocht: voorbereiding, vertrek, halverwege, eind, een tijd
na afloop.
Het eerste boek ‘Seizoenen van het leven’ is in een unieke uitgave. In de
Stevenskerk is deze te bezichtigen met alle
originele kunstwerken erin. Tijdens een
van de maandelijkse vertrekceremonie die
in de Stevenskerk plaatsvindt, lezen we
hieruit voor.
De rituele inkleding van de route is sober zodat pelgrims ruimte krijgen
hun tocht naar eigen inzicht in te vullen.
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Pioniersroute
De Walk of Wisdom werd op 21 juni 2015 geopend met een gemarkeerde
pioniersroute van 136 kilometer rondom Nijmegen. Hier werden tot eind
2018 de identiteit en basisrituelen van de stichting ontwikkeld. De route is
door veel mensen in een week te lopen, bestaat voor het merendeel uit
onverharde paden en gaat door een zeer divers landschap. De route
wordt door pelgrims als schitterend ervaren, terwijl ze tegelijk veel rust
en stilte bevat en er voldoende mogelijkheden zijn om te overnachten.
Begin- en eindpunt is het meest geliefde gebouw van Nijmegen: de
monumentale Stevenskerk uit 1273. Voor de vertrekceremonies maken
we gebruik van de Sint Nicolaaskapel, ook wel Valkhofkapel genoemd, de
oudste kapel van Nederland. De route is hiermee ingebed in de rijke
cultuurhistorie van het gebied. De route relativeert nationale en culturele
rivaliteit doordat ze voor een deel door Duitsland voert over zwaar
bevochten terrein in W.O. II.: "Laat vriendschap helen, wat grenzen delen"
(tekst grenspaal).

Operationeel plan: 2021-2024

In het jaar 2020 stelden we vast dat Stichting de Walk of Wisdom een
professionele vrijwilligersorganisatie is geworden. In totaal telt de
organisatie circa veertig vrijwilligers die allerlei taken doen voor de Walk
of Wisdom in Nederland: van markeren tot en met het aanpassen van de
routegids. Vrijwilligers die het gedachtegoed van de Walk of Wisdom
ondersteunen, uitdragen, en vanuit verbondenheid klaar staan om ook in
het jaar 2021 de stroom van pelgrims te ontvangen.
Vanaf nu verwachten we jaarlijks circa 2.000 pelgrims. Dit zal op
verschillende momenten zorgen voor extra druk op het pelgrimsbureau,

dat de starterspakketten samenstelt en verstuurt. Daarnaast verwachten
we in verschillende gemeente een tekort aan goedkope
overnachtingsplaatsen. Hier gaan we actief naar op zoek. We willen de
route namelijk ook toegankelijk houden voor mensen met weinig
middelen.
In 2020 hebben we alle taakgebieden die er zijn uitgeschreven en
geformuleerd naar doelen die we willen bereiken. Een grote stap in de
professionalisering van de Walk of Wisdom. In het jaarverslag 2020 (en
vooruitblik 2021) benoemen we deze taakgebieden: LINK
Op basis van deze taakgebieden zijn na het vertrek van pionier Damiaan
Messing de taken verdeeld tussen de huidige coördinatoren, Manja Bente
en Rob van Sprang.

Belangrijkste doelen voor 2021-2024
1. Internationalisering
In 2015 zijn we klein begonnen in Nijmegen en hebben inmiddels
verschillende Europese landen bezocht om te kijken of er plekken zijn
waar een nieuwe Walk of Wisdom ontwikkeld kan worden. Te weten:
Portugal, Groot-Brittannië en België.
De pioniersroute mag zich inmiddels verheugen in een toenemende
belangstelling. Ook internationaal. Halverwege, bij het Mariakapelletje,
lezen we in een speciaal boek verhalen van mensen die onderweg iets
gevonden hebben. Pelgrims noteren er lovende woorden over de route in
verschillende talen, met name in het Nederlands, maar ook in het Frans,
Duits en Engels.
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Afgelopen jaar hebben steeds meer Belgische en Duitse pelgrims ons pad
gevonden en gelopen. Zij zijn enthousiast over de opzet van de Walk of
Wisdom. Er is al een paar keer belangstelling getoond om elders een pad
te ontwikkelen en wie weet komt daar iets uit voort en kan een 2e Walk of
Wisdom ontstaan.

Dat we nog geen concrete stappen hebben gezet, ligt niet aan het gebrek
aan enthousiasme. Dat is er zeker wel. Vaak is het een gebrek aan tijd.
Dankzij het bijzondere financieel jaar 2020 (zie financiële paragraaf
jaarverslag 2020) verwachten we daarom een volgende stap te kunnen
zetten, maar ook de inzet vanuit Nederland te kunnen leveren.

De komende jaren willen we ons meer laten
zien in het buitenland. We willen contact
zoeken met wandel- en natuurorganisaties,
waardoor de Walk of Wisdom meer bekendheid
krijgt in deze landen. Zo creëren we een nieuwe voedingsbodem.

Echter, waar we onze ogen niet voor willen sluiten is dat de
coronapandemie nog steeds onze vrijheid beperkt en dat dit de
ontwikkeling van de route in het buitenland in de weg staat.

We gaan ons dus op diverse manieren focussen op het buitenland. Door
te zoeken naar plekken waar meer Walks of Wisdom kunnen ontstaan,
maar ook door van ons te laten horen in andere landen.
Acties:






Lokale en landelijke aanwezigheid op beurzen en congressen (bv.
Wandel- en fietsbeurs) en verspreiding van flyermateriaal door stad,
regio en land.
Bekendmaking van het pelgrimsritueel bij lokale, landelijke en
internationale kranten en tijdschriften via persberichten.
Vertaling van de website en routegids in het Duits en Engels met
behulp van vrijwilligers.
Bekendmaking bij media buiten Nederland.

Hiermee komt het grotere plan: in elk land van de wereld één Walk of
Wisdom en deze routes met elkaar verbinden, een stap dichterbij. Het is
een tamelijk ambitieus plan. Daarvan zijn we ons bewust.

2. Verdieping pelgrimsritueel
Het is belangrijk een cultuur van bezinning te laten ontstaan rondom de
route. In overleg met ambassadeur Christiane Berkevens-Stevelinck
(overleden in 2017) werden vijf sleutelmomenten voor een betekenisvolle
pelgrimage in kaart gebracht: (1) een moment ter voorbereiding, (2) een
moment aan het begin van de route, (3) een moment halverwege, (4) een
moment aan het einde en (5) een moment enige tijd na afloop van de
route.
Om toekomstige pelgrims tijdens dit proces, op deze momenten, te
helpen, schreef Damiaan Messing in 2020 de kleine handleiding voor de
moderne pelgrim:
https://walkofwisdom.org/2020/onze-kleinehandleiding-voor-de-moderne-pelgrim-is-uit/.
Deze, door Petra Bloemendaal prachtig
geïllustreerde handleiding is dankzij de
gewonnen Gelderse Landschapsprijs als
'flipbook' (gratis) beschikbaar via onze website.
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Acties:









Het stimuleren van de smartphone tijdens het lopen zover
mogelijk uit.
Het twee keer per maand houden van verschillende
vertrekceremonies in de Stevenskerk en in de
Valkhofkapel.
Het beheer van het pelgrimslogboek halverwege de route
in de kapel van Alverna en verdieping van de goede
relatie met de beheerders.
Het aanbieden van jaarlijks twee of drie
oriëntatiemiddagen voor het lopen van de Walk of
Wisdom met een presentatie over de route en
uitwisseling over het waarom en hoe van pelgrimeren.
Het dit jaar starten van met de ontwikkeling van het
tweede pelgrimsgetijdenboek, Seizoenen van het leven en
hopen dat in 2023 te presenteren.

3. Verankering in stad en regio en van onze waarden
Het is belangrijk dat de Walk of Wisdom gedragen wordt in de regio en
herkend wordt aan haar waarden en de manier waarop ze die in praktijk
brengt.





1. organisatie van een of meerdere opruimmiddagen voor
zwerfafval door vrijwilligers en/of pelgrims
2. sponsoring natuurgebieden aan de route en marketing
van groene initiatieven
zoals de Nationale
Tuinvogeltelling (jaarlijks,
in januari), het belang van
bloemrijke bermen
(jaarlijks, in april) of de
natuurwerkdag (jaarlijks, november).
Het zo duurzaam mogelijk maken van het starterspakket.
Afgelopen jaar hebben we de stalen speld vervangen door een
bamboespeld. We zijn nog op zoek om de ringetjes van een
duurzamer materiaal te laten maken. We compenseren
transportkosten door het aanplanten van bomen.
Het jaarlijks organiseren van stiltewandelingen in 10 etappes van
12-15 kilometer: 'De Walk of Wisdom in een jaar rond'. Een deel
van de bijdragen aan de wandelingen gaat naar het landschap,
zoals een voetgangersbankje langs de route. De stiltewandelingen
zijn een voortdurende kans om het belang van bezinning en
verbondenheid uit te dragen en vormen een laagdrempelige
manier om kennis te maken met wandelen in stilte, de route en
met andere deelnemers.

Acties:


Het actief bijdragen aan het behoud en de verbetering van cultuur
en landschap aan de route zowel via een financiële bijdrage per
pelgrim als door het organiseren van activiteiten:
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