VREDESWANDELING HAACHT 23 AUGUSTUS 2020
Eén van de franciscaanse
wandelingen in het zomeraanbod
van TAU bracht ons op 23 augustus
naar het traject van de
vredeswandeling in Haacht. Met een
groep van 15 deelnemers verkenden
we de groene lus rond de dorpskern.

Op het parcours zijn er een
aantal oorlogsmonumenten
die aanzetten om na te
denken over oorlog en vrede,
vergeving en verzoening,
licht en duisternis. Niet veraf,
maar kortbij.

Vlakbij het vertrekpunt werd
het verhaal verteld van het
XXste konvooi. In 1943 werd
het Jodentransport hier tot
stilstand gebracht door 3 jonge
verzetstrijders en konden er een
aantal gevangenen ontsnappen.
Vreselijke feiten uit het
verleden doen ons vragen
stellen naar eigen moed en
engagement vandaag.

Na 8 km kwamen we aan de
Antitankgracht, een betonnen
constructie van 3,5 km,
gebouwd in 1939 en bedoeld
om de vijand tegen te houden.
Het monument heeft nooit
dienst gedaan maar het staat er
nog als ‘herinnering’. Het doet
me vandaag vragen stellen als
‘Wie is mijn vriend? Wie is
mijn vijand? Of ben ik iemands
vijand?’

Het ontroerende verhaal van Simon en
Koenraad, de ene ontsnapt uit het XXste
konvooi, de andere zoon van een collaborateur,
bracht een concreet voorbeeld van vergeving
en verzoening. De twee oorlogskinderen
ontmoetten elkaar pas in 2012 en sindsdien
brengen ze samen een boodschap van respect,
vriendschap en vrede onder de mensen. Een
uitnodiging voor elk van ons.
Bijna op het einde van de wandeling
kwamen we aan het Vredesbos. De
herinnering aan 2 grote oorlogen doet ons
vandaag kiezen voor het leven. Zo werden
er 2 jaar geleden 2800 jonge bomen
aangeplant. Aan de winterlinde, de
Vredesboom, droeg Katia haar gedicht
Vrede voor. Het was tegelijkertijd een
moment van dankbaar terugblikken op een
dag waarop zon en wolken elkaar vlot
afwisselden en alzo het thema van licht en
schaduw ‘in de kijker’ zetten.
En zo kwamen we weer aan bij ons vertrekpunt, ook ons eindpunt. Sommige
wandelaars kenden elkaar van eerdere wandelingen of tochten, de anderen
werden tijdens de wandeling gaandeweg ook tochtgenoot. We hadden allemaal
nog tijd - en vooral zin - om even te ‘verbroederen’ op een veilige manier in het
Brouwershof.
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