Verslag van de oprichtingsvergadering van de vereniging

Pelgrimswegen naar Rome
zaterdag 27 oktober 2007
College de Heemlanden te Houten

Aanwezig:
Harrie vd Brand - Uden; Nanda vd Brand – Uden; Peter Druif – Deurne; Roel van Dijk –
Heerde; Marius Huender – Rotterdam; Arnoud Krever – Den Haag; Ab Laane – Almere;
Geert lansbergen – Tremelo (B); KLaas van der Poel – Wassenaar; Pieter Quelle –
Amersfoort; Hans Reitsma – Amsterdam; Bert Roebert – Bennebroek; Kees Roodenburg –
Den Haag; Ton Seijsener – Hillegom; Ada Seijsener – Hillegom; Corrie Schutgens –
Landgraaf; Jean Schutgens – Landgraaf; Frans Verhoeven – Tilburg; Arnold Wennekers –
Deurne; Gert Wich – Houten.

1. Opening
Gert Wich, voorzitter van de voorbereidingsgroep, opent de vergadering. Hij stelt zichzelf en
de andere potentiële bestuurskandidaten voor. Hij geeft een korte inleiding op het doel van
deze bijeenkomst en stelt vast dat er 20 aanwezigen zijn.
2. Terugblik op de tot standkoming van de vereniging
De voorzitter geeft een uitvoerige toelichting op de voorgeschiedenis: De bijeenkomst op
zaterdag 27 januari in de kerk van de H. Jacobus in Den Haag, georganiseerd door Klaas van
der Poel en de gesprekken die daarna hebben plaats gevonden tussen de initiatiefnemers
onderling en met het Nederlands Genootschap van St. Jacob.
Duidelijk werd dat het Jacobsgenootschap vooralsnog niet van plan is de algemene
doelstelling te wijzigen van een pelgrimsvereniging naar Santiago in een algemene
pelgrimsvereniging met verschillende doelen: Santiago, Rome, Jeruzalem en andere.
Wel heeft het genootschap alle medewerking toegezegd.
Samengevat: de relatie is goed, de stap is evenwel noodzakelijk.
3. Toelichting en discussie over diverse onderwerpen
a. visie en doel van de vereniging;
b. doelomschrijving;
c. samenwerking met het Genootschap van St. Jacob en de Association International Via
Francigena
d. contributievoorstel
a. visie en doel van de vereniging
Kees Roodenburg vraagt een toelichting op de beoogde naam. Hij had liever gezien dat de
vereniging ‘Vereniging van Romegangers’ zou heten.
De voorzitter antwoordt dat in de voorbereidingsgroep veel tijd besteed is aan de naam van de
vereniging. Vele namen zijn de revue gepasseerd, deze is overgebleven.
Kees Roodenburg vraagt wat er tegen de naam ‘Romeganger’ is. De term komt in zijn
basisboek regelmatig voor en hij heeft er nooit iets negatiefs over gehoord. De voorzitter
antwoordt dat hij ‘Romeganger’ niet een goed woord voor onze vereniging vindt.
Quelle zegt dat een ‘Romeganger’ iemand is die naar Rome gaat, ongeacht hoe hij gaat: te
voet, met de fiets, met de auto, of het vliegtuig. Die associatie voor onze vereniging is niet
juist. Onze leden gaan op een specifieke manier naar Rome met een specifiek doel, nl
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pelgrimeren. En aangezien er vele wegen naar Rome zijn, wat symbool staat voor de vele
manieren waarop pelgrimeren kan worden beleefd, vindt hij dit de beste naam.
Nu ontstaat er een discussie over het begrip ‘pelgrim’. De een meent dat een pelgrim een tocht
onderneemt met een religieuze betekenis. De ander wijst dit standpunt af.
Ab Laane zegt dat velen niet als pelgrim vertrekken maar onderweg pelgrim worden. Pelgrim
is wat hem betreft iemand die op weg gaat, te voet of met de fiets, om zich te bezinnen. Dat
hoeft geen bezinning te zijn vanuit een specifiek religieuze achtergrond.
De aanwezigen delen deze mening. Arnold Wennekers meent dat er een verschil is tussen een
pelgrimage en een bedevaart. De bedevaart heeft duidelijk een religieuze achtergrond.
De vergadering is het hier wel mee eens.
Dan ontstaat er een discussie over de relatie met het Jacobsgenootschap, (Waarom kunnen we
niet een werkgroep van deze vereniging worden?) en onze eigen doelstelling (Houden we ons
alleen met Pelgrims naar Rome bezig of richten we ons ook op andere pelgrimsdoelen?)
Klaas van der Poel vertelt nog eens uitvoerig over de gesprekken die zijn gevoerd. Zijn
conclusie is dat zij nog niet klaar zijn voor een algemene pelgrimsvereniging. Sommigen
binnen de Jacobsvereniging willen dat wel, anderen zijn er mordicus tegen. Mogelijk zal de
oprichting van onze vereniging het veranderingsproces bij hun versnellen. Dan zal het
ongetwijfeld tot een fusie komen.
Rome is wel het doel van onze leden en daar richten we ook al onze aandacht op maar er staat
niets voor niets in onze concept statuten in artikel 2 dat wij ons doel trachten te bereiken door
‘het stimuleren en verbreiden van kennis over tochten naar Rome en naar andere soortgelijke
bestemmingen.’ Daarmee sluiten we andere bestemmingen niet uit maar het heeft niet onze
primaire aandacht.
De aanwezigen zijn het met deze gedachtegang eens.
Doelomschrijving
De voorzitter leest artikel 2 van de concept statuten helemaal voor en vat nog eens samen:
- informatie verschaffen aan potentiële pelgrims;
- uitwisselen van ervaringen;
- stimuleren en verbreiden van kennis;
- onderhouden van contacten met vergelijkbare organisaties;
Hij vraagt of hier nog opmerkingen over zijn.
Ab Laane heeft enige twijfel. De lol van het pelgrim-zijn naar Rome zit ook in de
voorbereiding. Alles zelf uitzoeken heeft wel wat. Anderen menen dat er nog heel wat
verbeterd kan worden vooral in Italië en dat het goed is ons daarvoor in te spannen.
Andere opmerkingen worden niet over dit onderwerp gemaakt.
Contributievoorstel
De potentiële penningmeester, Ton Seijsener, stelt voor een contributie van 20 euro per jaar.
Gezinsleden krijgen reductie. Zij betalen 15 euro per jaar. Inschrijfgeld eenmalig 10 euro.
De voorzitter legt uit dat wij het meeste geld weer moeten afdragen aan de internationale
organisatie voor het verkrijgen van paspoorten. In feite wordt men lid van de internationale
organisatie. Dat is voor een pelgrim belangrijk want een pelgrimspaspoort opent vele deuren,
ook als men niet over de Via Francigena gaat. Het is wel de bedoeling van het bestuur om een
eigen paspoort te ontwikkelen. Daar komt een apart groepje voor.
De aanwezigen gaan met het contributievoorstel akkoord.
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4. Besluit tot oprichting
De voorzitter leest de volgende tekst voor:
“De aanwezigen,
overwegende dat er een behoefte bestaat aan een organisatie die faciliteiten biedt aan
belangstellenden teneinde de belangstelling voor pelgrims- en bezinningstochten naar Rome
te voet of met de fiets te vergroten en verdiepen, waaronder reisinformatie in brede zin,
documentatie en informatie, alsmede een platform waar gedachten en ervaringen in brede zin
kunnen worden gewisseld;
Gezien het voorstel van het voorlopig bestuur van 12 oktober 2007;
BESLUITEN
1. tot oprichting van de Vereniging ‘Pelgrimswegen naar Rome’.
2. vast te stellen de akte van oprichting;
3. daartoe volmacht verlenend aan Marieke Feuth, Arnoud Krever, Klaas van der Poel, Pieter
Quelle, Ton Seijsener en Gert Wich om al hetgeen te doen wat noodzakelijk is om tot
oprichting van de vereniging te komen;
4. tot aanwijzing van de eerste bestuursleden zijnde:
voorzitter
Gert Wich
secretaris
Pieter Quelle
Penningmeester
Ton Seijsener
lid
Klaas van der Poel
lid
Marieke Feuth
lid
Arnoud Krever
5. stelt de regels omtrent lidmaatschap en hoogte van contributie vast, voor het eerst voor het
jaar 2008, volgens het voorstel van de penningmeester.
Het besluit wordt met algemene stemmen aangenomen en met applaus begroet.
Kees Roodenburg en Klaas van der Poel tekenen hierbij aan dat zij zich niet kunnen verenigen
met de naam. Maar dat zij verder wel de vereniging van harte ondersteunen.
De aanwezigen proosten met elkaar op de nieuwe vereniging.
5. Inventarisatie van werkgroepen en activiteiten
De voorzitter geeft een toelichting op de geplande werkgroepen.
a. webmasters
Deze werkgroep is verantwoordelijk voor de website.
Pieter Quelle is er al mee van start gegaan.
Ab Laane en Hans Reitsma melden zich om in deze werkgroep zitting te nemen.
b .Routes en overnachtingsadressen
Deze werkgroep heeft veel werk te verzetten.
Arnoud Krever
c. Evenementen en praktische zaken
Taken o.a.
-verzorgen van lezingen;
- ontwerpen van een logo, een eigen pelgrimspas, stickers en andere uitingen van de
vereniging;
- samenwerking met het Jacobsgenootschap
- hand en spandiensten
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- nieuwsbrief
- herschrijven basisgids Kees Roodenburg
Klaas van der Poel, Marius Huender, Joost Bol
d. spiritualiteit
Deze werkgroep geeft inhoud aan het gedeelte bezinning; historische
verdiepingsvragen, cultuur en persoonlijke beleving.
Marijke Feuth heeft zich aangemeld.
6. Presentatie website
Pieter Quelle vertelt dat hij een websitebouwer bereid heeft gevonden een basiswebsite te
maken die naar bevinding van de gebruiker uitgebouwd kan worden.
Aangezien het om een proefproject gaat is dit voor ons gratis.
Quelle heeft de naam pelgrimswegen.nl gereserveerd en de website in aanbouw is te
bewonderen onder de titel: www.pelgrimswegen.nl
7. Pelgrimsverhalen
Twee aanwezigen vertellen een pelgrimsbelevenis. Kort want daar is niet veel tijd meer voor.
Men wil naar huis.
8. Rondvraag en sluiting
Er zijn geen vragen voor de rondvraag.
De voorzitter sluit de vergadering. Applaus voor voorzitter en bestuur.
Pieter Quelle
secretaris
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