Notulen VNB 1887
Onderstaande brief zit op deze plaats in het notulenboek ingebonden.
Amersfoort 25 januari 1887
ZeerEerw Heer.
Volgens Hoofdstuk II § I van Artikel I onzer Statuten is het bestuur heden vergaderd om in
de volgende moeilijkheid te voorzien.
Bij het aanvragen van den extra trein vernamen wij dat voor 2 Mei uit Antwerpen een extra
trein en tevens 3 Mei voor Mons 3 extra treinen naar Lourdes zijn aangevraagd waaruit
volgt, dat al zouden wij nog een extra trein kunnen verkrijgen, wij in elk geval met eenige
honderde Belgen in Lourdes zouden verblijven wat zeer groote bezwaren voor logies,
Godsdienstoefeningen enz. zou opleveren.
Wij hadden 2 Mei verkozen omdat dit het eenige tijdstip was waarin slechts een zon of
feestdag in onze reis zou vallen.
Na rijp overleg en nadat de ZeerEerw Pater Reuser gelegenheid gehad heeft van een paar
leden van het Comité dienaangaande het gevoelen te vernemen, hebben wij besloten de reis
te verdagen tot 16 Mei en het feest van ’s Heeren Hemelvaart te Lourdes te vieren en
vrijdag 27 Mei terug te zijn.
Niettwijfelende of Ued zult met ons hetzelfde gevoelen deelen, hebben wij de eer met de
meeste hoogachting te zijn
Namens het Bestuur
[wg] M.H. Reuser SJ
Binnen eenige dagen ontvangt UWedl circulaires en bewijskaartjes.

Notulen der Vergadering gehouden te Rotterdam
den 21 April 1887.

L.S.J.C.

Tegenwoordig: de ZeerEerwaarde Heeren Reuser, President, Deken Wouters, Schellekens,
van Rooy, Vismans, en de Heeren Hermans, Directeur, Kerstens van Leeuwen, Directeur
der Ziekenverpleging, Werker, Funnekotter, en Hollman, secretaris-penningmeester.
De Voorzitter opent de vergadering met het gewone gebed, en deelt vervolgens mede dat
de zeer eerwaarde Heer van Groeningen geschreven heeft niet ter vergadering te kunnen
komen.
De WelEerwaarde Heer Sarton heeft insgelijks doen weten dat familiezaken ZEerw. beletten
de vergadering van heden bij te wonen.
Op verzoek van den Voorzitter, geeft de secretaris-penningmeester vervolgens lezing van de
Notulen der vorige vergadering, gehouden den 21 December 1886 te Rotterdam.
Na de lezing wenscht de Heer Werker eene aanmerking in het midden te brengen naar
aanleiding der Notulen, niet op de Notulen zelve. ZEd. wenscht namelijk te constateren dat
indien de Bedevaart van Amsterdam naar Lourdes, mede georganiseerd door den
ZeerEerwaarden Pastoor van Groeningen en ZEd. mislukt is, dit alleen te wijten is aan
moeilijkheden ondervonden bij de Spoorwegmaatschappijen.
De Voorzitter antwoordt dat feitelijk toch de Bedevaart mislukt is.
De opvatting van het publiek was dat er oneenigheid bestond onder de leden van ons
Comité, en wij moeten zelfs den schijn daarvan vermijden.
De Heer Werker geeft den wensch te kennen dat wij alleen om de twee of drie jaar met een
Bedevaart naar Lourdes gaan, en in dien tusschentijd kleine gezelschapsreizen van slechts een
veertigtal personen organiseeren.
De Voorzitter verklaart zich daar ten stelligste tegen. Als geestelijke kan ZEerw. zulks niet
doen, en zou daarvoor ook geene toestemming ontvangen van zijne Overheid. Volgens
sprekers meening voegt het niet dat een lid van ons Comité – ten minste zoolang wij Comité
zijn – zich bereid verklaart tot het mede-organiseren, buiten ons om, van Bedevaarten.
De Zeer Eerw. Deken Wouters zou alleen wenschen dat dit beginsel werd aangenomen
voor wat betreft de Bedevaarten naar Lourdes en naar Rome, en dat voor de overige
Bedevaarten ieder lid van het Comité zijn vrijheid behield.
De Voorzitter sluit zich volgaarne aan bij het voorstel van Deken Wouters en brengt
hetzelve in omvraag.
Met algemeene stemmen wordt dienovereenkomstig besloten.
Alsnu worden de Notulen insgelijks met algemeene stemmen goedgekeurd.
De Voorzitter deelt verder mede dat de geschenken aan de Kardinalen zijn verzonden en
ook bezorgd. ZEerw. heeft een dankbrief ontvangen van Kardinaal Simeoni, Prefekt der
Propaganda, en van Mgr Marchi, Major Domus van Z.H. den Paus. Zijne Heiligheid heeft als
blijk van tevredenheid en erkentelijkheid Zijn bizondere zegen geschonken aan de leden van
het Comité.
Toen de cadeaux aan het Vatikaan waren aangekomen, gaat de geachte Voorzitter voort,
was Kardinaal Jacobini stervend. Mgr Spolverini, de gewezen Vertegenwoordiger van den
Paus bij ons Hof, die een boezemvriend was van Kardinaal Jacobini, had den wensch te
kennen gegeven om het cadeau, hetwelk voor nu wijlen den Staats-Secretaris van Zijne
Heiligheid was bestemd, te mogen ontvangen in diens plaats. De ZeerEeerw. Pater Reuser
had hieromtrent eerst het gevoelen willen inwinnen van Mgr Marchi, doch had tot nog toe
geen antwoord ontvangen.
Den Voorzitter deelt nog verder mede dat de geschenken vrij van rechten waren verzonden;
doch dat men ze aan het Vatikaan niet wilde aannemen, alvorens de rechten te hebben

betaald. Het italiaansche gouvernement beriep zich op de zoogenaamde ,,Waarborgenwet'',
welke vrij van rechten verklaart alles wat bestemd is voor het Vatikaan; en natuurlijk kan
men op die grond in het Vatikaan geen vrijdom van rechten aannemen. Telegraphische
onderhandelingen hebben alstoen plaats gehad tusschen het Vatikaan en den zeer eerw.
Pater Reuser, waarvan de slotsom was dat de zaak later in orde is gekomen.
De Heer J. van der Lans, wien volgens besluit in de vorige vergadering genomen, een klein
aandenken zou worden ter hand gesteld, als blijk van waardering voor ZEds beschrijving
onzer Bedevaart naar Rome in de Katholieke Illustratie, heeft ook een brief van
dankbetuiging geschreven aan den zeer eerw. President, na ontvangst van een gouden
potlood.
Op het oogenblik, zegt de Voorzitter, staan de zaken onzer Bedevaart dusdanig, dat wij onze
kas zullen moeten aanspreken, want wij staan voor een tekort van 6000 francs en meer nog.
Wat er ook van moge zijn, de zeer eerw. Pater Reuser deelt mede, dat in het tekort wel zal
worden voorzien, doch dat vooralsnog het Comité niet kan rekenen op vergoeding van
onkosten voor de reis.
De Heer Hermans geeft lezing van een brief geschreven door de Directie der Maatschappij
van Staatsspoorwegen te Utrecht, waaruit blijkt dat de Maatschappij zich hoegenaamd niet
wil belasten met de organisatie van onzen extra-trein. Dienvolgens zal de Heer Hermans zich
moeten wenden tot de Fransche Spoorwegmaatschappijen.
Wordt besloten dat na den 1en Mei de pelgrims hunne spoorkaartjes zullen moeten nemen
uitsluitend vanaf Esschen–Roosendaal of Antwerpen.
Wordt eindelijk bepaald dat de fl. 6.30, die het batig saldo uitmaken van onze vorige kas
zullen worden geschonken aan den Sint-Pieterspenning.
Niets meer te behandelen zijnde en geen der leden nog het woord vragende, sluit de
Voorzitter de vergadering met het gewone gebed.

Notulen
der Vergadering gehouden te Schoonoord in Kralingen
den 27 Juni 1887.

L.S.J.C.

Waren aanwezig de ZeerEerw. Pater Reuser, President, de Heer J. Kerstens van Leeuwen,
Directeur der Ziekenverpleging, de ZEerw. Heeren J.Th. Wouters, A. Schellekens, J.A. van
Rooy, P.B. Vismans, en de Heer G.J. Funnekotter. De Heer Hermans is in de stad, doch
wegens zaken genoodzaakt later te komen; de ZEerw. Heer v. Groeningen is verhinderd te
komen wegens ziekte van zijn assistent, en afwezigheid van zijn Kapelaan. De Eerw. Heer
Sarton kan niet komen, wijl ZEerw. van plan is over eenigen tijd een Zwitsersche reis te
maken; de secretaris is wegens verschillende gewichtige redenen in de onmogelijkheid te
komen, en heeft zijne documenten, in zooverre deze in de droevige omstandigheden der
laatste dagen gereed zijn gemaakt, aan den President overgezonden. 1
Na het gewone gebed, en na voorlezing der verschillende redenen van afwezigheid, brengt
de geachte President, namens den secretaris, de Notulen ter kennis der aanwezigen. De
Notulen worden goedgekeurd; doch naar aanleiding daarvan meent de President een
bemerking te moeten maken over het gedrag van sommige leden, die, tegen de bepalingen
der vorige vergadering in, de reis hebben medegemaakt zonder het reisgeld aan den Heer
Hollman op te zenden, wat des te meer betreurenswaardig is, omdat één lid van het Comité
de reis niet heeft medegemaakt, omdat de President hem geschreven had dat de reis
waarschijnlijk niet geheel vergoed zou worden. De ZEerw. Heer Wouters het eveneens
afkeurende, dat sommige leden de reis niet betaald hebben, brengt toch in het midden, dat
het bedoelde lid zich evenwel niet van onrecht zou kunnen beklagen, daar de anderen nog na
de reis zullen moeten betalen, als de stand der kas het vordert.
Vervolgens geeft de President voorlezing van een brief van den Heer Werker, die ,,wegens
kwalen des lichaams genoodzaakt, eenige mindering te brengen in zijne veelvuldige
werkzaamheden, begint met te bedanken bij het Comité der Nederlandsche Bee[met
verbindingshaakje boven de twee ee's] vaarten, wijl daar zijn persoontje het best kan gemist
worden.''
Op den brief van den Heer Werker heeft de President bereids geantwoord, zich onbevoegd
verklarende, om de redenen der demissie te beoordeelen, maar zich verplicht achtende te
protesteeren, mede uit naam van het gansche Comité, tegen de woorden, dat ,,het
persoontje van den Heer Werker het best kan gemist worden.'' Bij dit eervol protest sluiten
de leden zich aan, en de President wordt verzocht den Heer Werker te verzoeken, om, al is
hij buiten het Comité, zijn grooten invloed voor het welslagen der Bedevaarten aan te
wenden. De geachte President neemt die opdracht volgaarne aan, en geeft daarna kennis van
een later schrijven des Heeren Werker, die voor het gegeven antwoord dankend, nogmaals
herhaalt dat de toestand zijner gezondheid hem dwingt, het Comité te verlaten.
Intusschen stelt hij in dit schrijven voor, als nieuw lid te benoemen, den Heer Henri A.
Hafkenscheit, hoewel hij nog niet weet, of genoemde Heer het lidmaatschap zou aanvaarden.
Intusschen, gaat de President voor, hebben wij ook zelf reeds stappen gedaan om een nieuw
lid te zoeken; en de Heer Kerstens van Leeuwen heeft zich in aanraking gesteld met den
Heer A.J. Naber te Amsterdam, hem aanbevolen door den ZEerw. Heer Feijen, Pastoor te
Zierikzee, die vroeger als Kapelaan den Heer Naber heeft leeren kennen. Volgens den Heer
Kerstens van Leeuwen zou ook de Heer Naber een zeer geschikt lid van ons Comité zijn.
Een ander geschikt lid zou zijn de Heer Lomans te Amsterdam.
1

Een van de zeer weinige keren dat Hollman niet aanwezig is en zal zijn. Waarschijnlijk was zijn vrouw
overleden.

De vergadering besluit reeds nu, op voorstel van den ZEerw. Heer Wouters, den Heer
Naber, indien deze de benoeming aanneemt, en anders den Heer Lomans uit te noodigen tot
vervanging van den Heer Werker; en de Heer Kerstens van Leeuwen verklaart zich bereid,
daartoe verder de noodige stappen te doen.
Nu gaat de vergadering over tot kennisgeving van de stukken door den Heer Hollman, als
penningmeester overgezonden. De geheele verantwoording heeft de Heer Hollman, om de
bekende familie-omstandigheden niet kunnen overleggen. De vergaderde leden billijken dit
volkomen; zij zullen slechts ter loops inzage nemen van de overgezondene stukken, en
verder den Secretaris-Penningmeester machtigen de balans in de volgende vergadering in te
leveren. De overgezondene stukken zijn:
1e De Rekening-Courant met de Limburgsche Credietvereeniging, die sluit met een actief van
fl. 305.34;
2de De Rekening-Courant met den Heer Hermans. Op deze rekening wordt een aanmerking
gemaakt van principieelen aard. De Secretaris-penningmeester is door het Comité benoemd;
op hem is dus de verantwoordelijkheid overgedragen, zodat én de Heer Hollman én het
Comité alleen verantwoord zijn door het geldelijk beheer van den Heer Hollman. Nu
figureeren op de lijst van den Heer Hermans verscheidene posten die daar niet ’t huis
behooren: zooals Avril 27; 28; Mai 4(1); 6 (1) (2); 7, 12, 13, 15 (1); 16 (3); 20 en 26. Wat de
Heer Hollman aan den Heer Hermans zendt, is een zaak tusschen hen, waarmede het
Comité niets te maken heeft; maar allen, ook de President en de Directeur moeten de
gelden aan den Pennigmeester opzenden, en zonder diens uitdrukkelijke machtiging aan
niemand anders; ’t is slechts een quaestie van vorm, maar die, b.v. bij plotseling overlijden,
van groot gewicht zijn kan. Door allen wordt de juistheid dier opmerking erkend, en
diensvolgens besloten, de gelden aan geen ander dan aan den Heer Hollman op te zenden,
tenzij met verlof van den Heer Hollman en op diens verantwoordelijkheid, zoodat hij de
gelden, als door hem ontvangen, noteert.
Verder wordt nog aangemerkt op de lijst (Avoir) het verschil tusschen Mai 16 (2) en Mai 27
(2); die tweede post zou men niet hooger, maar lager verwachten dan de eerste.
De Heer Hermans zal echter straks als hij komt die zaak wel kunnen verduidelijken.
De laatste post Juin 10 geeft ook aanleiding tot eene aanmerking; namelijk dat slechts één
cabinet voor de Bedevaart is gemaakt; de tweede was uitsluitend bestemd voor Mej. Bolsius,
die dan ook de kosten ervan diende te dragen.
Eindelijk werd het verlangen algemeen geuit om de post Mai 12 gedetailleerd te zien, zoodat
wij een overzicht hebben van de onkosten der reis per persoon, opdat wij bij eventuele
verandering in het Comité, door overlijden of anderszins, op de hoogte kunnen zijn van de
organisatie.
3e De Rekening-Courant met den Heer Funnekotter, waarop geen verdere aanmerkingen.
4e De staat der kas. Hierop wordt bemerkt dat ,,Totaal passief?'' wel worden zal: ,,Totaal
actief.'' Immers de totale uitgaven van den Heer Hermans is: frcs. 32.541,92; terwijl de Heer
Hollman aan reisgelden van 227 pelgrims moet ontvangen hebben (Zuster Anna buiten
rekening blijvende) fl. 16.114 of frcs 33.679,26; waarbij nog komen de verschillende giften die
ontvangen zijn. Van den andere kant moet van die som afgetrokken worden het geld, dat
sommige leden niet betaald hebben, alsmede de teruggave van betaalde gelden, rekeningen,
enz.; zoodat wij de Balans van den Heer Hollman moeten afwachten. Intusschen blijkt uit den
staat der kas, dat allen vergoeding kunnen krijgen voor al hunne onkosten, en dat de
Secretaris-penningmeester een woord van dank verdient voor zijn beheer.
Na het behandelen dier zaken, vraagt de President, of er ook aanmerkingen te maken zijn
volgens Hoofdstuk IV § 2 littera c. 2
2

Dit betreft dan de derde Lourdesbedevaart van 16 tot 27 mei 1887 met 228 deelnemers waarvan 9 zieken.

De volgende aanmerkingen worden in het midden gebracht:
1) In Antwerpen zijn wij zeer slecht terecht gekomen in de ,,Verde catholique.''
Wij hadden aangekondigd, ,,dat er in den ,,Katholieken Kring'', niet ver van het station,
gelegenheid was om voor 3 franck te dineren'', en vrij ver van het station vonden wij de zaal,
waar men met de grootste moeite een weinig eten kon machtig worden, waar zeer slecht
gediend werd, en waar de Heeren van den Kring zeer weinig beleefdheid hadden voor hunne
Hollandsche vrienden. In het vervolg zal het beste zijn, zonder bizondere aanbeveling eenige
restauraties aan te geven.
2) Parijs is zeer slecht bevallen. Van de Fransche vrienden hadden wij aldaar geen dienst;
zonder hunne hulp waren wij beter in Montmartre gekomen dan nu. ’t Zal raadzaam zijn, bij
volgende gelegenheid niet licht groote steden aan te doen; ’t is te moeilijk voor onbereisde
of niet met het fransch vertrouwde personen; terwijl voor anderen de schoonheden en
merkwaardigheden zóó aanlokkend zijn, dat wij gevaar loopen; liever met menschen, die hulp
kunnen ontberen, uit te gaan, dan ons, gelijk geschieden moest, op te offeren, om te helpen,
die hulp noodig hebben.
3) Het wordt afgekeurd dat een zieke is meegenomen ( juffrouw Goossens), van wien in de
vorige vergadering om gewichtige redenen besloten was haar niet mede te nemen.
De Heer Hermans komt ter vergadering. De President deelt ZEd. in eenige woorden het
verhandelde mede. De aanmerkingen omtrent zijne rekening-courant met den Heer Hollman
worden hem voorgelegd. ZEd. is het volkomen eens met de hoofdaanmerking dat alle
inkomsten en uitgaven op naam van den Heer Hollman als eenig aansprakelijk persoon van
het Comité moeten staan.
De tweede aanmerking omtrent de uitgaven Mai 16 (2) en Mai 27 (2) verklaart de Heer
Hermans, met er op te wijzen, dat wij 16 Mei een gewone trein en 27 Mei een sneltrein
hadden. Is daardoor de moeilijkheid opgelost, dan komt er echter een andere, dat wij
namelijk noch 16 Mei, noch 27 Mei een sneltrein moesten hebben, maar beide dagen een
extra-trein van Esschen–Lourdes en terug. Daartegen voert de Heer Hermans aan, dat dan
de reis duurder ware geweest, wijl men in België 400 man vordert voor een extra-trein. De
President is echter van oordeel, dat, al ware de reis ook frcs 1000 duurder geworden, zij de
beloofde extra-trein van Roosendaal-grens hadden moeten geven.
Moeten wij in België bijbetalen, zegt spreker: welnu, wij moeten dit ook in Frankrijk doen, en
bij onze prijsberekening daarop letten. De leden sluiten zich allen aan bij dit gevoelen, en
zeggen, dat wij al het mogelijke moeten doen, om voortaan de extra-trein uit Nederland, of
althans zoo dicht mogelijk aan de grens te laten vertrekken. Omtrent de cabinets-quaestie
erkent de Heer Hermans, dat eigenlijk een cabinet op rekening moest zijn van Mej. Bolsius.
Wordt echter besloten, de zaak te laten rusten, en beide cabinets in eigendom te behouden.
Eindelijk verklaart de Heer Hermans zich bereid bij wijze van ,,additionele artikelen'' aan den
secretaris op te zenden eene uitvoerige opgave van de reiskosten voor personen en klassen
en bijkomende onkosten als reisetui, enz.
Na de verklaringen, en laatste toezegging van den Heer Hermans in dank ontvangen te
hebben, gaat de vergadering voort met de aanmerkingen, die nog te maken zijn. De President
heeft nog slechts één zaak, namelijk dat onze Directeur bij het opnemen van Pelgrims niet te
veel met zijne edelmoedige inborst moet te rade gaan.
Volgens de geachte spreker had namelijk een zieke als juffrouw Bolsius, vooral onder deze
voorwaarden, niet aangenomen mogen worden zonder voorkennis van het Bestuur.
Niettegenstaande de gemaakte aanmerkingen zijn allen het eens, dat de Bedevaart
uitmuntend geslaagd is, en dat die aanmerkingen meer dienen ter volmaking, dan ter
verbetering.
Thans moeten wij overgaan, zegt de President, tot de uitvoering van Hoofdstuk IV §3.
Volgens dit artikel moeten de Directeur en de secretaris-penningmeester aftreden.

Om de afwezigheid van de Heer Hollman, maar vooral, omdat hij tot dusverre in de
onmogelijkheid is geweest zijne taak te volbrengen, stelt de Zeerw. Pater Reuser voor, de
volvoering hiervan voor beide aftredende leden uit te stellen. Dit voorstel wordt
aangenomen; en op voorstel van den ZEerw. Heer Wouters wordt bepaald, dat de volgende
vergadering zal plaats hebben op een nader te bepalen dag in October.
Ten slotte deelt de Voorzitter nog mede, dat Mgr Spolverini ZEerw. verzocht had voor frs
30 een werk te koopen op de veiling der boeken van wijlen den Heer Griethuysen, dominé
te Rotterdam. Dit werk heeft tot titel: ,,Voyage au Brésil'' (toekomstige standplaats van Zijne
Excellentie) en bestaat uit 3 deelen en een Atlas. Wijl ZEerw. meende dat dit werk den
Nuntius zeer aangenaam zou zijn, had de ZEerw. Pater Reuser aan iemand last gegeven, des
noods tot 25 gulden op te bieden met het doel, iemand te vinden, die hem het hoogere
bedrag bij zou passen. Thans is het boek gekocht voor fl. 16.50 met provisie er bij, en stelt
de geachte spreker voor, het ten geschenke aan te bieden aan den Nuntius, als gedachtenis
van het Comité der Nederlandsche Bedevaart, te betalen uit de algemeene kas. Aldus wordt
besloten, en de ZEerw. Pater Reuser zal morgen het werk aan Z.Em. aanbieden.
(N.B. Mgr Spolverini heeft het geschenk aangenomen, en den ZEerw. Pater Reuser verzocht,
het Comité voor diens meermalen getoonde edelmoedigheid van harte te bedanken.)
Vóór de vergadering te sluiten, verzoekt de President opgave van de onkosten van elk lid,
om die aan den Secretaris-penningmeester op te geven. ZEerw. zelf heeft reeds een Nota
gezonden à fl. 86.935; daarbij komt nu het cadeau voor Mgr Spolverini met de reis naar den
Haag à fl. 19.15, en eene rekening van den Weledelen Heer van Hagen à fl. 91.17: te zamen
dus fl. 197.255.
Deken Wouters brengt in: reis-Lourdes fl. 86.50; andere onkosten fl. 10. Totaal fl. 96.50.
Pastoor Vismans: reis Lourdes fl. 86; andere onkosten fl. 3. 25. Totaal fl. 89.25.
De Heer Kerstens van Leeuwen: reisgeld fl. 4.
De Heer Funnekotter: reis-Lourdes fl. 89.50; deze reis fl. 3.75. Totaal fl. 93.25.
Pastoor Schellekens fl. 6.
Pastoor van Rooy fl. 5.
De Heer Hermans fl. 5.50.
Zoodat het overschot, waarvan vroeger spraak was, al vast met fl. 496.755 vermindert.
Niets meer te behandelen zijnde, wordt de vergadering met het gewone gebed gesloten.

Notulen der Vergadering gehouden
te Rotterdam
den 8 November 1887.

A.M.D.G.

Tegenwoordig:de ZEerw. Heeren Reuser, President, Deken Wouters, Pastoor van Rooy,
Pastoor van Groeningen en de Heeren Hermans, Directeur, Kerstens van Leeuwen,
Directeur der Ziekenverpleging, Funnekotter en Hollman, secretaris-penningmeester.
De President opent de vergadering met het gewone gebed. ZEerw. deelt mede dat, in strijd
met een vroeger genomen besluit, wij verleden maand October niet hebben kunnen
vergaderen wegens de groote drukte. Sprekende over de vergadering van heden, merkt de
geachte spreker op, dat hij ook 9 of 10 November had kunnen voorstellen, en dit ware voor
ZEerw. beter uitgekomen. Doch de President koos bij voorkeur voor den dag van heden 8
November, omdat 1e Dinsdag een gewone dag voor ons is; 2e omdat Zeerw. niet wist dat in
’t algemeen het Octaaf van Allerheiligen een drukke biecht- of Kerkdag is; 3e omdat ZEerw.
niet dacht aan het Octaaf van St. Mathias, te Maastricht.
Dit is ook de reden waarom de eerw. Heer Sarton heeft laten weten de vergadering van
heden niet te kunnen bijwonen. Had de President dit echter een weinig vroeger kunnen
vernemen, dan zou hij een andere dag voorgesteld hebben: namelijk 10 November. Later
kon het niet meer, want 13 November moet ZEerw. gaan werken in Amsterdam, en na 20
November wordt het te laat volgens alle leden, die verzocht hebben op zijn laatst vóór half
November te vergaderen.
De Voorzitter deelt vervolgens mede dat er nog niet voorzien is in de vacature van den
Heer H.M. Werker, die ,,wegens kwalen des lichaams'' zijn ontslag heeft genomen.
Alvorens lezing te geven van de Notulen der vorige vergadering, betuigt de secretarispenningmeester zijn welgemeenden dank aan alle leden van het Comité voor de blijken van
deelneming en sympathie hem gegeven bij gelegenheid van het smartelijk verlies dat hij
geleden heeft; inzonderheid dankt hij den ZEerw. Pater Reuser, die niettegenstaande zijne
veelvuldige bezigheden, toch nog de tijd heeft kunnen vinden om de redactie en Notulen van
de vorige vergadering op zich te nemen.
De Notulen worden alsnu voorgelezen en zonder aanmerkingen goedgekeurd. De Balans,
sluitende met een batig saldo van fl.15.12, wordt in handen gesteld van de Heeren
Funnekotter en Kerstens van Leeuwen, ter fine van onderzoek.
De President geeft vervolgens een overzicht van het getal der afwezige leden in de
verschillende vorige vergaderingen, en trekt daaruit de gevolgtrekking dat de vergaderingen
achteruit gaan.
ZEerw. hoopt dat de vergaderingen in ’t vervolg trouwder bezocht zullen worden, vooral
door enkele leden, die in den laatsten tijd schier altijd afwezig waren.
Alvorens de beraadslaging te openen omtrent het tijdstip onzer volgende Bedevaart naar
Lourdes, verzoekt de President de twee leden die deel uitmaken van het Comité voor de
Bedevaart naar Rome om te willen mededeelen wat zij weten nopens laatstgenoemde
voorgenomen reis.
De ZEerw. Heer Wouters en van Rooy verklaren daarop hoegenaamd niets officieel te
weten omtrent den tijd waarop de Bedevaart zal plaats hebben.; zij weten alleen dat de
Bisschoppen zich buiten de organisatie der reis houden en dat het Comité zelf moet weten
wat te doen is.
Alsnu wordt de beraadslaging geopend omtrent de vraag wanneer onze volgende Bedevaart
naar Lourdes zal plaats hebben: namelijk in September 1888 of in Mei 1889?
De President verklaart zich tegen het eerste tijdstip omdat hij vreest dat het getal pelgrims
niet voldoende zal zijn, wegens de voorgenomen Nederlandsche Bedevaart naar Rome.

Van den anderen kant, gaat de geachte spreker voort, is er ook bezwaar tegen het jaar 1889,
omdat dat jaar in Frankrijk het eeuwfeest van de Revolutie gevierd wordt. Er zou dus niets
anders overblijven dan te gaan in het jaar 1890; maar dat tijdstip is nog te ver verwijderd dan
dat wij reeds nu eene beslissing daaromtrent kunnen nemen. De President wenscht
intusschen het gevoelen te vernemen van de andere leden.
De ZEerw. Deken Wouters zou wel wenschen te gaan in de maand September, maar
ZEerw. vreest dan voor de cholera.
De President merkt op dat vooral in de maand September het zeer druk te Lourdes is; doch
de ondervinding leert dat wij in die maand meer volk krijgen dan in het voorjaar.
De ZEerw. Pastoor Vismans komt ter vergadering.
Alvorens een definitief besluit te nemen, meent de ZEerw. DekenWouters dat het beter is
te wachten en te zien wat er van de aanstaande Bedevaart naar Rome zal komen.
De Heer Hermans stelt voor de eerstvolgende vergadering te houden in de maand April.
De ZEerw. Heeren Wouters en van Rooy verklaren in de onmogelijkheid te zijn om reeds
nu te zeggen of zij in April kunnen vergaderen, wijl zij beiden denkelijk naar Rome gaan.
De President deelt mede dat hij in hooge kringen de vrees heeft hooren uitspreken dat de
Bedevaart naar Rome niet zal lukken, omdat men geweigerd heeft zich aan te sluiten aan het
oude Comité.
Een voorstel van den Heer Hermans om niets te beslissen alvorens de Bedevaart naar Rome
is afgeloopen, wordt ten slotte met algemeene stemmen aangenomen.
Overeenkomstig een besluit in de vorige vergadering genomen, gaat de vergadering thans
over tot de uitvoering van Hoofdstuk IV § 3, volgens welk artikel de Directeur en de
secretaris-penningmeester moeten aftreden.
De Heer Leòn Hermans verkrijgt 8 stemmen, terwijl één stem wordt uitgebracht op den
Heer Kerstens van Leeuwen. Bijgevolg is de Heer Hermans herbenoemd tot Directeur voor
een tijdvak van twee jaren.
Als secretaris-penningmeester wordt herbenoemd de Heer Hollman, insgelijks met 8
stemmen tegen één, uitgebracht op den Heer Kerstens van Leeuwen.
Beide Heeren verklaren daarop de benoeming aan te nemen en danken de leden van het
Comité voor het in hun gesteld vertrouwen.
De President feliciteert beiden met hunne herbenoeming en zegt dat de algemeene stemmen
die zij hebben verkregen de algemeene tevredenheid van het Comité bewijzen.
In de vorige vergadering was aangeprezen als eventueel opvolger van den Heer Werker, de
Heer J.G. Lomans te Amsterdam.
Nu vraagt de geachte President wie de vergadering als candidaat wenscht te stellen, voor het
geval dat misschien de Heer Lomans het lidmaatschap zou weigeren aan te nemen?
Na eene gedachtenwisseling worden in dat geval aangewezen de Heeren Alphonse Wubben
en Gerard Alberdingk, te Amsterdam, beide zeer geschikte mannen.
De ZEerw. Pater Reuser en de Heer Kerstens van Leeuwen, die beiden de volgende week te
Amsterdam komen, verklaren zich bereid om allereerst bij den Heer Lomans de noodige
stappen te doen.
Niets meer te behandelen zijnde, en geen der leden het woord vragend, sluit de President de
vergadering met het gewone gebed.

