Notulen VNB 1886

Notulen
der vergadering gehouden te Rotterdam den 13 April 1886

Tegenwoordig: de Zeer Eerwaarde Heeren Reuser, President, Wouters, Schellekens, van
Rooy, Vismans, Sarton, en de Heeren Hermans, Directeur, Funnekotter, Werker, Kerstens
van Leeuwen en Hollman, secretaris-penningmeester.
De Voorzitter opent de vergadering met het gewone gebed, waarna de secretaris de
Notulen der vergadering van 2 Juni en van 11 November 1885 voorleest.
Na de voorlezing merkt de Heer Werker op, dat de bewering van den Voorzitter alsof de
leden der Pius-vereeniging, aan het hoofd waarvan de Heer Werker staat, van plan zouden
zijn in 1887 eene Bedevaartreize naar Rome te ondernemen, niet geheel en al juist is. Het
initiatief daartoe zou namelijk niet genomen worden door genoemde Vereeniging in het
bizonder, maar door de Katholieke Vereenigingen van Nederland in het algemeen.
Na deze opmerking worden de Notulen goedgekeurd.
De eerw. Pater Reuser zegt geschreven te hebben aan het Doorluchtig Episcopaat van
Nederland om den zegen te vragen over onze voorgenomen Bedevaart naar Rome.
ZEerw. zegt eveneens zich gewend te hebben tot Zijne Excellentie den Internuntius te
’s Hage om den zegen van Z.H. den Paus af te smeken.
De Bisschoppen alsmede de Staats-Secretaris hebben een gunstig antwoord gegeven.
Op de vraag van den Voorzitter welke leden van het Comité zeker mee gaan naar Rome,
geven zeven leden hun namen op.
De Voorzitter stelt alsnu voor met geheime briefjes te stemmen of het Bestuur vrije reis- en
verblijfkosten 1ste klas zal hebben.
Het Bestuur onthield zich van stemmen, en van de overige leden stemden zeven voor en een
tegen.
Wordt thans voorgesteld of ook de overige leden van het Comité hetzelfde voorrecht zullen
genieten indien de kas het toelaat.
Met algemene stemmen wordt bevestigend geantwoord.
Wordt voorts besloten dat het overblijvende geld aan den Paus zal worden gegeven.
De Voorzitter zegt aangevraagd te hebben om te Loreto de H. Mis te lezen te beginnen van
middernacht.
De comité-leden zullen het recht hebben een uur uit te kiezen. Voor de overige priesters
wordt met zeven tegen vier stemmen besloten dat zij die zich ’t eerst hebben aangemeld 't
eerst zullen mogen lezen; de overigen zouden moeten loten.
Tevens, zegt de President, aangevraagd te hebben jurisdictie voor de Priesters, dispensatie
voor de onthoudingsdagen en eenmaal 6 verschillende Kerken te bezoeken in plaats van
tweemaal de 3 hoofdkerken van Rome om het Jubilé te verdienen.
Den Directeur wordt opgedragen te zorgen dat de pelgrims bij tijds coupons ontvangen
voor de verschillende stations van Nederland waar zij plaats nemen.
Eveneens, zegt de Directeur, te zullen schrijven voor genoegzaam aantal omnibussen aan de
stations.
Wordt ook gevraagd of er geene spoorboekjes van Amsterdam tot Rome kunnen afgleverd
worden.
De Directeur zegt te zullen informeren.
Wordt ook besloten den agent van het Huis Cook & Son te Londen geen geld te geven dan
tegen afgifte van de coupons.
Het Bestuur zegt die maatregelen te zullen nemen die voor het welslagen der Bedevaart het
doelmatigst schijnen. Niets meer te behandelen zijnde en geen der leden het woord
vragende, sluit de Voorzitter de vergadering met het gewone gebed.

A.M.D.G.

Notulen
der Vergadering gehouden te Kralingen den 29 Juli 1886
Tegenwoordig: de ZeerEerwaarde Heeren Reuser, President, Wouters, Schellekens, van
Rooy, Sarton, Directeur der Ziekenverpleging, en de Heeren Hermans, Directeur,
Funnekotter, Werker, Kerstens van Leeuwen en Hollman, secretaris-penningmeester.
De Voorzitter opent de vergadering met het gewone gebed, waarna de secretaris lezing
geeft van de Notulen der vorige vergadering van 13 April te Rotterdam gehouden.
De Notulen worden vervolgens met algemeene stemmen goedgekeurd.
Volgens § 5 van Art.IV van het Huishoudelijk Reglement geeft de secretaris-penningmeester
nu verantwoording van de ontvangsten en uitgaven der Bedevaart naar Rome. - de Balans
met de voorhanden bewijsstukken worden daarna in handen gesteld van den Heer
Funnekotter ter fine van onderzoek.
De Voorzitter zegt dat volgens littera c van ons Reglement deze vergadering eigenlijk had
moeten plaats hebben op den tweeden Dinsdag der maand volgende op de reis.
Verschillende omstandigheden beletten echter de vergadering op den gewonen tijd te
houden; dit is dan de reden waarom de ZEerw. Heeren Vismans en van Groeningen heden
de vergadering niet kunnen bijwonen.
De Voorzitter geeft vervolgens lezing van het betreffende artikel van Hoofdstuk IV en vraagt
of iemand der leden aanmerkingen te maken heeft.
Niemand der leden het woord vragende, zegt dat hij eenige aanmerkingen in ’t midden
wenscht te brengen, en wel op het Comité in het algemeen.
Ten eerste vóór de reis. Opvallend is het, zegt ZEerw., dat meestal dezelfde leden van het
Comité bijkans geen pelgrims aanwerven; de Heer Werker en mijn persoon, zegt de
Voorzitter, hebben meer dan de helft van het getal pelgrims aangebracht; de zeereerw.
Heeren Wouters en van Rooy hadden voor hun hoofd alleen meer dan een vierde gedeelte
der pelgrims, en het overige gedeelte was verdeeld over de andere leden. Dit zou mij te
meer spijten, gaat spreker voort, indien ik zou moeten veronderstellen dat er gebrek aan
ijver bij de leden bestaat. Om den ijver bij de leden aan te wakkeren, heeft men in België een
middel uitgedacht: nl. het geven van premiën, maar die maatregel heeft bij niemand onzer
bijval ondervonden.
De Heer Werker meent dat het niet aan ijver bij de leden ontbreekt. Zij hebben allen
evenveel ijver.
Ten tweede, zegt de Voorzitter, heb ik aanmerkingen voor wat de reis zelve betreft. De
organisatie liet te wenschen over; in Roosendaal was niet alles zooals het zijn moest.
De Heer Werker zegt dat de fout was bij den Heer Vetter; deze had de coupons bij tijds
beloofd, doch ze kwamen niet. De namen op de coupons waren onleesbaar. Dit maakt dat
men twee uur heeft moeten besteden vooraleer de coupons in orde waren.
De Heer Hermans merkt op dat de coupons slechts vijf of zes dagen vóór het vertrek
verzonden zijn.
De Heer Werker meent dat het beste zou zijn in het vervolg zich direct, zonder tusschenpersoon, te wenden aan de Spoorwegmaatschappij in Nederland.
Op slot van rekening, zegt de Voorzitter, als zijnde zijn gevoelen, dat mochten wij nog eene
reis naar Rome ondernemen, wij ons niet meer moeten aansluiten bij het Huis Cook te
Londen.
Dank aan de goede zorgen van den Heer Hermans, gaat ZEerw. voort, hebben wij te Brussel
een extra-trein verkregen. Daardoor hebben wij, in plaats van een half uur, een geheel uur
ons te Brussel kunnen ophouden. De keerzijde van de medaille was evenwel dat wij aldaar

een slecht diner gehad hebben. Spreker meent dat wij in het
vervolg de reis zelf moeten organiseeren, en dat een paar
leden van het Comité moeten vooruit reizen ten einde alles in orde te brengen.
Ten derde, meent de Voorzitter, dat op reis het Comité niet gedaan heeft wat spreker
verwacht had. De Voorzitter moet echter Deken Wouters uitzonderen, omdat ZEerw.,
wegens gezondheidsredenen zware diensten niet kon presteeren, en ZEerw. onder die
voorwaarde alléén het lidmaatschap van het Comité aannam en toch op deze reis gestaan
heeft voor de honneurs bij de Bisschoppen. - ’t Spijt mij, zegt de Voorzitter, dat de
zeereerw. Heer Vismans niet tegenwoordig is. ZEerw. heeft zich niet ontzien het Comité
publiek te beschuldigen te Rome. Indien ZEeerw. aanmerkingen meende te moeten maken,
dan moest hij dit niet doen in het publiek, maar in de vergadering van het Comité. – Verder
moeten de leden van het Comité zich meer met de pelgrims bezig houden. Daar wij de reis
gratis meemaken 1 moeten wij ons ook geheel en al ten dienste van de pelgrims stellen.
Spreker zegt veel klachten vernomen te hebben; hij zelf kon niet altijd de pelgrims ten
dienste staan, omdat zijne tegenwoordigheid bij de Kardinalen vereischt werd. Wij moeten
het krediet, dat wij Goddank bezitten, trachten te behouden.
De Heer Werker excuseert Pastoor Vismans. ZEerw. was een weinig gebolgen omdat
gezegd was geworden dat hij slechts één pelgrim had aangebracht.
De Voorzitter antwoordt dat daags vóór de audiëntie bij Zijne Heiligheid Pastoor Vismans
spreker heeft komen interpelleren aangaande de introductie-kaarten van eenige pelgrims.
Spreker heeft alstoen Pastoor Vismans harde woorden moeten toevoegen.
Na eene woordenwisseling tusschen den Voorzitter en eenige andere leden, verklaart de
Heer Werker dat Pastoor Vismans onrecht had met te handelen zooals ZEerw. gedaan
heeft, o.a. met het omdraaien van de nummers 6 en 9.
Wat betreft de vergoeding die de leden ontvangen, kan de Heer Werker niet aannemen dat
deze zou gelden voor het werk door hen verricht niet vóór de reis, maar wel voor hetgeen
zij doen op de reis zelf. Wij allen, zegt spreker, moeten ons dienstbaar maken voor alle de
pelgrims; het is voor ons eene eer, maar ook een zorg.
De Voorzitter zijne aanmerkingen voortzettend, zegt dat het Comité ook niet altijd, zooals
voor deze reis bepaald was, bij elkander is geweest. Er kunnen redenen zijn die dit beletten,
b.v. des nachts; maar in het algemeen had het Comité te samen moeten zijn.
De Heer Hermans zegt dat van Brussel tot Milaan wij allen te zamen hebben gereisd. Te
Milaan kregen wij andere wagens, maar deze waren niet genummerd. Aan de Italiaansche
grens, van Milaan tot Genua, van Genua tot Florence en van Florence tot Rome, zijn wij allen
te samen geweest. Dit was ook het geval van Ancona tot Bologne; te Bologne was het
nacht.- Op de terugreis aan de Zwitsersche grens hebben wij tot Bazel plaats genomen in
het compartiment waarop Comité gedrukt stond.
De Voorzitter antwoordt dat hij en ook de Heer Funnekotter zich goed herinneren dat wij
niet altijd te samen hebben gereisd, en ook dat wij te Rome niet altijd bij elkander waren. De
Voorzitter meent die aanmerkingen te moeten maken alleen en uitsluitend in het belang der
zaak.
De Heer Hermans zegt dat Mgr. Hoefnagels hem uitdrukkelijk gevraagd had met ZEerw.
Rome te bezichtigen. Spreker heeft gemeend aan dat uitdrukkelijk verlangen te moeten
voldoen, maar voegt er tevens bij dat hij altijd vergezeld was van een twintigtal pelgrims.
De Voorzitter merkt op dat zijne aanmerkingen niet alleen gelden voor het Bestuur, maar
ook voor het Comité.
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Hier en op enkele andere plaatsen staat boven de dubbele ee een liggend boogje, aangevende dat het een
samentrekking is van mede.

De Heer Werker meent dat ieder lid van het Comité een
zeker aantal pelgrims bij zich moest hebben.
De Voorzitter zegt ten slotte dat hij zijne aanmerkingen heeft vermeend in het midden te
moeten brengen, niet om recrimisaties te maken, maar alleen om de zaak trachten te
verbeteren. 2
De Voorzitter acht zich gelukkig de leden eene blijde tijding mede te delen.
Het heeft nl. Zijne Heiligheid den Paus behaagd, als blijk van Zijne Hooge tevredenheid over
onze Bedevaart naar de Eeuwige Stad, de redevoeringen die bij gelegenheid der algemeene
audiëntie zijn gehouden, te laten drukken op de Vaticaansche Drukkerij, en een groot aantal
exemplaren er van te zenden aan Zijne Excellentie den Nuntius in den Haag. De President
heeft de exemplaren uit den Haag ontvangen en aan iedere pelgrim een toegezonden.
Alsnu wordt, overeenkomstig het Reglement, overgegaan tot de benoeming van een
President.
De ZeerEerw. Pater Reuser wordt, op twee na, met algemeene stemmen herkozen.
De ZeerEerw. Pater Reuser bedankt de leden voor dit nieuwe blijk van vertrouwen hem
gegeven en hoopt zich dat blijk waardig te maken. ZEerw. verklaart dat hij alles doen zal wat
mogelijk is om de zaak die hem zoo dierbaar is met alle kracht te bevorderen. Deze
woorden worden met applaus begroet.
Vervolgens wordt de Heer Kerstens van Leeuwen met meerderheid van stemmen benoemd
als Directeur der Ziekenverpleging.
De Heer Kerstens van Leeuwen is zeer gevoelig voor dit blijk van vertrouwen, maar ZEdele
gelooft niet die functie te kunnen aannemen, wegens gebrek aan tijd.
De Voorzitter meent dat niemand vooruit kan weten of hij al dan niet de reis mee kan
maken.
Onder die voorwaarde verklaart de Heer Kerstens van Leeuwen de benoeming aan te
nemen en bedankt de leden die hunne stem op hem hebben uitgebracht.
De Voorzitter feliciteert de Heer Kerstens van Leeuwen met zijn benoeming en bedankt den
weleerw. Heer Sarton voor de bewezen diensten. De woorden van den geachten Voorzitter
vinden algemeen bijval.
De Voorzitter maakt verder bekend dat Hunne Doorluchtige Hoogwaardigheden de
Bisschoppen van Nederland een program hebben uitgegeven met het oog op het aanstaande
gouden Jubelfeest van Z.H. den Paus. Onder de punten op dit program voorkomend, wordt
melding gemaakt van eene Bedevaart die de Bisschoppen wenschen te organiseeren naar
Rome. Misschien, zegt spreker, zullen Hunne Doorluchtige Hoogwaardigheden onze
medewerking inroepen tot het organiseeren van die Bedevaart. Spreker hoopt echter van
niet, omdat wij daarbij niet veel eer zullen inleggen.
Hoe het ook zij, de Voorzitter wenscht te vernemen hoe de leden denken over de volgende
vraag: ,,Kunnen wij als Comité naar Rome gaan, wanneer de Commissarissen eene Bedevaart
organiseeren.''?
De Heer Werker meent dat wij aan onze Bedevaart naar Lourdes genoeg hebben.
In omvraag gebracht, wordt evengemelde vraag met algemeene stemmen negatief
beantwoord.
De Voorzitter stelt vervolgens de volgende vraag: ,,Kunnen wij weigeren wanneer de
commissarissen onze hulp inroepen?'' Met algemeene stemmen wordt deze vraag
bevestigend beantwoord.
Alsnu onderwerpt de Voorzitter de volgende vragen aan de Vergadering:
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Pater Reuser is niet mals in zijn kritiek op medeleden en de sfeer binnen het comité heeft tijdens deze reis wel
wat te wensen overgelaten naar het schijnt. Pater Reuser is niet mals in zijn kritiek op medeleden en de sfeer
binnen het comité heeft tijdens deze reis wel wat te wensen overgelaten naar het schijnt.

1e ,,Als de commissarissen ons niet vragen om hunne
Bedevaart te organiseeren, gaan wij dan naar Lourdes''?
Deze vraag wordt met algemeene stemmen bevestigend beantwoord.
2e. ,,Wanneer kunnen wij dan gaan.''?
Antwoord: op het tijdstip zoo ver mogelijk verwijderd van de Bedevaart der Bisschoppen
om den schijn niet te willen aannemen dat wij de Bisschoppen tegenwerken.
De Voorzitter maakt eindelijk bekend dat hij na de reis vernomen heeft dat Mgr de Wael,
Pater Vermeulen en anderen geen belooning hadden ontvangen voor de diensten aan de
pelgrims bewezen gedurende ons verblijf te Rome. De Voorzitter heeft toen noodig
gevonden aan beide eerstgenoemden een klein bewijs van erkentelijkheid te moeten geven,
door aan ieder hunner eene som van 50 francken op te zenden, hetgeen zij met
dankbaarheid aangenomen hebben.
Omtrent een cadeau te zenden aan den Kardinaal Staats-Secretaris van Z.H., Mgr. Jacobini,
aan Kardinaal Simeoni, Prefekt der Propaganda, en verder aan Mgr Marchi, Kamerheer van
den Paus, en Mgr D. Jacobini, secretaris van de Propaganda, zegt de Voorzitter dat hij
hieromtrent den Secretaris van den Internuntius in den Haag heeft geraadpleegd. Deze
raadde aan een cadeau te zenden van Nederlandsch fabrikaat, als hebbende als dusdanig veel
waarde.
Wat den aard van het geschenk betreft, hieromtrent waren de gevoelens van de leden
verschillend. Eenigen waren voor een eetservies met den naam of het wapen en inscriptie er
op gegraveerd; anderen waren meer geneigd voor vazen van Delftsch porcelein. Geene
definitieve beslissing werd genomen; maar men verzocht den Voorzitter een geschenk uit te
kiezen dat hem ’t beste zou toeschijnen. 3
Niets meer verder aan de orde zijnde en geen der leden het woord vragende, sluit de
Voorzitter de vergadering met het gewone gebed.
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Een dikke voldoende voor de evaluatie en nabetrachting van deze eerste VNB-Romebedevaart die plaats vond
van 10 tot 30 mei 1886 met 150 deelnemers waaronder de bisschoppen Leijten, Boermans en Snickers.

A.M.D.G.

Notulen
der Vergadering gehouden te Rotterdam den 21en December 1886
Tegenwoordig: de ZeerEerwaarde Heeren Reuser, President, Deken Wouters, Schellekens,
van Rooy, Vismans, en de Heeren Hermans, Directeur, Kerstens van Leeuwen, Directeur
der Ziekenverpleging, Funnekotter, en Hollman, secretaris-penningmeester.
De Voorzitter opent de vergadering met het gewone gebed. ZEerw. deelt mede dat de wel
eerw. Heer Sarton bij telegram heeft doen weten wegens ongesteldheid verhinderd te zijn
de vergadering van heden bij te wonen.
De secretaris-penningmeester geeft vervolgens lezing van de Notulen der vorige vergadering.
De Voorzitter vraagt of iemand aanmerkingen te maken heeft.
De zeereerw. Heer Vismans wenscht eene kleine aanmerking in het midden te brengen.
ZEerw. zegt namelijk dat op den geheelen trein geen nummer 9 te vinden was, en ’t is om
die reden dat ZEerw. gemeend heeft één van de twee nummers 6, die op de coupés waren
aangeplakt, te moeten omdraaien om daardoor eene grootere verwarring bij de pelgrims te
voorkomen. Men heeft ZEerw. daarvan een grief gemaakt; maar men zou dit zeer zeker niet
gedaan hebben, indien men met den waren toestand van de zaak vooraf bekend was
geweest.
Na zijn opmerking worden de Notulen in omvraag gebracht en met algemeene stemmen
goedgekeurd.
De Voorzitter en de vergadering betreuren dat de Zeerw. Pastoor van Groeningen en de
Heer Werker, door het mede-organiseren eener Bedevaart naar Lourdes, den schijn
aangenomen hebben tegen ons Comité in te werken.
De Heer Funnekotter zegt de Balans, waarvan door de secretaris-penningmeester in de
vorige vergadering mededeeling is gedaan, onderzocht te hebben en in orde bevonden.
De kas sluit met een voordelig saldo van fl. 796.39.
De Voorzitter deelt mede dat ingevolge de opdracht ZEerw. in de vorige vergadering
gedaan, voor dat geld cadeaux zullen worden gezonden aan de Kardinalen Jacobini, StaatsSecretaris, en Simeoni, Prefect der Propaganda, aan Mgr Marchi, Kamerheer van Z.H den
Paus, aan Mgr Jacobini, secretaris van de Propaganda, en aan Mgr Spolverini, Internuntius aan
ons Hof.
De Voorzitter vermeent dat het algemeen goedgekeurd zou worden, indien wij ook aan den
Paus een cadeau zonden, voorstellende, gelijk dat van den Nuntius, een gezicht uit het huis
van den Nuntius op den Vijverberg in den Haag. ZEerw. deelt verder mede dat voor ieder
der Kardinalen aan de Delftsche fabriek besteld zijn een stel van twee groote vazen zeskant
met wapen en inscriptie, en aan ieder der Monsignori een stel van vijf kleine vazen van
Pallandt, insgelijks met wapen en inscriptie. Daar in den tusschentijd Mgr Marchi tot
Majordomus verheven is, hebben wij langen tijd moeten wachten op zijn nieuw wapen.
Intusschen hopen wij dat de geschenken spoedig klaar zullen zijn. Daar, gelijk beweerd is,
men voor een eetservies aan Kardinaal Simeoni een inkomend recht van 240 lires heeft
durven vragen, zullen wij, zegt de Voorzitter, van geen cadeaux spreken, maar de vazen
direct opzenden aan een te Rome verblijvende Pater, die dan wel zal zorgen dat zij aan goed
adres bezorgd worden.
De Heer Hermans vraagt of het niet beter zou zijn de geschenken te verzenden aan het
adres van den Belgischen gezant bij den Paus? Indien de vergadering van die meening is, zal
ZEw. te Brussel de noodige stappen doen.

Het voorstel van den Heer Hermans wordt aangenomen. 4
De Voorzitter zegt dat de aanmerkingen die ZEerw. in de
vorige vergadering gemaakt heeft, gelukkig niet worden gedeeld door het publiek. God, zegt
ZEerw. zegent ons op de eerste plaats: dat volgt uit hetgeen wij tot stand hebben gebracht.
Op de tweede plaats zijn de Bisschoppen en de pelgrims in het algemeen uiterst voldaan
over onze Bedevaart. Hunne Doorluchtige Hoogwaardigheden bewijzen dit herhaaldelijk,
o.a. uit de brieven die zij aan spreker geschreven hebben, en die ZEerw. gerechtigd is bij tijd
en gelegenheid te publiceren. Op de derde plaats, de algemeene tevredenheid over het
Comité blijkt misschien ook wel uit het mislukken van de Bedevaarten die buiten ons
Comité naar Rome en Lourdes georganiseerd zijn geworden, de eerste uit Maastricht, de
tweede uit Amsterdam.- Wij durven gerust zeggen dat wij als Comité het vertrouwen
bezitten van het publiek in Nederland.
Eenige weken geleden, gaat spreker voort, ontving ik van den Heer Jos. Demelinne, namens
Mgr Rijckers, een brief waarin mijne ,,machtige medewerking''- zoo luidde de brief – werd
ingeroepen, en waarin tevens belet werd gevraagd voor genoemden Heer Jos. Demelinne en
voor den Heer Ch. Parmentier. De Voorzitter antwoordde dat hij niets kon doen zonder
het Comité geraadpleegd te hebben, en dat hij overigens op Missie was te Amsterdam,
alwaar men ZEerw. desverlangende kon spreken.
Wie die mijnheer Parmentier is, onder wiens leiding Mgr Reijkers en de Heer Demelinne de
reis naar Rome gemaakt hebben, en op nieuw wenschen te maken, kan blijken uit twee
brieven die de ZeerEerw. Pater Reuser ontvangen heeft uit Brussel en uit Mons. Volgens
eerstgenoemde brief behoort Parmentier tot de liberale partij. De tweede brief is
gedagtekend uit Mons 4 December 1886, en gelijk die van Brussel, van zeer vertrouwbare
bron ontleend. In dezen brief leest men het volgende: ,,Réputation très mauvaise ici. un
Libéral des plus achamés[?], même ardurier[?] en se sens qu'il patronnait les mauvais livres.
Son père est mort et a été enterié en libre-pensend. – On le dit très adroit pour organiser
des excusuers. On rirait bien à Mons de la simplicité de certaines gents, si l'on apprenait que
ledit[?] individu rüge[?] une excursion catholique.''De Voorzitter zegt verder dat hij vermeend heeft Mgr Boermans, Bisschop van Roermond,
hiervan te moeten inlichten opdat Mgr Rijckers bij tijds gewaarschuwd worde.
ZEerw. deelt nog mede, dat aangezien de Bisschoppen zelve een Bedevaart naar Rome
organiseren, het aan ons niet past dit te doen. Wij willen daarom voorstellen naar Lourdes
te gaan op het meest verwijderd tijdstip van de Bedevaart naar Rome. September is te kort
op dat tijdstip, omdat de Bisschoppen van plan zijn naar Rome te gaan op het einde van
1887, of in het begin van 1888. Het voorjaar zou dus het best gekozen tijdstip voor onze
Bedevaart zijn.
Op de vraag van den Voorzitter wanneer wij naar Lourdes zullen gaan, wordt alsnu met
algemeene stemmen bepaald het voorjaar, en wel den 2 Mei 1887.
De Voorzitter geeft vervolgens lezing van een concept-artikel voor de couranten, hetwelk
met algemeen applaus wordt goedgekeurd.
Op de desbetreffende vraag van den Voorzitter wordt bepaald, met 5 tegen 4 stemmen, dat
wij op de terugreis Parijs zullen aandoen, onder voorbehoud echter dat eerst bij invloedrijke
personen te Parijs geïnformeerd worde, of de komst van een Bedevaart in de hoofdstad van
Frankrijk geen ernstige gevolgen voor onze pelgrims zou hebben.
Met algemeene stemmen wordt bepaald dat wij in geen geval te Parijs zullen logeeren.
Een voorstel van de secretaris-penningmeester om ook naar Paray-le-Monial te gaan, wordt
verworpen met 6 stemmen tegen 3.
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De Voorzitter zegt dat hij niets liever gewenscht zou hebben
dan naar Paray-le-Monial te gaan; maar omdat wij dit jaar éclat
wenschen te maken, is het wenschelijk dat wij de kortste reis nemen, om des te zekerder te
zijn dat de reis aangenaam volbracht worde. Wij zullen dus, evenals in 1885, gaan over
Limoges en Tours en misschien over Parijs.
Op de vraag van den Voorzitter of wij met een extra-trein naar Lourdes gaan, wordt met
algemeene stemmen bevestigend geantwoord..
Wordt besloten dat onverbiddelijk na den aangewezen termijn, niemand meer voorwaarden
kan stellen voor zijne aanneming.
Op voorstel van den Voorzitter wordt bepaald, dat, indien de kas het toelaat, een klein
souvenir zal worden ter hand gesteld aan den Heer J. van der Lans, voor zijn beschrijving
onzer Bedevaart in de Katholieke Illustratie.
Wordt insgelijks op voorstel van den Voorzitter bepaald dat een exemplaar of een afdruk zal
worden gezonden aan alle de Pelgrims van Rome, van het nummer der Studiën, waarin de
wording en het feit van onze Bedevaart naar Rome wordt beschreven, als zijnde eene
indirecte wederlegging van het artikel van Pastoor van der Horst verschenen in de Katholiek.
De Heer Hermans vraagt of wij ook zieken meenemen?
De Voorzitter antwoord bevestigend voor zooverre de kas het toelaat. Wij moeten
trachten, zegt spreker, een reservefonds daar te stellen waaruit onze onkosten kunnen
betaald worden.
De reis- en verblijfkosten van arme zieken, zijn tot nog toe altijd uit bizondere giften
bestreden kunnen worden; dit zal ook nog wel, hopen wij, het geval zijn in de toekomst.
Wordt besloten dat voor het organiseeren van den extra-trein, de Heer Hermans zich zal
wenden tot de Maatschappij van Staats-Spoorwegen te Utrecht.
Alvorens de vergadering te sluiten, zegt de Voorzitter de afwezigheid van den zeer eerw.
Pastoor van Groeningen en van den Heer Werker te meer te betreuren, daar het na de
Bedevaart dit jaar door hen naar Lourdes mede-georganiseerd, den schijn heeft alsof er
oneenigheid bestaat tusschen hen en het Comité.
Zooals echter naderhand gebleken is uit een brief door den zeer eerw. Pastoor van
Groeningen den 20sten December geschreven, maar slechts den 22sten in handen gesteld van
den Voorzitter, moet de afwezigheid van Pastoor van Groeningen toegeschreven worden
aan de omstandigheid, dat de ZEerw. dien dag twee lijken in zijn parochie had. –Een brief van
den Heer Werker aan den zeer eerw. Pater Reuser, insgelijks den 20sten December uit
Amsterdam verzonden, en eveneens slechts den 22sten door ZEerw. te Rotterdam ontvangen,
meldde dat de toestand der echtgenoote van den Heer Werker, de afwezigheid van ZEd.
verbood.
Niets meer te behandelen zijnde, en geen der leden het woord vragende, sluit de Voorzitter
de vergadering met het gewone gebed.

