Notulen VNB 1883
Notulen der Vergadering gehouden te Utrecht den 25 October 1883
Aanwezig waren de Zeer Eerw. Heeren Reuser en Masker, en de WelEdele Heeren
Funnekotter, Hermans, Werker en Hollman.
De WelEerw. Heer Jansen had den kastelein gewaarschuwd dat er een aangeteekende brief
zou komen aan den WelEdelen Heer Werker, of bij diens afwezigheid aan de Comité-leden
te overhandigen. De brief is echter dien dag niet aangekomen.
De onkosten-rekeningen worden ingebracht en betaald.
Verder werd besloten en aanstonds uitgevoerd aan de Comité-leden die gewerkt hadden
voor het aanwerven van pelgrims de reis 1ste klas te betalen. Op voorstel van een der leden
werd geen vergoeding gegeven aan de laatst bijgekomenen, wijl zij nog slechts weinig hadden
medegewerkt voor het aanwerven van pelgrims.1
Daarna werden eenige punten vastgesteld die alle leden van het Comité tot de volgende
vergadering als leiddraad zouden nemen. Die punten waren als volgt en werden door alle
tegenwoordige leden goedgekeurd, alsmede door den WelEerw. Heer Sarton, die juist ter
vergadering kwam.
Niets meer te behandelen zijnde werd de vergadering gesloten.
Dienzelfden avond vertrokken de zeer Eerw. Heer Masker en de WelEdele Heer Werker.
’s Anderendaags vóór het vertrek kwam de aangeteekende brief van den WelEerw. Heer
Jansen, die volgens het verlangen aan den Hôtelhouder uitgedrukt, bij afwezigheid van den
WelEdelen Heer Werker door de nog aanwezige leden geopend werd. Werd echter
besloten voorlopig geen notitie van dien brief te nemen, doch alleen er een copie van te
zenden aan den WelEdel. Heer Werker als eerst geadresseerde.
[Hierna volgt een apart kleiner blad met het volgende gedrukt of gestempeld hoofd:]
,,Hotel ,,Het oude Kasteel van Antwerpen'' Utrecht/Zwolle. Hotel ,,Heerenlogement.''2
Het Comité suspendeert de werkzaamheden tot nadere oproeping omstreeks Maart 1884.
De leden zullen dien tijd benuttigen om hunne bemerkingen aan te teekenen en na te denken
wien zij het geschikste oordelen, om bij een volgende processie op te treden als Directeur
der geestelijke zaken, wien als Directeur voor het materieële werk.
Intusschen verbinden de leden van het Comité zich, niet in ’t openbaar te werken voor de
nieuwe zamenstelling van het Comité, en tegen het einde van February hunne bemerkingen
benevens de namen der personen, die zij voor het Directeurschap geschikt oordeelen mede
te deelen aan den voorloopigen president, den Z. Eerw. Pater M. Reuser te Maastricht, die
bij deze tot aan de volgende vergadering in zijne functie bevestigd wordt.
Omtrent het resteerende geld is besloten het te vertrouwen aan den voorloopigen
thesaurier den Heer Chrs Hollman, te Maastricht.
Den Directeur wordt opgedragen in den tusschentijd met de Bisschoppen te onderhandelen
over zamenstelling, functie van het Comité en over het houden der Bedevaart zelve.
Aldus vastgesteld in de Comité-vergadering gehouden te Utrecht den 25 October 1883.
De tegenwoordige leden:

1

2

Dit betreft de 1e Lourdesbedevaart die plaats vond van 17 tot 28 september met 465 deelnemers waarvan 16 zieken.

Kennelijk heeft de vergadering in dit etablissement in Utrecht plaats gevonden.
De tekst betreft dan de 'leiddraad' zoals in de notulen vermeld staat en die hieronder volgt.
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