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Notulen
der Vergadering gehouden te Rotterdam
den 17en Mei
1888.

In deze vergadering waren tegenwoordig, de ZeerEerw. Heeren Reuser, President, Deken
Wouters, Schellekens, van Rooy, Sarton en de Heeren Hermans, Directeur, Kerstens van
Leeuwen, Directeur der Ziekenverpleging, Funnekotter, Lomans en Hollman, secretarispenningmeester.
Na de vergadering geopend te hebben met het gewone gebed, heet de President de leden
welkom en feliciteert den Heer Lomans met de aanneming van het lidmaatschap van ons
Comité en de vergadering met de aanwinst die zij heeft gedaan. De eerwaarde spreker
brengt in herinnering onze eerste Bedevaart gehouden in het jaar 1883, waarvan de Heer
Lomans deel maakte, en hoopt dat ZEd. nog lange jaren zitting in ons midden zal nemen.
De woorden van den geachten President vinden algemeen bijval.
De secretaris geeft vervolgens lezing van de Notulen der vorige vergadering die met
algemeene stemmen worden goedgekeurd.
De Voorzitter deelt mede dat de ZEerw. Pastoor Vismans de vergadering van heden niet kan
bijwonen, en dat de ZEerw. Pastoor van Groeningen, die eerst gehoopt had te komen, door
de onverwachte afwezigheid van zijn kapelaan op het laatste ogenblik verhinderd is
geworden om zijn voornemen te volvoeren.
Vervolgens geeft de Voorzitter lezing van een brief van den ZEerw. Deken Wouters, waarin
ZEerw. voorstelt om, niettegenstaande de Bedevaart naar Rome[Niet georganiseerd door
VNB.] van dit jaar gelukt is, toch nog in September aanstaande een Bedevaart naar Lourdes
te doen, maar niet op de gewone wijze. Waarom nog dit jaar? Omdat in 1889 het eeuwfeest
van de Revolutie gevierd wordt, en het dan misschien gevaarlijk is met eene processie in
Frankrijk te komen. Op welke wijze? De eerw. schrijver zou niet willen gaan per extra-trein,
maar den eersten dag per sneltrein naar Parijs, den tweeden dag per sneltrein naar
Bordeaux, den derden dag over Tarbes naar Lourdes en zoo ook terug. Op die wijze zouden
wij maar weinig deelnemers noodig hebben en wij trekken diegenen die teruggehouden
worden door het schrikbeeld van vermoeienis en nachtreizen. Dit voorstel, zegt schrijver, is
evenwel niet zonder moeilijkheden; en wel voornamelijk het verblijf in de groote steden
Parijs en Bordeaux, het laat aankomen (half elf) te Bordeaux en eindelijk de inkomende
rechten te Parijs. Om die moeilijkheden te voorkomen, zou men in plaats van in Parijs te
verblijven, nog dienzelfden avond een eind door kunnen sporen of een eindje vóór Parijs
ophouden, of we zorgen voor hôtels en omnibussen te Parijs en te Bordeaux.
De Voorzitter merkt op dat buiten de reden aangehaald in den brief van den ZEerw. Deken
om dit jaar nog naar Lourdes te gaan, er nog eene andere is, en wel deze: te Lourdes zelve is
een Loge van vrijmetselaars opgericht, waaraan reeds een zestigtal Loges uit het Zuiden van
Frankrijk zich hebben aangesloten met het doel om het volgend jaar eene groote
manifestatie te houden aan de Grot.
Ten einde de vraag te beslissen of wij dit jaar op een genoegzaam aantal pelgrims kunnen
rekenen, wordt de lijst nagegaan van de pelgrims die dit jaar naar Rome zijn geweest, en
bevonden dat slechts een 25 tal hunner deel hebben gemaakt van onze vorige Bedevaarten
naar Rome of naar Lourdes. Slotsom is dat wij dus met eenigen kans van slagen een
Bedevaart naar Lourdes kunnen organiseren.
Alvorens echter een definitieve beslissing te nemen, vraagt de Voorzitter om iemand die
belet is de vergadering bij te wonen, schriftelijk een advies kan uitbrengen?

De Heer Funnekotter meent dat dit moeilijk is omdat er toelichting vereischt wordt. Andere
leden zijn van hetzelfde gevoelen.
De ZEerw. Deken Wouters merkt op dat er verschil dient gemaakt te worden: het recht
om advies uit te brengen, kan soms zeer goede gevolgen hebben, maar van den anderen
kant, wordt daardoor enigszins de prikkel weggenomen om de vergaderingen trouw bij te
wonen.
Na nog eene kleine gedachtenwisseling omtrent dit punt, wordt het voorstel verworpen met
8 stemmen tegen 2.
De Voorzitter deelt alsnu een brief mede van den ZEerw. Pastoor van Groeningen waarin
ZEerw. hoopt dat door het Comité tot eene reis naar Lourdes besloten wordt, en zijn
verlangen te kennen geeft om dan de reis mede te maken.
Op de vraag van den Voorzitter of wij in September a.s. naar Lourdes zullen gaan, wordt
door de vergadering met algemeene stemmen bevestigend geantwoord.
Nu dient beslist te worden of wij zullen gaan per sneltrein of per extra-trein?
De geachte Voorzitter meent dat wij kunnen rekenen op een voldoend aantal pelgrims.
Nemen wij een sneltrein, gaat spreker voort, dan kunnen wij slechts een beperkt getal
pelgrims aannemen, en wij weten bij ondervinding met wat moeilijkheden wij te kampen
hebben bij de Spoorwegmaatschappijen, indien later wederom van den sneltrein moet
worden afgezien, om een andere trein aan te vragen.
De Heer Hermans bemerkt dat het moeilijk gaat om met sneltrein reductie te krijgen, b.v.
op de Nord en in België. Van Parijs tot Lourdes krijgt men 40% reductie met billetten geldig
voor 7 dagen.
De Zeer Eerwaarde Deken Wouters wenscht omtrent de aanhangige quaestie eene
bemerking in ’t midden te brengen: ZEerw. heeft namelijk zijdelings vernomen, dat tijdens de
laatste Nederlandsche Bedevaart naar Rome, in een toast aldaar gesproken, een soort van
blaam is geworpen op ons Comité. Spreker zou dus wenschen dat men niet te zeer moest
drukken op een extra-trein, ons zoodoende geen fiasco te maken.
De Heer Hermans meent dat wij niet behoeven te zeggen dat wij gaan per extra-trein of per
gewone sneltrein; wij kunnen in elk geval de berekening maken met 40% reductie.
Alsnu wordt voorgesteld om eenvoudig aan te kondigen dat wij dit jaar in September naar
Lourdes gaan per extra-trein, maar dat wegens de drukte op de spoorweglijnen in Frankrijk,
de pelgrims verzocht worden zich zoo spoedig mogelijk aan te melden.
De eerw. Kapelaan Sarton vraagt of het niet mogelijk is naar Paray-le-Monial te gaan, en te
logeeren te Lyon of te Moulins?
De ZeerEerw. Heeren Wouters en Schellekens meenen dat wij Paray niet moeten aandoen
wegens de moeilijkheden die aan logies aldaar verbonden zijn.
De eerw. Heer Sarton en de Heer Hollman zijn van gevoelen dat indien wij naar Paray-leMonial gaan, wij dan op een grooter getal pelgrims mogen rekenen dan wanneer wij de
kortste weg nemen.. Om dit te staven merkt laatstgenoemde spreker op dat hij van
meerdere personen vernomen heeft dat zij de reis naar Lourdes wenschen mee te maken,
op voorwaarde dat wij te Paray stil houden.
Na deze gedachtenwisseling wordt, alvorens hieromtrent een beslissing te nemen, het eerste
voorstel, strekkende om aan te kondigen dat wij in September a.s. per extra-trein naar
Lourdes gaan, met algemeene stemmen aangenomen.
Alsnu brengt de Voorzitter in omvraag het voorstel of wij zullen gaan over Paray-le-Monial,
of wel de korste weg nemen.
Met 6 stemmen tegen 4 wordt de voorkeur gegeven aan laatstgenoemde reis, nl. over
Limoges naar Lourdes en over Tours terug.
Na deze stemming deelt de Voorzitter mede dat hij aangezocht is geworden om eene halte
te houden te Poitiers, alwaar ’t schijnt dat men beter kan logeeren dan in Limoges. Te

Poitiers bevinden zich twee Hollandsche Paters, die beloofd hadden eene lijst van hôtels op
te geven; doch de aangekondigde lijst was nog niet aangekomen.
De Heer Hermans merkt op dat Poitiers ligt op de terugreis bij Tours, en meent dus dat het
beter is te logeeren te Tours,waar wij bekend zijn, dan te Poitiers.
In dien zin wordt met acclamatie besloten.
De Voorzitter wenscht van de vergadering te vernemen of wij in Parijs zullen stil houden?
Met algemeene stemmen wordt ontkennend geantwoord. Daar wij Parijs niet aandoen,
kunnen wij een halve dag langer te Lourdes verblijven.
De Heer Hermans wordt uitgenoodigd aan de Spoorwegmaatschappijen een fourgon aan te
vragen, des noods tegen betaling. ZEd. wordt tevens verzocht een reisplan op te maken, met
aanduiding van halte, enz. Genoemd plan zal dan ter kennisgeving opgezonden worden aan
de leden, met het verzoek zoo spoedig mogelijk hunne aanmerkingen te willen maken, en
deze dan tegelijk met het plan aan de leden op te sturen, volgens eene door den geachten
Voorzitter op te maken lijst.
Eindelijk wordt besloten dat het vertrek naar Lourdes zal plaats hebben op Maandag 10
September, en dat de reis zal duren tot op den 20sten daaraanvolgend.
De Heer Funnekotter verlaat de vergadering.
De ZEerw. Deken Wouters wenscht dat in de op te maken circulaire vermeld worde, dat
geen pelgrims meer aangenomen kunnen worden na een vooraf bepaald tijdstip, tenzij onder
reserve. ZEerw. hoopt dat de leden stipt de hand hieraan zullen houden.
In dien zin wordt besloten.
De geachte spreker herinnert verder aan de bepaling, in eene vorige vergadering genomen,
om de bijeenkomsten van het Comité te Lourdes te houden, des avonds na het souper, in
het Hôtel waar de President logeert.
Wordt nog besloten de pelgrims te verzoeken hunne offergiften te overhandigen aan de
leden van het Comité, in plaats van ze afzonderlijk te geven.
Verder niets meer te behandelen zijnde, en geen der leden nog het woord vragende, sluit de
President de vergadering met het gewone gebed.

A.M.D.G.

Notulen
der Vergadering gehouden te Tilburg
den 7 Augustus
1888.

Tegenwoordig: de ZeerEerwaarde Heeren Reuser, President, Deken Wouters, Pastoor
Schellekens, Pastoor van Rooy, Kapelaan Sarton en de Heeren Hermans, Directeur,
Kerstens van Leeuwen, Directeur der Ziekenverpleging, Lomans en Hollman, secretarispenningmeester.
De President opent de vergadering met het gewone gebed.
ZEerw. deelt mede dat de ZEerw. Pastoor Vismans verhinderd is de vergadering van heden
bij te wonen, en dat de Heer Funnekotter zijn ontslag als lid van het Comité heeft genomen,
wijl ZEd. niet meer woont in het Diocees Utrecht.
De secretaris-penningmeester geeft vervolgens lezing van de Notulen der vorige vergadering,
welke met algemeene stemmen worden goedgekeurd.
Alsnu stelt de geachte President de vraag, of wij, in aanmerking nemende het kleine getal
pelgrims die zich aangemeld hebben, nog kunnen denken aan een extra-trein?
Deze vraag doet eene gedachtenwisseling ontstaan, waarvan het resultaat is, dat het Comité
de dagbladen zal verzoeken een artikeltje op te nemen tot aanmoediging om deel te nemen
aan de aanstaande Nederlandsche Bedevaart naar Lourdes, en waarin tevens de pelgrims
verzocht worden zich vóór 20 Augustus aan te melden.
De eerwaarde Heer Sarton belast zich volgaarne met de redactie van dat artikeltje hetwelk
staande de vergadering wordt opgemaakt en met acclamatie goedgekeurd.
Door de goede zorgen van den Heer Kerstens van Leeuwen wordt dit bericht nog
dienzelfden dag ter drukkerij en verder ten postkantore bezorgd.
De President onderwerpt vervolgens volgende vraag aan de vergadering: voor het geval wij
vóór 20 Augustus geen voldoend aantal pelgrims krijgen, gaan wij dan toch naar Lourdes, of
zien wij alsdan van de reis af?
Zonder verdere beraadslaging, beslist de vergadering met algemeene stemmen om in elk
geval de Bedevaart te ondernemen.
Wordt verder besloten dat de leden, buiten de wekelijksche opgave, op den 20sten Augustus
aan den secretaris-penningmeester opgaaf zullen doen van het getal pelgrims die zich op
gemelden datum zullen aangemeld hebben, opdat van het juiste getal kennis kunne gegeven
worden aan den President en aan den Directeur.
Hebben zich op 20 Augustus 180 pelgrims aangegeven, waaronder ± 120 eerste-klas
reizigers, dan zouden wij per extra-trein naar Lourdes kunnen gaan.
De geachte President vraagt alsnu het gevoelen der leden omtrent volgende vraag: wanneer
wij zouden gaan met gezelschapstrein, zullen wij dan de pelgrims meer doen betalen, of wel
zal in dat geval de kas moeten bijpassen?
Met algemeene stemmen wordt besloten dat in dat geval de kas in het te kort zal moeten
voorzien.
Omtrent eene vraag gesteld door den President of wij zieken mede nemen, zelfs indien wij
met gewonen trein gaan, wordt met 8 stemmen tegen 1 bevestigend geantwoord.
Met hetzelfde getal stemmen wordt verder bepaald, dat zieken die al te behoevend zijn, voor
deze reis niet in aanmerking zullen komen.
De geachte President, het woord nemend, bevestigt alsnu een gerucht dat reeds ter oore
van meerdere leden was gekomen, dat nl. ZEerw. de aanstaande Bedevaart niet zal
vergezellen.

’t Behoeft nauwelijks gezegd te worden, dat die mededeeling een pijnlijken indruk op allen
maakt; eenige leden vreezen dat door de afwezigheid van den President, die de ziel van onze
onderneming is, de Bedevaart zal mislukken; anderen, geheel ontmoedigd door deze
onverwachte tijding, verklaren liever van de reis af te zien dan zich aan een bijna zeker fiasco
bloot te stellen.
De geachte President tracht allen te overreden dat de liefde tot Maria bij allen moet
voorzitten en dat de Bedevaart ook wel zonder zijne tegenwoordigheid goed zal afloopen.
De vergadering wil intusschen alles beproeven wat mogelijk is om te verkrijgen dat de
ZEerw. Pater Reuser de reis vergezelle, en besluit dienvolgens eene collectieve demande te
doen bij den HoogEerwaarden Generaal der Jezuïeten.
De Heeren Hermans en Hollman belasten zich volgaarne met de redactie van den
desbetreffenden brief, die door alle leden ondertekend, nog dienzelfden avond naar Fiésola
verzonden wordt.
Middelerwijl voor het onverhoopte geval dat de geachte President de Bedevaart niet mocht
vergezellen, wordt overgegaan tot de benoeming van een waarnemenden President.
Na vijf stemmingen wordt in die hoedanigheid benoemd de ZEerw. Pastoor van Rooy.
In plaats van den Heer Kerstens van Leeuwen, die tot zijn groot leedwezen verklaard door
geheel bizondere omstandigheden in de onmogelijkheid te zijn ditmaal als Directeur der
Ziekenverpleging op te treden, wordt de Heer Lomans met meerderheid van stemmen
aangewezen om den verdienstelijken Directeur in deze hoedanigheid te vervangen.
Verder niets meer te behandelen zijnde en geen der leden het woord vragend, sluit de
President de vergadering met het gewone gebed. 1

1

Uiteindelijk zal de vierde Lourdesbedevaart 5 weken na de vergadering plaats vinden met slechts 128
deelnemers waaronder 3 zieken en zonder deelname van president Reuser die tot dan toe DE man was.

L.S.J.C.

Notulen der Vergadering
gehouden te Rotterdam den 27 November 1888.

Tegenwoordig de ZEerw. Heeren Reuser, President, Deken Wouters, van Rooy, van
Groeningen, Vismans, Sarton en de Heeren Hermans, Directeur, Kerstens van Leeuwen,
Directeur der Ziekenverpleging, Lomans en Hollman, secretaris.
De President opent de vergadering met het gewone gebed.
ZEerw. deelt mede dat de ZEerw. Pastoor Schellekens verhinderd is de vergadering van
heden bij te wonen.
De secretaris geeft lezing van de Notulen der vorige vergadering, welke met algemeene
stemmen worden goedgekeurd.
De Voorzitter bedankt de ZEerw. Pastoor van Rooy voor de wijze waarop ZEerw. den
President in diens hoedanigheid op de vorige Bedevaart naar Lourdes vervangen heeft, en
insgelijks den Heer Lomans voor de offervaardigheid waarmede ZEd. de functies van den
verdienstelijken Directeur der Ziekenverpleging op zich heeft genomen, en feliciteert
eindelijk alle leden van het Comité met den goeden afloop der Bedevaart. ZEerw. merkt op
dat de bange verwachtingen die men had over het succes onzer onderneming zich niet
hebben verwezenlijkt.
Volgens art. IV § 5 van het Huishoudelijk Reglement, geeft de secretaris-penningmeester
verantwoording van ontvangsten en uitgaven. De Balans sluit met een batig saldo van fl.
1188.89, plus zeven stuks Certific. Ned. Schuld., te zamen groot nominaal fl. 1000.
Op voorstel van den ZEerw. Deken Wouters, wordt aan Mej. Anna-Maria Coolen, die door
ziekte verhinderd werd de reis mede te maken, teruggave geschonken van de reiskosten 1ste
klas ’s Hertogenbosch-Lourdes, verminderd met 5 p.ct.
Na te hebben opgemerkt dat in strijd met Hoofdstuk IV, § 2 litt.c. de vergadering van heden
niet den vierden Dinsdag der maand November heeft kunnen plaats hebben, vraagt de
Voorzitter of er ook aanmerkingen te maken te zijn overeenkomstig het voorschrift van ons
Reglement.
Niemand der leden vraagt het woord. 2
De Voorzitter deelt vervolgens mede dat de WelEdele Heer Ten Hagen, te ’s Gravenhage,
aan het Comité een cadeau heeft gedaan van fl. 70.95 voor geleverd drukwerk. Het cadeau
wordt in dank aangenomen en besloten melding er van te maken in het Proces-Verbaal.
Na deze blijde mededeling volgt er een die den leden droevig stemt. De geachte Voorzitter
deelt namelijk mede dat ZEerw. niet herbenoemd kan worden. Sedert het jaar 1883, zegt
ZEerw. hebben wij met dezelfde liefde en dezelfde toewijding voor hetzelfde doel gewerkt.
Men heeft gemeend dat ZEerw. onmisbaar was: de Bedevaart van dit jaar heeft het tegendeel
bewezen. ’t Is op last van zijne Oversten dat de geachte Voorzitter zijn ontslag moet nemen.
Met blijmoedigheid brengt ZEerw. dat offer ter eere van de Onbevlekte Moedermaagd.
ZEerw. dankt de leden van het Comité voor de medewerking die hij altijd bij allen
ondervonden heeft, voor de liefde waarmede zij samen gewerkt hebben voor hetzelfde doel,
en drukt eindelijk de hoop uit dat hij altijd vriend van het Comité zal blijven.
Na deze woorden, die op allen een diepen indruk maken, stelt de ZEerw. Deken Wouters
voor geen President te kiezen.
Als amendement stelt de Voorzitter voor een vice-president te kiezen.
Op voorstel van den ZEerw. Deken Wouters, wordt de ZeerEerw. Pastoor van Rooy met
acclamatie in die hoedanigheid benoemd.
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Deze vierde Lourdesbedevaart van 10 tot 19 september 1888 moet dus een prima bedevaart zijn geweest.

De verkiezing van den President en den Directeur der Ziekenverpleging, die volgens de
Statuten heden moest plaats hebben, wordt tot de volgende vergadering uitgesteld.
De Heeren Kerstens van Leeuwen en Lomans worden belast met het nazien der Balans.
De secretaris-penningmeester betaalt aan ieder der leden de onkosten die door hen zijn
gemaakt.
Alvorens de vergadering te sluiten, vraagt de ZEerw. Pastoor van Rooy het woord. ZEerw.
zegt dat op verzoek van Pater Reuser de pelgrims voor ZEerw. te Lourdes gebeden hebben.
In eenige hartelijke woorden drukt ZEerw. de hoop uit dat de hooggeachte Pater nog lange
jaren niet alleen als lid maar ook als President deel zal blijven maken van ons Comité en
overhandigt daarna aan den ons allen zoo dierbaren Pater Reuser een klein souvenir,
voorstellende de Basiliek met de Kerk van den H. Rozenkrans en de Grot van Lourdes, als
een stoffelijk bewijs van ons aller hoogachting en erkentelijkheid.
De ZEerw. Pater Reuser gevoelig voor dat blijk van sympathie en vriendschap, bedankt van
harte alle de leden voor dat souvenir, dat voor ZEerw. des te dierbaarder is daar het hem
altijd zal herinneren aan de zoo bevoorrechte plek, geheiligd door de verschijningen der
Onbevlekte Moedermaagd.
Verder niemand meer het woord vragend, wordt de vergadering gesloten met het gewone
gebed.
A.M.D.G.

