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Inleiding door Wim Tousain 
Na het overlijden van mijn moeder, Geertruida Maria Johanna Tousain - 
Alsemgeest, tante Truus voor de familie, kwam ik in het bezit van het 
familiearchief. Een doos met daarin foto's, reisdocumenten, (voornamelijk 
bedevaarten), inentingskaarten, tekeningen van kleinkinderen, 
bidprentjes, Heiligenplaatjes, krantenartikeltjes, persoonlijke papieren 
etc.etc. In deze doos bevonden een paar brieven die haar oudste broer 
Gerrit tijdens zijn kloosterleven schreef aan zijn ouders. De doos 
verdween bij mij op zolder achter de knieschotten en daarmee uit zicht. 
Enkele jaren geleden kwam tijdens een verjaardag het kloosterleven en 
daarmee de brieven van Gerrit, kloosternaam broeder Remigius, ter 
sprake. Daar reageerde één van mijn zussen op met de opmerking dat zij 
al jaren lang een map met soortgelijke brieven in huis had.  

 
Ordner met de originele brieven 

Al deze brieven werden door mij chronologisch geordend (op sommige daarvan ontbrak de datum) en 
overgetypt. Samengevat vormen deze brieven, aangevuld met brieven van nichtjes Henny en Anita 
Alsemgeest, een mooi familieverhaal uit een tijd die bijna honderd jaar achter ons ligt!  
n.b. In alle brieven stond in het hoofd de letters: J.M.J. afkorting  voor: Jezus, Maria en Jozef. De brieven zijn, 
op een kleine verbetering hier en daar na, letterlijk overgenomen!  

1924 - 1927 Baarle Nassau - Opleiding  

Baarle Nassau, 31 december 1924 - Paters van den H. Geest 
Beste Jongen, 
Door den Weledele Heer Kapelaan Bresser heb ik vernomen dat u het 
verlangen koestert om bij ons in te treden met het heilige doel eenmaal 
als Broeder Missionaris te gaan arbeiden aan het zielenheil der arme 
heidenen. Van harte wens ik u geluk met uw verhevene Roeping. Ten 
einde u op de hoogte te stellen, zend ik u hierbij ingesloten een 
prospectus waarop u de voorwaarden van aanneming vermeld vindt.  
Gaarne zou ik u willen verzoeken no. 1,2,3,4 op prospectus geëiste papieren zo spoedig mogelijk te 
verzenden. Misschien zult u dan kunnen binnenkomen met drie andere nieuwe uit Oud-Ade die tegen half 
februari klaar zullen zijn. Bid ondertussen veel opdat O.L. Heer u helpe uw schone Roeping verwezenlijkt te 
zien. Zalig Nieuwjaar. Uw dienstwaardige dienaar Br. Amons overste 

Baarle Nassau, 1 februari 1925 
Lieve vader en moeder 
Gij zult wel verlangend zijn om een 
lettertje  van mij te ontvangen. Ik 
bericht u vooreerst dat wij een 
goede reis gehad hebben, 
hetgeen ik van vader op de 
terugreis ook hoop. Moeder ik zal 
het hier best kunnen wennen. U 
bidt maar goed voor mij dat ik in 
mijn roeping moge welslagen. Ik  

 
Klooster Baarle Nassau Vooraanzicht 

 
Klooster Zij-aanzicht 

zal voor u ook goed bidden dat God u moge zegenen in u huisgezin.  



 
2 

Broertjes en zusjes past maar goed op, opdat vader en moeder veel plezier van u moge hebben. Moeder over 
een maand mag ik weer schrijven, dus bid ondertussen maar veel. Nu vader en  moeder, broertjes en zusjes, 
de hartelijke groeten van uw liefhebbende zoon en broer Gerrit 

Zondag, 22 februari 1925 
Lieve vader en moeder. 
U zult nog wel geen brief van mij verwacht hebben zo vroeg maar dat komt omdat wij in de vasten niet 
mogen schrijven of het moet om de een of andere reden nodig zijn. Ik bericht u dan dat ik het uitstekend 
maakt. Moeder ik heb het hier best kennen wennen ik heb ik heb het uitstekend naar mijn zin. Het is hier toch 
zo heerlijk moeder, alles op z’n tijd. ’s Morgens naar de kerk en te Communie overdag werken en ’s avonds 
weer naar de kapel en recreatie. Er zijn er weer drie na mij bij gekomen het gaat hier goed vooruit, het zal 
gauw te klein zijn. Donderdagmorgen zijn wij met de nieuwe postulanten naar Baarle Nassau gewandeld. 
Het is iedere zondag al slecht weer geweest, als het mooi weer is dan gaan we een paar uur wandelen en nu 
is het weer volop winter want nu sneeuwt het weer. Maakt u het anders nog goed? Hoe gaat het met 
Bernard, die is nu zeker kameraad met Gerard van den Enden. Zeg hem maar goeden dag van me, hij kan 
zeker al goed Engels spreken, ik ben nu aan ’t Frans leren, ’s avonds krijgen wij les. Moeder kunt u ’t nog al 
bolwerken al mist u alle weken mijn weekgeld, u moet maar denken dat ik voor u bid, en dat God u z’n zegen 
wel zal geven, als allen goed oppassen, Bernard, Marie, Truus, ondeugende Jan en Wim en de kleinen. Nu 
moeder, nogmaals ik leef hier heel gelukkig, bid maar voor me opdat ik door beproevingen en alles heen 
kome. Nu vader en moeder broertjes en zusjes, familie en vrienden de hartelijke groeten van uw liefhebbende 
zoon, broer en vriend, Gerrit 
 

Baarle Nassau, 12 april 1925      Hoogfeest van Pasen 
Jezus is waarlijk verrezen Alleluia gelijk hij gezegd heeft alleluia 
 
Beminde Vader en Moeder 
Ik wens u vooreerst hartelijk een zalig Paasfeest, als ook mijn broertjes en zusjes en de ganse familie. Vader en 
Moeder welk een gelukkig feest vieren wij vandaag. Ik ben toch zo gelukkig vooral nu ik vanmorgen Jezus 
weer ontvangen heb. Want Goede vrijdag en Paaszaterdag hebben wij de Communie niet gehad. Wat is alles 
dan dood. ’t Wijwater is weg, het altaar is leeg en ons Heer is er niet. Dan gevoelt men toch zo’n leegte in de 
kapel. Dan kunt men pas zien welk een schat wij bezitten in onze kerken en kapellen bij de andersdenkende 
vergeleken. Maar nu is alles weer plechtig en vol vreugde. Ik hoop dat u allen ook zo innig verheugt en 
gelukkig bent als ik. Ik ben hier helemaal thuis en heb gelukkig nog geen heimwee gehad. U moet niet 
denken lieve vader en moeder dat ik niet aan u denkt. Ik gedenk u altijd in mijn gebeden en God zal mij wel 
verhoren met u te zegenen. Bid ook voor mij maar goed dat ik geen heimwee krijg en als ik het vroeg of laat 
nog krijg dat ik het dan met Gods hulp overwinne? Ik heb twee brieven ontvangen één van Jan en één van u 
Moeder met het biljet voor de keuring. Daarover behoef ik me niet bezorgd te maken. Want er staat in artikel 
C: Wie niet voor den keuringsraad behoeven te verschijnen. Aan den achterkant van ’t biljet staat onder letter 
F: die een geestelijke of een Godsdienstig menslievend ambt bekleden of tot zodanig worden opgeleid. Dus u 
ziet dat ik nergens naar toe behoeft. Pater Overste zal tegen 11 Mei wel naar den keuringsraad schrijven. Nu 
zal ik de brief van Jan eens beantwoorden. Dat was toch aardig van je Jan om zo’n mooie brief te schrijven. 
Die heb je prachtig geschreven en zonder fouten, ik kan wel zien dat je op school al beter leert. Het verheug 
me dat je alweer op begint te knappen, want dat verwachtte ik wel want ik heb voor je gebeden. Wees 
steeds maar goed gehoorzaam aan vader en moeder dan hebben ze veel plezier van je al kun je dan nog niet 
werken. Het is toch verschrikkelijk van die schipbreukelingen om zo maar onvoorbereid den dood in te gaan. 
Je hebt zeker wel voor hunne ziel gebeden? Jan hier heb ik nog een plaatje bijgedaan wat ik getekend heb 
op een regenachtige zondag. Je ziet dat ik het tekenen nog niet verleerd ben. Dat is uit mijn Franse boek dan 
kun je het ook natekenen. Zondags gaan we in de bossen wandelen of eind België in. Moeder u hebt zeker 
de bode van den H. Geest ontvangen. Pater Overste wist niet meer wie er om gevraagd had. U moet hem 
maar goed lezen dan zult u er wel eens wat van ons huis ook in zien staan. Er komen veel aanvragen voor 
Broeder. Na mij zijn er drie bijgekomen en vandaag komt er een kijken, maar die is al aangenomen en komt 
van de zomer. Bid ook maar dat God onze missie moge zegenen. Wij hebben van de week de aardappelen 
gepoot en we zijn druk aan ’t zaaien. Ik gelezen in Jan z’n brief dat de varkens goed groeien, dat verheugd 
mij, leggen de kippen nogal? Ik hoop ook dat God u veel tijdelijke zegen moge geven en als Hij u soms 
kruisjes overzendt dan zullen wij ze maar met onderwerping dragen in de hoop op het eeuwig loon 
hiernamaals. Hoe gaat het met oom Jan? Kan hij het nogal schipperen met zijn knechts, hij vaart nu zeker al 
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met de moter dat zal wel hard gaan? Nu vader en moeder ik raak nu weer uitgeschreven. De hartelijke 
groeten aan u vader en moeder broertjes en zusjes en de familie van u liefhebbende zoon en broer Gerrit 
p. s. Nú maar dat is toevallig. Ik heb net mijn pen opgeborgen en zit de brief dicht te vouwen, en daar komt 
de Pater Overste aandragen met een brief van u. Ziet u wel Onze Lieve Heer zegent u al u krijgt er al meer 
verdienste in de week. Doe maar goed je best Wim dan verdien je komde jaar weer meer. Heb ik het niet 
gezegd, Leen die houdt het er niet uit. Gerard van der Ende heeft nog niet geschreven doe hem de groeten 
maar. Moeder en Vader ook hartelijk bedankt voor het kisje sigaren, die zullen wij fijn onder elkaar oproken. 
Wij hebben ook eieren gehad met pasen we hebben heerlijk feest gevierd. U moet weten dat ik eerste 
paasdag mijn brief niet af heb kunne krijgen. Ik heb u wel in de gaten U hebt mijn nieuwsgierigheid een 
beetje willen prikkelen door op het eind van de brief pas te zeggen wie of Broeder word. Ja moeder het is 
een schoon ideaal en als eenmaal de eerste weg zijn wie weet hoevelen er nog zullen volgen. Nu Vader en 
Moeder nogmaals hartelijke bedankt voor de sigaren en de hartelijke groeten van u liefhebbende zoon Gerrit. 

Baarle Nassau, 3 mei 1925 
Beminde Vader en Moeder 
Het is wel niet lang geleden dat u een brief van mij gehad heeft, maar ik neem toch met plezier de pen op om 
u weer wat te schrijven, denkende hoe verlangend u altijd uitziet naar de post met een brief uit Baarle 
Nassau. Ik deel u dan mede dat ik het zeer goed maak, zo gezond als een visje in het water, zegt men wel 
eens. Ik heb het zeer goed naar mijn zin, dat kunt u wel nagaan als ik u zeg dat de weken om vliegen, harder 
nog als op de schuit, en daar schoot de tijd ook altijd hard op. Ik hoop dat u allen het ook goed maakt en als 
Jan van de zomer in de tuin gaat zal hij ook wel goed beter worden want het is gezond in de tuin werken. 
Hoe gaat het anders met de familie, ik hoop ook van goed u zeg maar dat ik het goed maak want schrijven 
daar hou ik me niet aan, daar is de familie te groot voor. Beste vader en broertjes en zusjes mag ook wel eens 
een woordje schrijven of in de brief van moeder voegen, het is mij hartelijk welkom. Moeder ik weet niet of 
het gaat maar ik geloof dat er thuis nog een tekenschrift is waar ik nog maar een paar tekeningen in heb 
gemaakt, als u dat over zou willen sturen, dan kan ik als we soms met slecht weer niet gaan wandelen 
zondags daarin tekenen. Moeder weet u niet dat ik eens houtskool gekocht heb, maar dat beviel toen niet dat 
ging zo weer uit. Nou is hier een broeder die ook van tekenen houd, en die heeft een potlood dat is net 
houtskool maar dat gaat niet uit. Als u Bernard nu eens aanklampt en vraagt of hij eens naar een boekwinkel 
wil gaan en daar vragen naar een conté potlood daar kun je net zo mooi wel tekenen als dat schrift dat ik 
eens gehad heb van Nico Kloor. Moeder het is weer toevallig, ik ben nog bezig met mijn brief te schrijven en 
daar krijg ik weer een brief van u ik kan hem nu mooi beantwoorden. Het verheugd mij dat u allen het zo 
goed maakt. Ja Moeder het is zeker een schoon doel om O.L. Heer zijn werk te helpen uitbreiden, en dat 
begrijpen ook gelukkig meerdere jongens en mannen. Ik wens Gerard van tante van harte geluk en ik zal ook 
goed voor hem bidden dat het tot zijn zaligheid strekken mag. Hier zijn er na Pasen ook weer twee 
bijgekomen één van 22 jaar en één van 16 jaar. Men kan zien dat het onder glas heel wat harder groeit, want 
bij ons trekken we nog geen verse groenten. Alles begint nu wel prachtig te worden, de korenvelden staan 
goed. U hebt de varkens verkocht schrijft u, dan zijn ze toch niet zo erg duur ongeveer 35 cent het pond, 
maar dan toch beter als verleden jaar. O als we bidden zal God ons wel zegenen. Feliciteert de gelukkige 
Communicantjes maar en dat ze altijd hun onschuld mogen bewaren. Het engeltje van tante Marie is toch 
Truus niet anders ken ik geen ander  nichtje?(NB: het gaat hier waarschijnlijk om Apolonia Noordermeer, dochter 

van Marie Neerscholten die 3 maanden oud, in april 1925 is overleden) Is wel droevig voor tante zo heeft ieder z’n 
kruis en als we dat met geduld en onderwerping dragen verdienen we een massa voor den hemel. Tante Ka 
zei altijd als ik haar plaagde “je zal nog wel eens om me denken als ik weg ben, maar nu zal zei nog wel eens 
om mij denken die plaaggeest. Als Bernard niet weet wat hij schrijven moet dan stuurt hij maar eens een 
ansichtkaart. Moeder ik weet enkel van u en vader en Bernard zijn verjaardag als u nog eens een brief schrijft 
dan schrijft u de verjaardagen maar van mijn broertjes en zusjes. Nu Moeder en Vader ik raak weer 
uitgeschreven en zal weer gauw wat Frans gaan leren. Tien over drie is ’t lof en vespers dan om vier uur koffie 
en dan tot 7 uur wandelen. Nu Vader en Moeder De hartelijke groeten van Uw liefhebbende zoon Gerrit 
Broertjes en zusjes van uw beminde broer. Dag 

Baarle Nassau, 31 mei 1925      Hoogfeest van Pinksteren 
Beminde vader en moeder. 
Ik kan niet anders dan u vooreerst een zalig en gelukkig Pinksterfeest te wensen. Lieve vader en moeder welk 
een schoon feest dat wij op dezen dag gedenken dat de H. Geest over de Apostelen nederdaalden, de eerste 
verkondigers van ons Heilig Geloof. Wij hebben ons heerlijk voorbereid tot dit feest door een novene en een 
schone retraite van acht dagen. Ja beminde ouders, wij hebben ook zo twee keer ’s jaars zo’n retraite. En die 
hebben wij ook nodig om nog eens opgewekt te worden tot een vurig godsdienstig leven en om de 
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verschillende puntjes van den regel goed te onderhouden. Ik heb mij voorgenomen om met Gods genade 
alles vurig te onderhouden, bidt goed voor mij ouders broertjes en zusjes opdat ik in mijn voornemen moge 
volhouden. Ik heb tot voorbeeld gekozen de H. Teresia van ’t Kindje Jezus die 17 Mei heilig is verklaard 
waarvan gij ouders ook een beeld van heeft. Zij is ook heilig geworden niet door grote dingen maar door ’t 
stipt onderhouden van kleine dingen, dus dat kan ik met Gods genade navolgen. Beste vader, u gaat zeker dit 
jaar ook weer retraite houden als ik Bernard een goede raad mag geven, ga dan ook mee, Bernard, u kunt 
niet begrijpen hoe heerlijk dit is je fiets zal toch wel komen. Nu zal ik eens over tijdelijke zaken schrijven. Ik ben 
zo als altijd nog goed gezond en ik kan mij het kloosterleven best aanpassen. Ik krijg al een aardige baard niet 
dat ik hem laat staan, maar hij begint al donker te worden. Ik ben dit jaar op de boerderij aan ’t werk, wij zijn 
nu druk aan ’t wieden en schoffelen alles staat volop in de bloei ‘t koren staat ook prachtig dat moet ik leren 
maaien van de zomer. Mijn verwachting is ver overtroffen door al hetgeen ik ontvangen heb. De eerste van al 
was Jacob van tante Pie bedank hem hartelijk voor zijn  mooie aanzichtkaart. Toen kreeg ik een mooie kaart 
van Wim met de straat van Honselersdijk. Hartelijk bedankt Wim voor je mooie kaart doe maar goed je best, 
het scheelt weer een hoop voor moeder en blijf goed gehoorzaam aan je lieve vader en moeder. Ik weet het 
zo precies niet meer wie nu aan de beurt is, Marie geloof ik. Hartelijk bedankt Marie voor uw mooie brief dat 
vind ik plezierig dat u ook eens schrijft bid voor mij ik zal voor u bidden opdat u altijd braaf moge blijven. 
Moeder ik heb u brief en uw pakje ontvangen. Hartelijk bedankt voor ’t mooie schrift en potlood. Het potlood 
is geheel naar mijn wens het is reusachtig best. Beste broer Bernard bedankt voor de moeite die u er voor heb 
moeten doen het zal wel niet gekoop geweest zijn. Toen kwam er nog een brief van zus Truus. Dat vind ik 
aardig van je Truus om zo’n mooie brief te schrijven. Het heeft hier ook geonweerd en geregend maar 
gelukkig niet gehageld. 
Tweede Pinksterdag 
Beminde  Ouders. Wij hebben gisteren het Pinksterfeest schoon gevierd. Ik zal u eens vertellen hoe wij 
gisteren den dag hebben doorgebracht. ’s Morgens om tien over vijf, dat is alle zondagen zo, komt de 
broeder die ons wekt, klapt flink in zijn handen en roept “Benedicamus domino” dan antwoorden wij “Deo 
gratias” en springen het bed uit. Aankleden en naar de kapel half zes morgengebed en overweging, daarna 
twee stille H. Missen waaronder wij te Communie gaan. Die zijn 7 uur uit, dan tot half acht geestelijke lezing. 
Daarna ontbijt. Voor dezen feestdag hadden wij krentenbrood. Dan ieder zijn bed opmaken en weer vers 
water halen. Vrije tijd tot half negen waaronder men zijn brieven moet zien te schrijven. Dan hoogmis. Wij 
hadden gisteren een prachtige mis met drie Heren, waaronder wij met onze schone bromstemmen moeten 
zingen. Wij hadden een mooie mis om te zingen maar dat mooi is meest moeilijk vandaar dat er dan wel eens 
van de wijs raken. Tot tien uur vrije tijd, dus briefschrijven. Van tien tot elf recreatie. Dan mag men praten en 
spelen van elf  tot elf uur veertig vrije tijd maar niet praten. Dan bijzonder onderzoek en litanie in de kapel, 
dan middagmaal. Wij hadden een feestelijke dis met taart en bier ik zou het nog wel meer uitleggen maar de 
brief raakt vol. Tot twee uur recreatie lof en vespers vier uur koffie, gisteren bier, recreatie tot 7 uur dan gaan 
wij meestal wandelen maar gisteren niet. In een andere brief wel eens verder. Nu Vader en Moeder broertjes 
en zusjes de hartelijke groeten van uw zoon en broer Gerrit 

Baarle Nassau, 5 juli 1925 
Beminde Ouders. 
Daar komt toch eindelijk weer een brief aan waaien uit Baarle. Ik kan begrijpen hoe u, Ouders weer verlangd 
heeft naar een lettertje. Het is weer een hele tijd geleden dat ik geschreven heb. Dat komt omdat het dinsdag 
pas 1 juli was. U moet er maar op rekenen dat ik altijd de eerste zondag van de maand schrijf. Ik bericht u dan 
dat ik uw brieven in gezondheid ontvangen heb, en dat ik nu weer flink en fris zit te schrijven. In de week 
voor Pinksteren kreeg ik een brief van u, hartelijk bedankt ervoor. Die zijn elkaar tegengekomen want wij 
hebben ze gelijk weggestuurd. Toen een poosje later kreeg ik net onder recreatie een mooie aanzicht van 
Jan. Dat was een prachtige kaart Jan, met die Zusters en Javaantjes. Direct wilden al de broeders natuurlijk 
zo’n missiekaart zien. Toen, en dat viel mee, want dat had ik niet verwacht, kreeg ik nog een brief van u en 
Wim. Dat zal heerlijk voor u zijn moeder als u op retraite gaat, en Bernard ik wens je er geluk mee en dat het 
tot uw zaligheid mag strekken. U spreekt van maaien moeder. Ik heb van de week een proefje gedaan. Het 
zal wel leren denk, dat zal wel een leuk gezicht geweest zijn, zo’n klein schippertje met zo’n grote zeis. Beste 
Vader ik kan best begrijpen dat u geen tijd heb om te schrijven als ik er aan denk hoe u altijd in de weer bent. 
Dan is Zondags het middagdutje wel verdient, en daarna een kleine wandeling of een vorentje zien te 
snappen. Die kip heeft het er slecht afgebracht hoor en als die drie nog haantjes zijn, dan maar in de soep. 
Hier lopen wel vijf kippen met kuikens.t Is goed dat ik uw brief nog er eens nakijkt anders had ik het helemaal 
vergeten. Antoon nog hartelijk gefeliciteerd hoor met uw verjaardag en dat je maar een grote brave jongen 
mag worden. Ik heb geen kwatta of snoep, prentjes of centjes voor je, maar ik zal wel voor je bidden. Om nu 
te komen op het bezoek. Ja Moeder dat moet u er eens doen, dat vind ik heerlijk zo’n dagje samen te zijn met 
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u en Bernard. Ik verlang er nu al naar, dan schrijft u maar eens wanneer u denkt te komen en wie er mee 
komt, dan zal ik wel aan Pater Overste vragen of het goed is en of het gelegen komt. Als de een of ander bij 
oom Jan komt, feliciteer hem dan maar van mij. Ik heb ook een brief gekregen van hem een tijdje geleden 
waar ik op heb geantwoord. Moeder ik heb twee jaar uitstel gehad van den dienst, als Bernard nu ook maar 
vrij loot, want dat zou niet plezierig voor u zijn. De verkiezing is ook, God zij dank, weer goed afgelopen, want 
het is toch ook voordeel voor de zaak van Onze Lieve Heer. Het gaat hier best, ik leef gelukkig en ’t is al weer 
5 maanden dat ik hier ben. Met de feestdag van ’t H. Hart heef er weer één postulant het kloosterkleed 
ontvangen nog een groot half jaar hoop ik het ook te ontvangen. Met het feest van de H.H. Petrus en Paulus 
zijn er twee Novicen geprofest. Er zijn ook weer twee nieuwen bijgekomen en er zijn er nog enkelen op 
komst. Nu beminde Vader en Moeder Broertjes en Zusjes de hartelijke groeten van uw liefhebbende zoon en 
broer Gerrit 

Baarle Nassau, 26 juli 1925 
Beminde Ouders. 
Ik zal nu maar een week vroeger schrijven anders moet u zo lang wachten en dan hebt u meteen de 
gerustheid wanneer of u kan komen. Vooreerst, beminde Ouders bericht ik u dat ik begin juli uw pakje 
ontvangen heb. Lieve Ouders u bent te goed zo’n kistje sigaren en tabak ik bedank u er hartelijk voor en dan 
zo’n hoop brieven er in. Ik zal eerst al mijn broertjes en zusjes maar bedanken voor hunne genegenheid 
welke ze in hun briefjes tonen voor hun oudste broer. Best vader ik heb uw brief ook gevonden onder de 
anderen. Ja beste vader ik ben het met u eens, bidt maar goed voor mij, want zo lang wij hier op de wereld 
zijn moeten wij strijden tegen den duivel en tegen ons eigen. Met het weer hebben wij het goed getroffen, 
eerst al het hooi binnen in juni met mooi weer. Verleden week hebben we het koren gemaaid en van de 
week binnengehaald met prachtig weer, alleen de laatste voer ’s avonds kwam er in eens onweer storm en 
regen. Nu zijn we aan de haver bezig. Verder gaat alles goed, niets geen last aan de warmte en goed gezond, 
alleen de eerste paar dagen een stuk of vier blaren op mijn handen. Van Marie kreeg ik precies gelijk ook een 
brief, bedank haar daar ook voor. Van Moeder was er natuurlijk ook een bij maar ik zal wel antwoorden op de 
brief die u 20 juli geschreven heb. Moeder hartelijk bedankt voor uw brief, ik had het niet verwacht. Ja lieve 
moeder Pater Driessen zij dat hij bij ons thuis was geweest, dat verheugde mij en dat zal u ook wel verheugd 
hebben. Nu wat over de reis. Het komt best uit als u op zaterdag 8 Augustus komt want tot vrijdag is Pater 
overste weg en hij wil graag thuis zijn als u komt. En de andere week zou het ook niet best gaan. Want 15 
Aug. Worden er vijf gekleed en dan is het die week retraite. Dus komt dan 8 Aug. Pater Overste vind het best 
dat u alle vier komt. Het beste zal zijn dat u met den trein van 7 uur uit den Haag gaat. Dan bent u om kwart 
over tien hier, dat doen diegenen die uit Den Haag komen bezoeken ook want anders zoudt u pas met dien 
trein, waar wij toen met meegekomen zijn, kunnen meekomen. Dan moet u maar zien of u ‘s morgens met 
een auto’tje of koets naar den haag rijdt. Dan kunt u nog een aardig dagje hier zijn. U moet aan Dominicus 
van Dijk maar eens vragen of u nog over moet stappen dat weet Pater Overste toch niet en Pater Driessen 
weet ik niet. Moeder ik heb niet veel nodig als u astublieft een notitieboekje mee wil brengen dat kan ik goed 
gebruiken. Ik heb een paar weken geleden een mooi missaal gehad van Pater Overste. Dus u ziet ik ben 
gauw tevreden. Na dien tijd heb ik nog twee mooie aanzichten gehad van Bernard en Antoon. Bedankt er 
voor Bernard, en Antoon voor u drie mooie Javaantjes. Bidt maar goed voor die arme kleintjes want zoveel 
van die kleintjes leven nog als vijand van Onze Lieve Heer. Nu beminde Vader en Moeder in afwachting groet 
ik u en mijn broertjes en zusjes van uw liefhebbende zoon en broer Gerrit 

Baarle Nassau, 6 september 1925 
Beminde Ouders 
Ik zal de pen nog eens opnemen om wat te laten horen uit Baarle. Ik ben er nog net zo goed aan als toen 
hoor. Maar wacht daar schiet me nog wat te binnen. Namelijk dat Cor en Marie jarig zijn geweest. Het octaaf 
is wel lang wat ik er op na houd maar beter laat dan nooit zegt het spreekwoord. Kleine Cor hartelijk 
gefeliciteerd hoor met uw verjaardag en ik hoop en bid, dat je maar een grote brave jongen mag worden. Je 
bent op een prachtig Maria feest jarig, ik zal er meteen een mooi Maria plaatje voor je bijdoen dat zal je wel 
graag hebben. Den 31Aug, dacht ik, ik zal eens kijken wie er morgen jarig is. In mijn notitieboekje stond: 
Marie 1 september. Ziezo nu weet ik voor wie ik morgen bijzonder kan bidden dacht ik. Hartelijk gefeliciteerd 
Marie met de vermeerdering van uw verjaardag. Ik bidt veel voor u opdat gij nog vele jaren braaf mag leven 
en tot vreugde moge strekken voor uw lieve Ouders, die u tot dezen ouderdom hebben gevoed en gewaakt 
over u. Bidt ook voor mij opdat ik ook een brave goede broeder moge worden. Beste Ouders, ik heb met uw 
brief vernomen dat gij voorspoedig gereisd hebt dat verheugd mij. Ik heb er niets geen hinder van gehad; 
een klein beetje aangedaan toen ik weer terug ging, maar daar stapt men maar gauw overheen. Wij hebben 
den eigen avond heerlijk van de bessen gesmuld, die waren fijn hoor en den anderen dag heb ik een bos 
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druiven gehad, die was ook fijn hoor. Wat een verschrikkelijk weer is dat geweest hé, hele dorpen verwoest. 
Ik heb het nog nooit zo hard zien regenen en het woei ook hard maar geen schade, als een enkele appel van 
de bomen. Ja Moeder het gaat goed hierzo en de zegen van Onze Lieve Heer rust op ons huis want er 
komen veel roepingen. Er zijn er nadat u geweest bent weer vier nieuwen gekomen. Maar nu wordt het huis 
weer te klein en als de centjes nu ook maar een beetje willen rollen dan zal het door de tijd wel vergroot 
worden. Ja beminde ouders nu 
hebt gij gezien hoe heerlijk wij hier 
wonen, afgezonderd van de 
wereld en alles wat ons geestelijk 
leven kan verstrooien. Toch lieve 
ouders, broertjes en zusjes vraag ik 
u allen dringend om uw gebed. 
Het is waar tijdelijke zorgen 
kennen wij niet, maar daarom 
moeten wij ook zoveel te meer  

 
De achterkant van het klooster 

 
De eetzaal van het klooster 

voor onze ziel zorgen en met Gods genade meewerken om meer en meer voortgang te doen in de 
volmaaktheid. Het is waar dat wij geen verstrooiing  of verleiding van de wereld hebben, maar je eigen 
brengt men toch mee, waar men altijd tegen zal moeten strijden. Dus bidt allen maar goed voor mij opdat ik 
hier vele deugden en een vurige liefde tot God moge verkrijgen, opdat ik dat later met Gods wil moge 
overbrengen naar de zielen die daar nog onbekend met zijn. Ik leef hier overigens zeer gelukkig. Des zondags 
gaan wij wandelen, als het warm is gaan wij niet ver, dan gaan wij in de bossen bramen zoeken, die zijn hier 
met de vleet. De laatste zondagen zijn wij de dorpen in den omtrek wezen bezoeken. Echte mooie 
ouderwetse dorpjes met allen een prachtige kerk. Het eigenaardige is dat hier midden in het dorp rondom de 
kerk het kerkhof is, met mooie kruisen en netjes onderhouden dat is ook nog van den ouden tijd. Wat mij hier 
ook treft is, dat de verering van Maria hier zeer groot schijnt te zijn, want overal bij die dorpen vindt men 
kleine Maria kapelletjes langs den weg met enkele bloemen ervoor. Bidt veel tot die goede Moeder want zij 
kan veel bij God verkrijgen. Nu lieve ouders, ik weet niets meer en gij zult wel weer tevreden en blij zijn. De 
hartelijke groeten aan u beminde Ouders, broertjes en zusjes van uw liefhebbende zoon en broer Gerrit. 
p. s. Marie uwe bloemen waren prachtig, ze hebben den hele week geprijkt voor ’t Teresia beeld.   

Baarle Nassau, 4 october 1925 
Beminde Ouders. 
Dit maandje is weer vlug verlopen en daar het heden weer de eerste zondag der maand is, zal ik nog weer 
eens van mij laten horen. Vooreerst deel u mede dat ik nog goed gezond het best maakt en zeer gelukkig 
ben. U zult wel denken wat een groot vel papier maar dat komt omdat mijn papier op is. Ja lieve ouders ik leef 
zeer gelukkig en ik dank u voor uwe gebeden want ik voel dat er voor mij gebeden word. Ik dank Onze Lieve 
Heer uit den grond mijns harten voor de schone roeping die Hij mij geschonken heeft. Ik begin hoe langer 
hoe meer te begrijpen waartoe Hij mij geroepen heeft. Om Jezus te beminnen, uit liefde tot hem te werken 
en nu al te kunnen helpen door mijn gebed en werken op te dragen tot bekering der arme heidenen opdat 
Jezus ook door hen bemind wordt. Onze Lieve Heer stort mij grotere verlangens in en als gij lieve Ouders 
broertjes en zusjes voor mij wilt bidden opdat ik mijn wil moge gebruiken en met Gods genade medewerke. 
O lieve moeder voor al wat God voor mij doet kan ik Hem niet genoeg bedanken en u dank ik ook wat gij 
voor mij gedaan hebt. En gij kleine Anna u dank ik ook voor uw gebedje want op de kleine kinderen ziet 
Onze Lieve Heer het liefste neer. Ik feliciteer u nog met uwen verjaardag en dat je maar een grote brave meid 
mag worden van uw vader en moeder. Moeder u had gevraagd of ik nog wat nodig had als die van watering 
komt. Nu Moeder niet veel maar als u voor mij een “navolging van Jezus Christus” zou willen kopen dan zou 
ik u zeer dankbaar zijn. Moeder als u wilt doe er dan nog een klein handenborsteltje bij? Maar ik ga nu weer 
eens eindigen want ik moet nog een brief naar kapelaan Bresser schrijven. Nu Beminde Ouders broertjes en 
zusjes de hartelijke groeten van uw zoon en broer Gerrit. 

Baarle Nassau, 1 november 1925 
Beste Ouders. 
Ik kom mij aansluiten met u, lieve moeder, broertjes en zusjes om mijn lieve vader te feliciteren. Lieve vader ik 
feliciteer u oprecht en innig met den dag van uwe verjaardag. Ik kan u wel niet persoonlijk de hand reiken 
maar weet dat ik het met de innigste gevoelens van liefde en dankbaarheid per brief doe. Ik dank God dat Hij 
u dit jaar weer geschonken heeft om Godsdienstig te leven in het huisgezin met Moeder en de kinderen. Ik 
dank Hem dat Hij u de genade geschonken heeft, om het offer, dat Hij u dit jaar gevraagd heeft bereidwillig 
te brengen, Hij zal er u voor zegenen al den tijd van uw leven, al is ’t soms niet in ’t tijdelijk goed, dan toch 
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zeker in de opvoeding van uwe kinderen, mijn lieve broertjes en zusjes, want daar bid ik vooral veel voor, en 
later met de kroon van ’t eeuwige leven, de hemel. Broertjes en zusjes houd uw Vader en Moeder in ere, zij 
doen toch zo veel voor u. En lieve vader en Moeder mocht God u soms nog meer offers vragen, ik weet het 
gij zult ze Hem bereidwillig brengen wetende dat gij daardoor gezegend wordt. Moeder ik heb uw brief uit 
het retraitehuis ontvangen en met vreugde en ontroering gelezen. Ik kan begrijpen hoe gelukkig u daar 
geleefd heb die drie dagen onttrokken van de wereld en in vereniging met God. Gij die nooit enige rust 
genoot zelfs zondags niet. Ik begrijp hoe gij daar gebeden heb voor allen die u dierbaar zijn, voor Vader 
opdat hij nog lang en braaf moge leven, voor de kinderen opdat zij bovenal braaf blijven en voor mij dat ik 
een goede vurige broeder missionaris moge worden. Ik heb die dagen bijzonder aan u gedacht opdat gij 
God meer en meer moge beminnen. Nu over wat anders. Nummer 2 is uit het Estland gearriveerd No 9 is op 
de komst maar geduld even. Broeder Lau Solleveld is hier en hij maakt het uitstekend, hij zal ook wel een 
goede broeder worden. Zijn vader is zeker wel bij u geweest en door hem zult u wel weten dat ik het best 
maakt. Wij hebben den hele dag gezellig gepraat want de vader van Lau kan goed zijn mondje roeren. Ik 
bedank u hartelijk voor uw pakje, uw kisje sigaren de borstel en de navolging. Ik ben zeer in mijn schik met de 
navolging, vooral omdat het geen nieuw is op zo manier kan ik beter de vrijwillige armoede beoefenen dus 
stuur astublieft geen nieuw. Er was ook nog van Gerard Simons bij ik zal hem vandaag schrijven en 
bedanken. Ja, ja ik heb het zo druk als een klein baasje. Ik heb een mooie brief gehad van kapelaan Bresser 
gehad. Beste broer Wim van u heb ik in Sept. Ook nog een brief ik heb het den vorige keer vergeten u te 
bedanken. Het zal wel heerlijk geweest zijn op het water maar in ’t water bij Janssen zal het niet zo gezellig 
geweest zijn. Toen heb ik nog een mooie ansicht van Truus gehad met dien flinken Catechist er op en enige 
Javaantjes . Ja Truus mocht ik later ook zo onder de negers werken maar we zullen maar afwachten. Van de 
week kreeg ik nog een mooie kiek van Naaldwijk van Marie. Uw bedank ik hartelijk Marie dat je nog eens aan 
mij denkt. Wij zullen allen voor elkander bidden. Ja beminde Ouders het gaat goed met de roepingen het 
Westland begint ook te leven u het spreekwoord als er één schaap over den dam is…… Nu is er weer een 
aanvrage gekomen van ene Kruik uit Poeldijk. Als u er soms ook nog weet stuurt ze maar hier heen, want we 
zullen wel gauw gaan bouwen en dan kunnen wij er weer genoeg plaatsen. Nu beminde Ouders ga ik weer 
eens eindigen want ik heb nog meer te doen. De hartelijke groeten van uw liefhebbende zoon en broer. 
Gerrit. 
p. s. Ik heb de plaatjes gevonden in uw brief Moeder en ik ben er echt blij mee. Teresia, de nieuwe Heilige wie 
zou niet van haar houden. De broeders zijn ook allen dol op Teresiaplaatjes. Nu lieve Ouders en broertjes en 
zusjes. dag.  
 
Baarle Nassau, 29 november 1925 
Beminde Ouders. 
Het is wel niet de gewoonte de laatste zondag der maand te schrijven maar volgende zondag is ’t St. Nicolaas 
en voor dien tijd wilden ze allen schrijven. Ik bericht u dan dat ik goed gezond ben, hoewel ik de laatste week 
knap verkouden ben geweest. Maar dat is ook wel te wachten met zulk weer, het heeft de laatste dagen 
geregeld gesneeuwd en er ligt nu een flink pak. Dat is wel een mooi gezicht die sneeuw op die 
dennenbomen net als die kerstplaatjes. Ik hoop lieve Ouders dat u allen het ook goed maakt, ik bid veel voor 
u dat is het beste wat ik voor u doen kan. Ik zal eerst Jan eens bedanken voor zijn mooie aanzicht. Beste broer 
Jan hoe gaat het met je, het schijnt van goed je schrijft goed bedankt voor je schrijven houd je goed doe je 
best en blijf altijd braaf. Beste Truus het is nog in het octaaf dus ik kom niet te laat. Hartelijk gefeliciteerd met 
uwen verjaardag Truus en ik hoop dat je een flinke brave zus van me mag blijven. Bidt veel tot de goede 
Moeder Maria. Zij zal uw gebeden niet versmaden. Beste broer Bernard, ik heb uw brief ontvangen en er uit 
vernomen dat de retraite uw heel goed bevallen is. Ja de wereldse mensen vinden dat verschrikkelijk als het 
lichaam vier dagen in de eenzaamheid moet doorbrengen. Maar dat zie ge als je het lichaam beteugeld kan 
de ziel veel vrijer opvliegen tot God en dat is toch het voornaamste. Ik heb dien tijd dien gij in de retraite 
metmaakte  veel voor je gebeden, opdat gij de voornemens die gij daar gemaakt heeft moge volbrengen. Ik 
heb ook nog een aanzicht van G. Simons uit Noordwijkerhout gehad. Nu zal ik uw brief eens beantwoorden 
lieve Ouders. Ik ben blij dat alles goed gaat thuis maar vooral dat ze allen goed oppassen. U vroeg of het 
leven nog al ging nu dat gaat nogal, we hebben nu ook veel tijd om te leren en krijgen er ook rekenen en 
aardrijkskunde bij. Dat had ik nog vergeten bedank oom Cornelis maar voor mij voor de Navolging het is een 
goede hij is hier in België in Turnhout gedrukt. Beminde ouders gij hebt al zo veel voor mij gedaan en gij hebt 
nog zo’n zorg om rond te komen en nu vraagt gij nog wat ik zou willen hebben voor de St. Nicolaas. Maar ik 
weet dat gij gelukkig zijt als gij mij ergens een plezier mee zou kunnen doen. Gij vraagt wat ik het beste kan 
gebruiken, nu lieve ouders als gij mij een plezier wilt doen stuur dan een paar klompen als ze vader goed zijn 
zullen zij mij ook wel passen. Als u nog één paar leren veters en een paar gewone en een schrijfschrift er bij 
wil doen dan heb ik alles wat ik nodig heb en ik zal u zeer dankbaar zijn. Beste broer Wim het St. Nicolaasfeest 
nadert met blijde verwachting voor u des te meer omdat met dat feest ook uw verjaardag daar is. Van zwarte 
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piet zal je zo bang niet meer zijn maar sint Nicolaas zal je toch nog wel graag terug zien komen. Ik zal je alvast 
maar gelukwensen met je verjaardag want de volgende keer is het al weer zo lang geleden. Blijf altijd braaf 
dan hoef je nooit bang te wezen van zwarte piet. Maar je moet toch oppassen dat die zwarte die je niet ziet je 
niet mee pakt. Maar dat komt alles best uit als we maar veel voor elkaar bidden. Nu dierbare ouders de 
hartelijke groeten van uw liefhebbende zoon Gerrit. Doe de groeten aan de familie en bijzonder aan tante 
Pie. 
p. s. Ik heb nog iets. Geregeld heeft Pater Overste al postzegels voor me op de brieven gedaan, maar er 
komen er nu zoveel bij hem aankloppen om postzegels dat hij zegt vraag ze maar van thuis. Dus als u er dan 
een enkele bij wil doen zoveel schrijf ik toch niet. En als de familie schrijft en ze zouden graag hebben dat ik 
terug schrijf dan zegt u maar dat ze er een postzegel bij doen. Nu ouders broertjes en zusjes op zijn Frans, 
bonjour Goeden dag. 

Baarle Nassau      Hoogfeest van Kerstmis 1925 
Beminde Ouders. 
Als deze brief u toekomt zal het jaar wel op zijn eindje lopen. Daarom wens ik u vooreerst een zalig uiteinde 
van ’t oude jaar 1925. Ja lieve ouders wij kunnen met dankbare gevoelens tot God terug zien op het 
afgelopen jaar, waarin Hij u zijn mildste zegen geschonken heeft, zowel op tijdelijk als op geestelijk gebied. 
Hoe moet ik niet dankbaar zijn tot God daar Hij mij dit jaar tot Zijne dienst geroepen heeft. Verleden jaar op 
dezen dag vroeg God van u het offer, dat u toen misschien zwaar toescheen maar gij ziet het, dat Hij de 
kruisen verlicht en het offer ruim vergoed. Laten wij God danken, wat zijn wij gelukkig als wij onze blikken 
hoger werpen dan het aardse. O lieve ouders ik wens u en ik bid God dat Hij u het volgende jaar een zalig 
gelukkig nieuwe jaar mag schenken zoals Hij het gedaan heeft dit jaar. Kruisen zal Hij ons opleggen, offers 
van ons vragen, maar als wij dit alles geduldig en met liefde dragen zal daardoor onze ziel en ons geestelijk 
leven vrijer en blijder worden. Nu zullen we onze blikken eens terug werpen. Ik ken niet nalaten eerst over 
deze schone heilige feestdag te spreken waarop Jezus als een klein kindje heeft willen geboren worden uit 
liefde tot ons. O als ik daaraan denk dat Hij zich gaf aan ons, wat is mijn offer dan nog klein dan moet ik mij 
veel afsterven om een beetje wederliefde te betonen. Maar ik zal zeggen hoe wij dit schone feest gevierd 
hebben. Gisteravond gingen wij vroeg naar bed, 6 uur avond gebed en toen naar boven. Ik dacht geregeld 
aan ’t geluk dat mij dezen nacht zou te beurt vallen, namelijk dat de kleine Jezus in ’t stalletje van mijn hart 
zou nederdalen maar ik bad ook tot mijne Moeder Maria dat Zij mij zou helpen, opdat Jezus in een warmer 
stalletje zou nederdalen dan te Bethlehem . Te 11 uur werden we gewekt. Met welke blijde gevoelens staat 
men dan op als men weet dat Jezus op u wacht en met het vooruitzicht op de schone nachtmis. Daarna 
overweging over de goedheid en liefde van ’t kindje Jezus. Toen te 12 uur begon de nachtmis heel plechtig 
met drie Heren. O hoe plechtig midden in den nacht waarin Jezus geboren werd. Wat hebben wij vurig 
tegelijk met de engelen gezongen “Gloria in excelsis  Deo et in terra pax hominibus bonne voluntatis” Toen 
kwam het grote ogenblik waarop ik de lieve kleine Jezus mocht ontvangen. O ontzaglijk ogenblik waarop 
Jezus in onze harten komt. Ach had ik moge branden van liefde tot U in vergoeding voor de kou die Gij te 
Bethlehem geleden hebt. Daarna hadden wij nog twee stille H. Missen waaronder wij de kerstliederen, De 
stal van Bethlehem was mooi versiert in de kapel met rotsen en struiken. Daarna gingen wij nog even een  
kleine verversing nemen en toen weer naar bed een poosje twee uur. Vijf voor half zeven werden wij weer 
gewekt, nog één H. Mis bijgewoond en toen ontbijt. Verders hebben wij den dag prettig feest gevierd. Want 
als wij feestvieren ter ere van God is dat Hem zeker ook aangenaam even zo goed als werken. Nu komen we 
aan Sinterklaas. Lieve Ouders ik heb uw pakje ontvangen en ben er u hoogst dankbaar voor. Beste vader en 
moeder ik dank u voor ’t kistje sigaren dat u er bij gedaan heeft en voor het geld van de klompen. Ik heb 
direct den andere dag een paar mooie klompen gehad, die kwamen goed te pas met dit natte weer. Beste 
broer Bernard wij hebben allen gezamenlijk uw tabak in goede gezondheid opgerookt, Lauw ook hoor. Kijk 
daar brengt net Kees van Volendam de mooie kerstkaart, u moet weten dat het nu al weer 2e kerstdag is 
want ik heb mijn brief gisteren niet af gekregen. Bedankt voor uw mooie kaart Moeder ik ben blij dat u allen 
het goed maakt hetgeen ik van mij ook kan zeggen. Ik zal ze allen in ’t maar hartelijk bedanken. Marie dank 
voor uw mooie brief. Truus bedankt voor je mooie grote sigaar, Jan bedankt voor je mooie brief en letter. Je 
schijnt een flinke jongen geworden te zijn om elke dag met dit koude winterweer zo’n eind te fietsen en in ’t 
land te werken, Wim ik bedank u voor uw mooie schrift, ik heb er al veel van de negertaal in staan. En verders 
allen hartelijk bedankt die die andere letters er in gedaan heeft. Moeder bedankt ook Gerard Simons voor zijn 
mooi inktstel ik heb het wel niet nodig maar Pater Overste heeft het op zijn schrijftafel. Wij hebben op st. 
Nicolaas echt feest gehad gesnoept en muziek gemaakt. Moeder 14 december is Kruik gearriveerd, hij kan het 
best wennen hoor, drie Westlanders. Lauw is tuinbaas en ik en Simon Kruik zijn aan ’t bomen rooien en ook 
hebben we deze week voor ’t eerst gespit. Nu komen we aan de verjaardag. Lieve ouders ik dank u allen voor  
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u schone brief. Ik dank u voor uwe wensen broertjes en zusjes en we 
zullen maar bidden opdat wij, zolang wij leven goed mogen leven tot 
meerdere eer en Glorie Gods. Ik heb veel gebeden met dit kerstfeest 
voor u allen. Lieve ouders ik moet u nog bedanken voor die rijksdaalder 
die gij mij gestuurd heeft voor een H. Mis. We hadden net die week dat 
ik jarig was de achtdaagse retraite en Pater Overste zou een H. Mis voor 
mijn intentie lezen dus dat kwam goed te pas. Wat zijt gij toch goed 
lieve ouders u hoeft u niet zo uit te sloven om mij. Beste Jan ik heb je 
plaatje ontvangen dat was net iets voor de retraite, daar kun je op 
nadenken om het aardse te verachten naar ’t voorbeeld der H. 
Franciscus. Ik heb vernomen dat gij en Wim toneel moeten spelen. ’t Zal 
me benieuwen hoe jullie dat er afbrengt, pas maar op dat je niet op de 
planken in ’t water valt. Het is een mooi stuk ook van Tarcisius, daar kun 
je een voorbeeld aan nemen hoe je flink voor het geloof moet 
uitkomen. Vader u hebt een goede prijs gehad voor uw varkens zoveel 
als ik er van weet, en ik wens u geluk met de konijnen, op de 
tentoonstelling, u laat maar eens weten of u nog een prijs gehaald heb.  
Maar nu ga ik toch eens eindigen het kan nu wel weer eens. Allen een 
zalig Nieuwjaar wens de familie allen ook een zalig nieuwjaar. De 
hartelijke groeten van uw liefhebbende zoon en broer. Gerrit  

Baarle Nassau, ± 9 januari 1926 
Lieve Moeder 
Ik kom u dus ook evenals vader en mijn broertjes en zusjes gelukwensen op den dag uwer verjaaring. Lieve 
Moeder ik feliciteer u hartelijk en met kinderlijke liefde. Ik bedank God dat Hij zich gewaardigd heeft u tot op 
dezen dag de gezondheid en het leven te hebben geschonken.  Ik kan u de hand wel niet drukken of u een 
verrassing bezorgen, maar weet dat ik des te vuriger zal bidden tot God dat Hij u nog vele jaren gezondheid 
en een gelukkig leven in uw huisgezin met Vader en de kinderen mag schenken. En dat zal God u ook nog 
wel geven, want als ik bedenk wat gij, lieve Moeder al voor ons gedaan heeft, hoe gij, vader en moeder ons 
steeds het goede voorbeeld gegeven hebt met dikwijls naar de kerk te gaan en ons steeds aangespoord heeft 
om goed te bidden en braaf te blijven. En dan als ik denk hoeveel zorgen u al hebt gehad en nog hebt, in het 
huisgezin wat moet ik dan niet dankbaar zijn ten uwen opzichte. Daarom lieve broers en zusters vieren wij 
vandaag recht hartelijk feest op Moeders verjaardag. Maak haar gelukkig door uw goed gedrag, neem een 
voorbeeld aan Onze Lieve Heer die zolang gehoorzaam is geweest aan Zijn, en nu ook onze lieve Moeder 
Maria, dan zullen wij later met het gehele huisgezin verenigen, eeuwig gelukkig zijn in den hemel. Hierbij 
eindig ik en groet u, uw liefhebbende zoon Gerrit 
p. s. Bedanken op de brieven en kaarten zal ik bij het volgende schrijven doen. Uw zoon Gerrit 

Baarle Nassau, 31 januari 1926 
Beminde Ouders. 
Deze brief zult gij wel in spanning verwachten. Ik deel u eerst mee dat ik nog kerngezond en gelukkig ben 
zoals verleden jaar toen ik van u afscheid nam en toen ik om dezen tijd in de autobus zat. Maar ik zal alles kort 
maken want ik moet nog 3 andere brieven schrijven. Ik zal u eerst uit u spanning helpen. De inkleding zal 
namelijk plaats hebben in Maart dan zijn er enkele meer bij die na mij gekomen zijn. Bid maar goed dat ik een 
vurig noviciaat mag maken. De dag zal nader wel bepaald worden. Beminde vader ik moet u nog bedanken 
voor de mooie brief die u mij gezonden hebt. U zult nog best een goede baas vinden want u ziet er steviger 
uit als dat u denkt. Het is hier ook slecht weer en nat maar de boel staat niet onder water zoals in die andere 
dorpen want dat is verschrikkelijk. We zijn nu volop aan ’t spitten en temet zullen we wel gauw gaan bouwen 
als het weer een beetje goed blijft. Moeder ik dank u ook voor u brief die u met Nieuwjaar gestuurd  hebt ik 
ben blij dat u allen het goed maakt. Dank voor al de kaarten en kaartjes ook de familie want er is er niet één 
broeder die zo weinig geschreven heeft met nieuwjaar maar ook geen twee die zo veel gehad heeft. Ik dank 
u ook nog lieve Ouders voor het kisje sigaren en de tabak u bent te goed, ik ben u veel dank verschuldigd. Ik 
heb nog twee brieven van Marie gehad een brief van Wim een lettertje van Jan ook nog een mooie kaart van 
u Jan met stukje gezicht van Afrika van Bernard en van Truus natuurlijk, allen de hartelijkste dank voor uwe 
toegevigheid voor uwen broer. Ik heb uwen laatsten brief ook ontvangen Moeder ik dacht toen ik hem kreeg 
u word zeker een beetje ongeduldig dat u zo weinig hoort van de kleding, ’t zal wel komen de tijd is toch zo 
kort. Nu zou ik haast Bernard nog vergeten. Bernard hartelijk gefeliciteerd met uw verjaardag. Wat een kerels 
krijgt moeder al in huis, want u is nu 18 en je bent nog groter als ik. Bedenk altijd wat je aan je ouders te 
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danken hebt, blijf altijd braaf, vereer Maria net als ik die zal je altijd helpen en bijstaan. Nu ouders, broertjes en 
zusjes De hartelijke groeten van uw zoon en broer Gerrit 

Baarle Nassau, 2 maart 1926 
Beminde Ouders. 
Ik zal u vluchtig even schrijven, namelijk dat de kleding volgende week zal plaats hebben. De dag weet ik nog 
niet precies maar dat zal Pater overste wel bijvoegen. Mijn kloosternaam zal zijn Broeder Remigius. Beminde 
ouders Pater Overste verlangt het onmogelijke niet, maar hij zou gaarne hebben dat u de kosten van hoed en 
toog vergoed, dat zou dan twintig gulden zijn, maar dat hoeft u niet ineens te doen, en dan kijkt u maar eens 
in het kasje dat helpt ook alvast. Anders heb ik beslist niets nodig, en brengt maar geen sigaren of tabak mee 
want ten 1ste rook ik toch niet in mijn noviciaat en tweedens heeft Pater Overste nog veel tabak. Als u dan 
weer met den trein van kwart over tien aan kunt komen, dan worden we zo om elf uur gekleed. Er worden er 
vijf gekleed en twee geprofest dus een mooi koppeltje en een mooi feestje, en dan met die kleine 
spreekkamers kunt u wel begrijpen dat er van ieder niet zoveel bezoek mag komen dus beslist niet meer als 
drie. Dat zal volgend jaar wel beter gaan met het nieuwe huis. We zijn ons nu aan ’t voorbereiden met een 
retraite van acht dagen bidt maar goed voor mij opdat ik hechte grondslagen moge leggen voor mijn verder 
religieus leven. Nu als u komt zullen we wel verder praten in afwachting. De hartelijke groeten aan u, 
dierbare Ouders van uw zoon Gerrit. 
De inkleding zal plaats vinden dinsdag 9 maart om 11 u. 

 
Bedrijfsgebouwen van het klooster 

 
Timmerwerkplaats van het klooster 

 
Schoenmakerij van het klooster 

Baarle Nassau, 4 juli 1926 
Dierbare Ouders. 
Het is weer langgeleden dat ik geschreven heb, maar ja dat brengt de tijd van het Noviciaat mee. Ik zal u eerst 
mededelen waarnaar gij het meest verlangd, namelijk dat ik nog kerngezond ben vurig in mijn Roeping 
volhard en er naar streeft om eens een goede Broeder Missionaris te worden. Ik kan begrijpen hoe u, 
beminde Ouders, steeds verlangend hebt uitgezien naar een brief van uw zoon. Ik vertrouw dat gij daar niet 
over ontevreden geweest zijt, maar evenals ik dit kleine offertje gebracht hebt uit liefde tot God. Uit deze 
kleinigheidjes moeten wij onze verdiensten voor den Hemel zien te verkrijgen, want voor buitengewone 
zaken op uitzondering van enkelen, zijn wij niet geroepen. En die kleine offertjes vind men in de wereld en in 
’t klooster bij de vleet. De kleine Teresia is daardoor Heilig geworden. Bidt veel voor mij opdat ik die ware 
toewijding en liefde tot God moge verkrijgen, want zonder dat, al kan een broeder nog zo goed werken, 
timmeren en metselen, God zal hem voor niets achten, gelijk pas in de “Gedachten van onzen 
Eerbiedwaardige Vader” is voorgelezen. Die had dien waren liefde tot God, veel te lijden en te werken tot 
Gods meerdere eer en glorie. Bidt ook voor mijn Novicen-meester en geestelijken leidsman, opdat God hem 
in zijn zware taak, de zielen te leiden en het klooster te besturen moge bijstaan. Beminde Ouders, de familie 
Kruik zal de groeten van mij aan u wel overgebracht hebben. Ik bedank u nog hartelijk voor het kistje sigaren 
dat gij hun had meegegeven. Ook bedank ik u voor de brieven die gij mij in dien tijd gestuurd hebt. Bernard 
en Truus ook nog hartelijk bedankt voor uwen brief waarin gij mij nog het een en ander meedeelde over den 
stand in ’t Westland. Lieve Ouders het doet mij goed als ik zie, dat, terwijl God u zegent, gij toch ook mild zijt 
in ’t geven, zoals ik den laatste brief die gij mij gestuurd hebt, gezien heb. Ik ben blij dat u allen het nog goed 
maakt, lieve broertjes en zusjes, ik bid veel voor u. En beste broer Jan ik hoor dat ge een flinke brave jongen 
bent, die guitenstreken mag ik wel als het maar onschuldig in zich zelf is. Beste vader uw bloemkool is goed 
geworden, een enkele geboord, maar nou ja. Ik ben zo’n beetje aan ’t metselen en we schieten flink op. U 
moet rekenen het is net zo groot als het huis dat er staat. Wij zijn nu aan de eerste verdieping en we hebben 
dezen week grote zware balken van ijzer naar boven getakeld. De landerijen staan goed hoewel het koren 
niet zo zwaar is als verleden jaar. Met de varkens en koeien zijn we ongelukkig dit jaar. Het mond en 
klauwzeer heeft hier geheerst waaraan verschillende kalven, en drie koppels biggen gestorven zijn. Beste 
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broer Antoon, ik feliciteer u nog met uw verjaardag blijf altijd braaf, u zijt jarig op een dag waarop het feest 
van een jonge grote Heilige gevierd word, mocht gij ook zo onschuldig blijven. Ik heb dien dag de H. Mis en 
communie tot uw intentie opgedragen. Maar daar kunt u van op aan dat, als een uwer jarig is, hij of zij kan 
zeggen: dezen dag draagt Br. Remigius de H. Mis en Communie ter mijner intentie op. Nu lieve Ouders, 
broertjes en zusjes we leven voort, maar alles doende tot meerder eer en glorie van God en het heil der 
zielen, ik groet u allen en de familie Br. Remigius. 

Baarle Nassau, 2 november 1926 
Dierbare Vader 
Al is ’t dat ik dit jaar niet dikwijls schrijf, toch zal ik niet nalaten mijne kinderlijke plichten jegens u, lieve 
Ouders, te vervullen. Beste Vader, ik wens u van harte geluk met uwen zoveelste verjaardag en ik hoop en 
vertrouw, dat gij dezen dag nog vele jaren mag vieren in den gezellige huiselijke kring van Moeder en de 
kinderen. Beste Vader, ik zal bijzonder dezen dag veel voor u bidden opdat gij nog tal van jaren gezond en 
sterk moge blijven, en opdat gij steeds moge blijven zoals gij geweest zijt een voorbeeld van werkzaam en 
Godsdienstig leven. O, ik dank steeds God als ik denk hoe goede Ouders Hij mij gegeven heeft die mij steeds 
goed onder hun macht gehouden hebben, wat zeer veel waard is voor ’t verdere leven. Lieve Moeder, 
broertjes en zusjes laat ons God hartelijk bedanken dat Hij vader tot op dezen dag bewaart heeft, en laten wij 
Hem vragen dat hij later de kroon van zijn zorgen en werken mag ontvangen in den Hemel. Ja, lieve Ouders 
er zal nog veel te strijden en te lijden zijn, maar; Ieder huisje heeft zijn kruisje en God geeft nooit een kruis af 
of Hij geeft de nodige kracht om het te dragen. Lieve broertjes en zusjes, verheugd u dezen dag, ik heb het 
pas ook gedaan, toen was onzen Vader, Pater Overste,  jarig 26 oct. En houd steeds uwen Vader en Moeder 
in ere, eert hen vooral door uwe gehoorzaamheid jegens hen, dan zal u niet slecht varen, en steeds brave 
broers en zusters van mij blijven. Nu Vader het beste hoor, zeg de familie die dezen week komt maar 
goedendag van mij, en Moeder broertjes en zusjes, de hartelijke groeten van uw zoon en broer. Br. Remigius. 
Eronder bijgeschreven: Hartelijk gefeliciteerd (met de paraaf) van overste Amandus 

Baarle Nassau, eind december 1926 
Beminde Ouders. 
Wederom is er dan weder een jaar verlopen zoals al zovele jaren verlopen zijn, en wederom staat er een 
nieuw jaar voor de deur, een jaar in hetwelk wij niet weten wat God ons geven zal, maar daarover zullen wij 
maar niet bezorgd zijn, vertrouwen op de Goddelijke voorzienigheid die alles leid en bestiert dienstig ter 
onzer zaligheid. Het eerste wat ik u toewens, lieve Ouders, is, dat dit nieuwe jaar voor u mag zijn een jaar 
waarin gij veel voor uwe zaligheid moge verdienen en ik zal aan God vragen dat Hij u vele genade tot dit 
einde moge schenken, want alhoewel gij met vele tijdelijke zorgen zijt belast, de zaligheid moet toch het 
voornaamste doel zijn, de mensen in de wereld als de kloosterlingen moeten voor dit doel leven. Ook u, lieve 
broertjes en zusjes wens ik het zelfde dan zal God en uwe ouders over u tevreden zijn. Tevens wens ik u allen 
dat God uw moge zegenen in de gezondheid, in uwen arbeid, ondernemingen en ander tijdelijke zaken. 
Daar dit maar bijzaak is moeten wij met onderwerping, en wat wel moeilijk gaat, zelfs met vreugde, uit liefde 
tot Hem en tot uitboeting onzer zonden, dragen als God ons in die zaken zou slaan met tegenspoed. We 
moeten er allen doorheen en allen moeten wij de kruisen dragen, en ’t is een groot verschil hoe wij die 
dragen. Zie maar op het afgelopen jaar, moeten wij God niet bedanken voor alles wat Hij ons gegeven heeft, 
voor de genaden, de voorspoed maar ook voor de kruisen? Het lijden dat voorbij is, is voorbij maar de 
verdiensten ervan zullen in eeuwigheid blijven. Maar ik zal te langdradig worden en dat moet niet, daarom 
zal ik op andere zaken schrijven. Vooreerst deel ik u mee dat ik nog goed gezond ben, alhoewel ik een tijdje 
verkouden ben geweest, maar dat is geheel over, en dat ik meer en meer mijn roeping voel vermeerderen om 
eens als een meer toegewijde dienaar van God in den kloosterlijke staat te leven. Ik moet u hartelijk 
bedanken, lieve ouders broertjes en zusjes, voor het pakje dat u mij gestuurd hebt, voor de brieven van u, 
Moeder, Bernard, Truus, Jan, Wim enz. En u, vader voor de pijp en uw briefje alles is goed overgekomen. Ook 
bedank ik u, Moeder voor de brieven die gij geschreven hebt sinds mijn laatste schrijven, ook Antoon voor 
zijne eerst geschrevene felicitatie en Truus voor de mooie kerstkaart. Verders gaat hier alles goed vooruit, 
nooit is het getal Novicen, zoals nu tot zeventien gestegen, toen ik het klooster intrad waren er ongeveer 
zoveel postulanten, die zijn nu wel met dertig. Nico Alsemgeest heeft het niet kunnen wennen, na drie 
maanden hier geweest te zijn is hij naar huis gegaan, maar Simon Kruik belooft wel een goede broeder te 
worden. Ook ik hoop met Gods genade en met mijne medewerking met Zijne genade eens een goede 
broeder te worden. Daarom beveel ik mij in uwe gebeden en hiermee eindig ik met u, beminde Ouders, 
broertjes en zusjes mijn hartelijkste groeten te zenden. Uw zoon, Br. Remigius. 
p. s. Wens de familie allen een zalig nieuwjaar, u begrijpt dat ik niet naar ieder kan schrijven. Br. Remigius. 
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Baarle Nassau, 9 januari 1927 
Lieve Moeder.  
Op den dag uwer verjaardag kan ik niet zoals vader en de kinderen u persoonlijk de hand reiken en u 
feliciteren, maar daarom zal ik niet nalaten u per brief mijn hartelijke gelukwensen aan te bieden. Vooreerst, 
lieve Ouders, broers en zusjes, laat ons God bedanken, dat Hij tot heden toe, Moeder fris en gezond in uw 
midden gehouden heeft, en laten wij God vragen dat Hij haar nog vele jaren gezondheid in leven moge 
geven. Ja lieve Moeder, dat vragen wij aan God, opdat gij met vader de opvoeding uwer kinderen moogt 
voltooien. Daar hebt gij onophoudelijk aan gewerkt door uw voorbeeld, door uw woorden, en vroeger als 
we dan nog niet wilden door een of ander hard voorwerp op een strakke broek. Ja lieve Moeder vele 
opofferingen hebt gij nu ons gedaan en veel moeilijkheden om ons verduurt, maar ik weet, dit alles telt voor 
niets als vader en de kinderen maar gelukkig zijn en allen maar braaf blijven. En als dan later het uur komt 
hetwelk alle mensen moeten meemaken namelijk, de dood: dan zal God u de kroon van het eeuwige leven 
schenken. O welk een schoon vooruitzicht. Hoe gemakkelijk moeten wij  nu die moeilijkheden verdragen uit 
liefde tot God als we denken dat wij juist daardoor zulk een groot loon verdienen. En nu Moeder gaat gij over 
enkele dagen feestelijke goederen inkopen om daarmee in het nieuwe jaar vruchtbaar voor uw ziel te 
kunnen leven. O wat zijt gij gelukkig buiten zoveel andere vrouwen. Daarom beste vader broertjes en zusjes 
viert vandaag prettig feest ter ere van Moeder en maak haar gelukkig door uw goed gedrag. Nogmaals, 
dierbare ouders, broertjes en zusjes, de hartelijke groeten van uw zoon en broer Br. Remigius 
p. s. dit is mijn laatste postzegel als u nog enkele wilt sturen mijn hoogste dank. 
Hartelijk Gefeliciteerd Amand Overste. 

Baarle Nassau, 24 februari 1927 
Dierbare Ouders 
De tijd is dan daar dat ik zal worden toegelaten tot het uitspreken der drie H. Geloften van Armoede, 
Zuiverheid en Gehoorzaamheid, door hetwelk ik inniger aan God word verbonden en door hetwelk ik in een 
nieuwe staat kom, namelijk de H. Religieuze staat. Den dag der Professie zal zijn den 15 Maart. Het zal den 
dag zijn waarop ik vaarwel zal zeggen aan het wereldse genot en aan mijn eigen wil. Ja, dierbare Ouders, dit 
laatste is het voornaamste, mocht ik mij geheel geven om altijd gelijkvormig te zijn aan den wil van God, die ik 
ken door den mond des oversten. Lieve Ouders alvorens mijne professie te doen vraag ik u ootmoedig 
vergiffenis voor het verdriet dat ik u mocht aangedaan hebben en u lieve broertjes en zusjes voor mijn 
liefdeloosheid en slecht voorbeeld tegenover u. Onze Lieve Heer zal het mij vergeven hebben en gij zult het 
mij ook wel vergeven, daar twijfel ik niet aan. Bidt vurig voor mij en gij  bijzonder mijn kleine broertjes en 
zusjes, ik bid ook voor u, opdat ik mijne geloften in een waardige, heilige gesteltenis moge afleggen. Blijft 
altijd voor mij bidden opdat ik mij meer en meer moge voortgaan op den weg der volmaaktheid, hetgeen 
mijne plicht is, en opdat ik mij geheel moge geven in de bedieningen waarin ik geplaatst word, waarin ik zal 
werken, hetzij rechtstreeks of onrechtstreeks voor de arme heidenen, hetwelk tot hoofddoel heeft; de 
meerdere eer en glorie Gods en de zaligmaking mijner eigen ziel. Ik zal zeer gelukkig zijn wanneer ik waardig 
volgens mijne staat zal leven. De navolging van Christus zegt zeer wel over den lauwen religieus “Hij is 
ongelukkig wijl hij de Goddelijke vertroosting niet smaakt en de wereldse niet mag zoeken.” Bidt dan opdat ik 
een vurige religieus moge worden. Dierbare Ouders, den dag der Professie weet u al, maar er mogen niet 
meer dan drie personen komen, want als allen aangenomen zijn worden er zeven geprofest en tien gekleed 
en van ieder drie word een groot aantal. Truus zal wel vol verwachting zijn. Als gij met Kruik afspreekt zult gij 
gezamenlijk kunnen komen dat zal gezellig voor u zijn. Verders, ik ben goed gezond en vurig in 
voorbereiding van de Professie. De hartelijke groeten aan u Ouders, broers en zusjes van uw zoon Br. 
Remigius 

 
De wasserij van het klooster 

 
De kapel van het klooster 

 
Klooster H. Hartlaan 
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Baarle Nassau, 14 mei 1927   
Geachte familie, 
Broeder Remigius is vrijdag (13 mei WT) vertrokken. Uit Parijs zal hij U schrijven. Binnen enkele dagen gaat hij 
verder. De brave jongen zullen wij wel missen! Maar elders zal hij ook grote diensten bewijzen. Met hartelijke 
groeten  Uw. ….. (onduidelijk) overste (briefkaart) 

1927 Parijs - Noviciaat 

Parijs, 15 mei 1927 Congrégation du Saint Esprit 
Dierbare Ouders, broers en zusters. 
Ja , lieve Ouders het is hier menens hoor, zoals u ziet. Ik ben nu op weg 
naar Rome, en zit deze brief te schrijven in ons Moederhuis te Parijs op 
de kamer van frère, of in ’t Hollands, Broeder Paulinus. Welk een eer 
voor mij en ook voor u, wegens uw zoon, dat ik hier zo dicht bij den 
Algemeen Overste ben, Hij is nu wel niet hier maar vanavond zal ik hem 
dan mogen zien. Waarschijnlijk zal ik hier slechts enkele dagen blijven 
waar mijn uitzet klaar gemaakt word en dan naar Rome. Lieve Ouders, u 
hebt al zoveel offers gebracht aan God als gij dezen brief ontvangt, richt 
aan uw hart tot God en zeg Hem “Jezus ik geef u mijn zoon, dat uw H. 
Wil geschiede. Ik bewonder uwe offerwaardige liefde tot God, hetgeen 
gij mij getoond hebt bij het afscheid. Want ik weet dat gij veel van uw 
kinderen en bijzonder van uw oudste zoon houd maar bezield met 
liefde tot God bedwong gij de natuur en neemt gij gemakkelijk afscheid. 
Evenzo is het met mij gesteld, gij weet dat ik veel van u houd maar 
omdat het God wil is breng ik met liefde mijn offer. Nu ik verplaats ben 
zal ik wel wijzer zijn maar bid daarom des te meer opdat ik van die 
vrijheid geen gebruik make om nadeel aan mijn ziel te doen. Ik zal u nu  
iets van mijn reis vertellen. De vrijdag 14 mei bracht P. Blas mij naar het station en vertrok om ongeveer 2 uur 
nam. U moet weten dat ik de reis geheel alleen en zeer voorspoedig gedaan heb. Dus ik ging België in, heide 
bos en vruchtbaar land. In Lier, een Belgische stad, stapte ik uit en ging naar het Missiehuis onzer Congregatie 
dat aldaar is gevestigd. Ik ben daar drie uur geweest in dien tijd heb ik het huis bezichtigd. Ongeveer 9 uur 
brachten twee broeders mij naar het spoor en arriveerde een half uur later in Antwerpen. Hier moest ik 
overstappen in de D trein of sneltrein voor Paris. Schrik maar niet want ik had twee uur den tijd. In dien tijd 
ben ik een eindje Antwerpen ingewandeld, alles op zijn eendje hoor. Toen weer naar het station hetwelk zeer 
groot is, maar zeer gemakkelijk, ook gemakkelijker als in Den Haag en Rotterdam. De trein vertrok om 11 uur 
23 ’s avonds. Erg hé zo in den nacht maar alles ging best, ik zocht een goede coupé op waar toevallig een 
Hollander in zat, dus ik kon mijn moedertaal direct gebruiken. Daar kwamen opeens drie zwarte, grote negers 
binnen. Ik dacht, nu ik ga wel naar Afrika naar de negers maar deze nacht ben ik toch liever niet in uw 
gezelschap, dus ik zocht een andere coupé op. Hier miste ik wel mijn Hollander, ze spraken allen Frans maar 
het was een zeer net gezelschap. En voort ging het, zo’n sneltrein rijdt veel gezelliger als een gewone, hij 
stoot niet zo. Ik kreeg zo zachtjesaan honger dus ik at twee boterhammen op die ik van Lier had meegehad. 
Bij Brussel knoopte ik mijn eerste Franse gesprek aan met een zeer nette beleefde jongen van mijn ouderdom. 
’t Ging wel niet vlot maar ’t ging toch. Toen kwamen wij aan de grens Frankrijk – België. Men moest laten 
zien wat men had en ook de pas maar ik heb niets over moeten geven. Toen Frankrijk in, slapen kon ik niet en 
ik kon toch niets zien ook. Maar eindelijk kwam het daglicht en daar zag ik Frankrijks velden heuvelachtig en 
golvend, zéér, zéér schoon, met nieuwgebouwde dorpjes in de valleien, want de oude dorpen zijn stuk 
geschoten hier en daar zag men de puinen nog. Nu lieve ouders ik heb geen tijd meer een volgende keer 
over Parijs, u kunt nog wel , als u wilt naar Parijs schrijven want ik blijf een drie weken hier om een beetje 
Frans aan te leren. Enkele sigarenbandjes voor Antoon, Frans ziet hij nu wel op de brief. Ik heb geen tijd meer 
anders zou ik één twee, wel drie brieven kunnen schrijven. Lieve Ouders de hartelijke groeten van uw zoon 
Br. Remigius. 
Adres is op achterzijde van de enveloppe. Het woord France zetten in den linkerbovenhoek. Dag. 
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Parijs, ná 21 mei 1927 
Dierbare ouders Broers en zusjes. 
Ziezo nu heb ik wat meer tijd als de vorige keer want toen stonden ze op mij te wachten om op wandeling te 
gaan en ik wou u toch zo spoedig mogelijk een brief zenden. Maar waaraan het eerst beginnen met vertellen, 
nu dan, ik bericht u dat ik nog zeer goed gezond ben hetgeen ik van u ook hoop. Ik heb uw brief zaterdag 21 
mei reeds ontvangen en de vorige brief had ik juist op den morgen voor mijn vertrek uit Baarle ontvangen. Ik 
ben nu hier in het grote Moederhuis onzer congregatie en ik kan het zeer goed wennen, och waarom zou ik 
het niet kunnen wennen, als het volgens de natuur goed gaat nu dan gaat het gemakkelijk, maar komt men 
dingen tegen die tegen de natuur stuiten, nu, God is overal dezelfde, men offert die dingen blijmoedig aan 
Hem op en men heeft de ziele vrede en gaat met moed vooruit.  
Het is hier heel wat anders als in 
Baarle, wat den omgang met de 
wereld betreft. U moet rekenen, 
lieve ouders, in Baarle stil en 
afgelegen men ziet niets, en hier 
midden in de stad en nog wel 
Parijs. En in Baarle was het 
Noviciaat waar men streng onder 
toezicht stond, en hier heeft men 
natuurlijk ook zijn oefeningen 
maar men is heel wat vrijer en 
moet meer zelfstandig staan. Ik zal 
u zeggen hoe ik hier leef.  
’s Morgens staan we om 4 uur op. 
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half vijf morgengebed en meditatie. 5 uur de mis van Mgr. de Generale overste en ook verschillende missen 
op de zijaltaren want er zijn hier veel paters en de kapel is groot en zeer mooi. Kwart voor zes ga ik naar mijn 
kamer, het bed opmaken en kwartier geestelijke lezing, daarna gaan we déjeuneren op zijn Frans. Men heeft 
een grote kom met koffie en melk, daar brokkelt men zijn brood in en eet het met een lepel net als melkpap. 
Dan help ik de tafels afruimen met twee Hollandse broeders. Dan ga ik de H. Mis dienen dit is dan de derde rij 
missen die gedaan word, namelijk de eerste rij missen om vijf uur het Hoogaltaar en 4 zijaltaren, dan de 2e rij 
missen terwijl wij eten, die gediend worden door de seminaristen en dan de derde rij missen die gediend 
worden door de Broeders. Een heer heb ik zelfs drie missen achter elkaar gediend. Na dien tijd ga ik naar mijn 
kamer tot kwart voor acht en dien tijd neem ik waar om flink Frans te leren. Als dan ga ik met twee Hollandse 
Broeders, u moet weten er zijn er vijf Hollanders, de eetzaal vegen, u weet wel zo glad maken met zo’n zwaar 
ding, dat is in een uur gedaan. Dan begin ik mijn eigenlijke werk, namelijk ramen wassen u ziet buitenwerk is 
hier bijna niet, maar daar word ook wel voor gezorgd want tweemaal in de week mogen we een wandeling 
maken in de stad en daar heef men mooie kerken en ook prachtige tuinen maar daar zal ik later van vertellen. 
Lieve Ouders, de vorige keer heb ik mijn reisverhaal zo spoedig afgebroken, ik ben wel bijna op het eind, 
maar ik zal het toch voortzetten. Nu ik had verteld van de mooie valleien die we voorbijreden de spoorweg is 
natuurlijk gelijk gemaakt, den ene keer zag men niets dan zand of steen waar de spoorweg was 
doorgegraven, den andere keer keek men de diepte in waar het weer was opgehoogd. Eindelijk kwamen we 
in Parijs. Ik zag de Montmartre , die prachtige kerk al boven de stad uitschitteren. Op het station was het zeer 
druk er was wel niemand om mij af te halen want zij wisten er niets van dat ik kwam. Nu de uitgang vind men 
altijd men volgt het volk maar. Daar stonden taxies te wachten. O wacht even, u vroeg in uw brief of ik niet 
ziek was van de reis. Neen in ’t geheel niet en geen last van slaap al had ik niets geslapen ik had zelfs nog vier 
boterhammen gegeten in de trein dus een teken dat ik niet onpasselijk was. Nu ik stapte in de taxie en voort 
ging het door de drukke straten van Parijs. De huizen zijn hoog en prachtig gebouwd, allemaal grote blokken 
steen die men hier uit de grond haalt. Ik kwam dan in ’t Moederhuis aan waar ik spoedig kennis maakte met 
de Hollandse broeders, met drie van hen heb ik in Baarle geleefd, allemaal op zijn Frans omhelzen en de 
paters ook en den anderen dag Mgr. de Generale overste ook, dat is toch echt broederlijk hé. Des middags 
zijn ik en een broeder de stad ingegaan enkele kerken bezoeken. Zeer mooie kerken met beschilderingen. 
Men zegt veel kwaad van Parijs en in enkele dingen is Parijs ook zeer slecht maar er is zeer veel goeds, in alle 
kerken zitten veel mensen vurig te bidden en vooral bij de biechtstoelen is het zeer druk en in ene kerk, niet 
zeer groot maar zeer beroemd, genaamd, Onze Lieve Vrouw van de Victoir (Basilique Notre Dame des 
Victoires) zit den hele dag vol mensen. Den andere dag dus zondag zijn we naar Chevillij (Chevilly) gegaan, 
dat is een Noviciaat voor Broeders, dicht bij Parijs, daar deed de Generale Overste de hoogmis, en hij wijde 
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terwijl ook een Priester. Nu lieve Ouders Broertjes en zusjes dat God u moge zegenen Bidt voor mij uw zoon 
en broer en ontvang de hartelijke groeten van Br. Remigius. 

Parijs, 6 juni 1927   No. 2 
Beminde ouders broertjes en zusjes 
Ik zal er nog wat bijvoegen want ik heb nog veel te vertellen maar nu in ’t kort. Het is nu 2e Pinksterdag en de 
Pinksterdagen hebben wij met de grootste plechtigheid gevierd. Ja lieve ouders dat gaat hier zeer plechtig, 
met al die paters en seminaristen. Gisteren heeft Mgr. de pontificale Hoogmis gedaan ’s middags vespers en ’s 
avonds lof. De zangers hebben prachtig gezongen. Dan is er veel volk in de kapel (onleesbaar)…… zusters …… 
Congregatie komen dan ook, u moet weten dat hun huis vlak tegenover het onze staat. Dus als er nog eens 
één uit ons huisgezin zuster wou worden in onze Congregatie bijvoorbeeld ……. Dan zou ze dicht bij broer 
zijn. Vanmiddag zijn ik en een broeder, een volendammer, de stad in geweest, waar wij verschillende kerken 
bezocht hebben, daar bid ik dan voor die mij dierbaar zijn en voor mij opdat ik steeds standvastig moge 
blijven en een goede Broeder moge worden. Ik heb ook al gebruik gemaakt van de ondergrondse tram. Dat 
is leuk hé grote perronnen onder de grond en onder de rivieren en huizen door. Maar ik eindig met vertellen 
van Parijs ik zou wel tien brieven kunnen schrijven, en dan, ik zal waarschijnlijk dezen zomer wel hier blijven, 
want het is nu toch vacantie in Rome en hier is werk genoeg want een broeder gaat drie weken op vacantie 
bij zijn ouders in Holland en die moet ik dan vervangen. Nog één ding, als u soms iets over wou sturen mag u 
eerst wel inlichtingen nemen, want ik geloof dat sigaren niet mogen worden ingevoerd ’t is wel jammer want 
ze springen hier in de lucht voor een Hollandse sigaar. En voor Antoon of Wim nog enkele vreemde 
postzegels, denk maar eens aan Kornelis v.d. Voort ook die heeft er ook om gevraagd. Lieve Ouders, Broertjes 
en Zusjes, laten we altijd veel voor elkander bidden opdat we allen waardig volgens onze staat mogen leven, 
en later eeuwig verenigd moge zijn in den Hemel. Nu lieve Ouders Broertjes en zusjes de Hartelijke groeten 
van uw zoon en Broer. Br. Remigius 
Doe de groeten aan tante Pie Brabander en aan al de familieleden (p.s.) uw aanzicht ontvangen. Dank. 

Parijs, ergens in de periode ná 6 juni – 18 september 1927 
Dierbare Ouders. 
Nu kan ik toch niet langer uitstellen om te schrijven, nu gij mij zo verrast hebt, zal ik u ook nog eens blij maken 
met een briefje. Vooreerst, lieve Ouders ik ben nog goed gezond al ben ik bijna altijd binnen. Ik heb uw 
briefkaart ontvangen en er uit vernomen dat het zeer goed gaat met de kleine Cor. Nu wij mogen gerust 
zeggen daar heeft de H. Teresia wel een handje aan meegeholpen. Ja Corrie is er nu uit maar nu zit Bernard 
er in, zoals ik heb vernomen uit de briefkaart van Truus, waarvoor ik haar dank, maar dan zijn er toch dit jaar 
veel want ik had bijna hetzelfde nummer en ik was er royaal uit. Bernard ook nog dank voor uw kaart uit den 
Briel, dat heb ik ieder jaar al verwacht als ik dacht, Bernard is nu in den Briel binnenkort een kaart van hem. 
Maar om terug te komen op het eigenlijke onderwerp, ik vernam uit de briefkaart uw verlangen dat ik aan ’t 
spoor zou zijn, nu ik vroeg het aan de Overste, en hij vond dat goed, ik had verwacht dat ik voor deze keer 
wel in de toog zou mogen uitgaan, want dat zijn Hollanders niet gewend een Broeder in burger. Maar nee, ’t 
was beter zei de Overste, in ’t burger te gaan. Nu ik had niet veel tijd meer dus ik pakte gauw de 
metropolitain, dat is de ondergrondse spoor en in een kwartier was ik er waar ik anders bijna 2 uur over had 
moeten lopen, ja, ja, Parijs is groot hoor. Aan ’t station stond aangegeven dat de trein 42 minuten te laat aan 
zou komen dus ik had de tijd. Maar eindelijk kwam hij aan en ik zag al gauw enkele die ik goed kon zoals van 
Paaschen uit Naaldwijk Willem Valk van Kwintsheul en ook Jansen. U begrijpt direct kennismaken want zij 
waren met dertien, en die mij niet konden, u weet vader kennen ze allemaal, die zeiden ’t jongen, ben jij d’ er 
eentje van klaazen, en dat in Parijs. Nu wij stapten in een grote vreemdelinge auto en voort naar ’t Hotel. 
Daar pakte Janssen een fijn kisje Hollandse uit, maar hij zei, “ ’t jongen ze benne duur hoor”. Hier, lieve 
Ouders; moet ik u hartelijk danken voor de kosten en de moeite die gij voor mij doet, ik had feitelijk moeten 
schrijven dat er bijna geen doen aan is om ze over te sturen, ik weet goed genoeg, lieve Ouders, dat gij alles 
voor mij over hebt dat ging in Baarle goed, maar naar Frankrijk dat word te duur voor u, u moet weten hij 
heeft 20 cent op ieder sigaar voor invoer moeten geven, voortaan, lieve ouders, zal ik mij tevreden houden  
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met uwen allerbeste wil om mij goed te doen. 
Nu ik ze ontvangen heb zal ik ze heerlijk op roken, nogmaals mijn 
hartelijke dank. Dierbare Ouders, Mgr. de Generale Overste heeft 
gezegd dat ik met leven en welzijn in October naar Rome mag 
vertrekken dan komt er een oudere Broeder van Baarle hier in mijn 
plaats. Dat zal u misschien zwaar vallen dat ik nog verder weg ga, maar 
troost u ik ben goed bezorgd, gij moet veel liever verkiezen dat ik als 
religieus ver van u ga werken uit liefde tot God, als dat een van uwe 
kinderen die nog bij u zijn, gaat werken in een dichtbij zijnde stad waar 
hij of zij gevaar loopt op de slechte weg te geraken. Maar nee, dat zal 
niet gebeuren ze zullen allen braaf blijven, daar bid ik veel voor en lieve 
broertjes en zusjes bid ook voor mij om de goede voorbeelden mijner 
medebroeders na te volgen en mij niet te storen aan ’t menselijk opzicht. 
Bernard, gij gaat een gevaarlijke tijd tegemoet maar met Gods hulp 
komt ge er goed doorheen, vertrap het menselijk opzicht, gij word een 
soldaat van de koningin en gij wilt geen lafaard zijn in haar dienst, werk 
ook zo in den dienst van God om steeds zonder laf te zijn uw geloof te 
belijden. Dierbare ouders, broertjes en zusjes de hartelijke groeten van 
uwen Br. Remigius. Ook aan de familie tante Pie enz. … 

 
Bernard als dienstplichtige 

Parijs, 28 juni 1927 
Toegevoegd na ontvangst afbeeldingen van Anita Alsemgeest: 
Dierbare ouders, 
Ik heb uw kaart en uw brief ontvangen en er uit vernomen dat het Goddank beter gaat met de kleine Cor. De 
kaart bracht mij wel in ongerustheid, ik was juist alleen de eetzaal aan’t klaarmaken, maar daar hing een 
kruisbeeld en ik heb direct een kort en vurig gebed tot God gedaan. Ik heb mij direct aan Zijne H. Wil 
onderworpen, indien hij Corrie mocht halen, maar ik heb ook gebeden indien het geen schade zou doen aan 
de zaligheid van de kleine Cor, dat God hem ter wille van u gelieve ouders, in ’t leven zou houden. Met die 
gevoelens heb ik ook de laatste dagen doorgebracht, mij steeds aan Gods H. Wil onderwerpende.  
Ook voordat ik deze brief openbrak heb ik nog onderworpen aan God voor het nieuws dat er in stond. Ik 
begrijp ook lieve ouders hoe ongerus gij moet geweest zijn de laatste dagen, maar troost u, God doet wat het 
beste is, en als hij Corrie in ’t leven houd is het zeker omdat Hij voorziet dat Cor nog veel tot zijne meerdere 
eer en glorie zal bijdragen. 
Lieve Ouders, broertjes en zusjes, ik heb een voorstel dat zeker goeden uitslag zal hebben. Ten eerste, hier is 
een plaatje van de H. Teresia met een stukje goed dat aangeraakt is aan hare beenderen. Nu, wij zullen een 
novene houden ter eer van de H. Teresia, dat Corrie spoedig mag genezen al het geen schade doet aan zijn 
zaligheid. Geef Corrie dit plaatje gedurende de Novene en laat hem enkele weesgegroetjes bidden ter eere 
van de H. Teresia, en gij zult zien dat zij een roze blaadje in Honselersdijk laat neervallen. Na dien tijd is het 
plaatje voor Moeder. 
Lieve Ouders, gij vroegt ook hoe het met mij ging. Nu dat gaat uitstekend, goed gezond, en flink gezet zoals 
ze zeggen, maar dat is maar bijzaak. De ziel is ’t voornaamste en met Gods hulp en genade, en met mijne 
medewerking zal ik steeds blijven volharden en een waardigen Religieus worden. Daarom, bidt altijd voor mij, 
ik zal voor u bidden. 
Het Frans leert zo zachtjes aan aan, en dat moet ook want men moet met de mensen kunnen spreken die we 
ontvangen. 
U moet weten wij zijn met z’n tweeën, een Hollandse broeder van mijn ouderdom, en ik in de eetzaal en de 
wijnkelders. Wij zetten de borden, en alles wat nodig is voor de eetzaal gereed, wij tappen de wijn, en ook 
moeten wij de Broeders, Paters, Bisschoppen en zelfs een aartsbisschop bedienen die ons huis komen 
bezoeken en er komen er veel want onze congregatie is zeer gezien in Frankrijk. 
Ook zijn er al enkele Hollandse pastoors hier geweest, dan kunnen we nog eens over ’t Vaderland spreken. 
Dit alles doen we met zijn tweetjes, op zijn Westlands gezegd. Het is wel geen zwaar werk, maar ’t is maar 
lopen, lopen. 
Nu lieve ouders ik heb in zo’n korte tijd al zoveel brieven geschreven. Als alles goed gaat, zal ik nu wel een 
poosje wachten. De hartelijke groeten van uw zoon. Br. Remigius 
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Parijs, 18 september 1927 
Dierbare Ouders. 
Het is wel vlug dat ik u weer schrijf, maar ik zal u een beetje voorbereiden voor mijn vertrek naar Rome, 
anders valt het zo hard voor u als u een brief krijgt terwijl ik al op weg zou zijn. Vooreerst deel ik u mede dat ik 
uw brief ontvangen heb waarvoor ik u hartelijk dank. Het doet me plezier dat Jan zo tekenen kan, dat is een 
goed tijd verdrijf, ook beveel ik Wim en de anderen aan steeds bezig te zijn, niet altijd lezen maar bijvoorbeeld 
zoals Jan naar de één of andere kunst te streven. Om maar wat te noemen; houtsnijwerk, tekenen of een 
vreemde taal zien te leren. Ik ben nu de Italiaanse taal beginnen te leren, met Frans gaat het tamelijk goed, als 
ik lees versta ik bijna alles, maar het spreken dat is het moeilijkste. Verders lieve Ouders ik ben uitstekend 
gezond, maar veel werk en ook wat meer zorgen als in Baarle, want deze maand is de Broeder die met mij 
werkte naar Holland, naar zijn ouders met een retraite maken in Baarle, want hij was sinds zijn intrede in 
Baarle nog niet bij zijn ouders geweest. Door dit geval ben ik nu deze maand 1e refectorier en die nu tweede 
is, is ook een Hollander, een oud student van Weert maar geen Broeder, hij gaat naar Afrika klas geven. Het is 
nu juist de drukste maand want vele Paters van andere huizen komen hier retraite doen. Buiten bijzondere 
gelegenheden, zijn hier geregeld het hele jaar 28 Paters 24 Broeders 16 Seminaristen. Gisteren was de 
Bisschop van Beauvais hier die moet ik dan bedienen, maar wees niet bang, hoe hoger dat iemand is in ’t 
geestelijk leven, hoe nederiger en gemakkelijker ze zijn. Onze Generale Overste bijvoorbeeld, ik kan niet 
anders zeggen dan, ’t is een heilige man, zo vriendelijk voor de Broeders. Lieve Ouders, het is dikwijls 
vermoeiend, maar ik ben goed gezond en die kleine kruisjes offer ik blijmoedig aan God op, ik ben altijd 
gelukkig zelfs als ik tegenstrijdigheden van de natuur ondervind, dan denk ik maar ’t is voor Onze L. Heer en 
als men moppert wordt het minder en men verliest de verdiensten. Lieve Broertjes en Zusjes neemt hier een 
voorbeeld aan. U zult wel nieuwsgierig zijn naar de dag van mijn vertrek, ’t is nog niet zeker maar 
waarschijnlijk de 2de of 3de october. Lieve Ouders ik weet niet hoe het in Holland is maar ’t is hier een 
rommeltje met de Communisten. Ze hebben al een keer al de winkels ingeslagen en van een Boulevard, en 
voor morgen is men ook weer bang dat er iets zal gebeuren, want morgen is er nationaal feest van de 
Amerikanen, en daar hebben de Communisten zo’n hekel aan. Ik zal nog enkele postzegels bij doen als ge ze 
zelf niet opspaart, kunt ge ze wel verkopen, ze hebben zeker waarde. Nu zou ik de kleine An nog vergeten. 
Lieve kleine zus, hartelijk gefeliciteerd met uwen verjaardag, wat wordt ge al groot en wat zult ge flink 
moeder kunnen helpen, blijf steeds braaf en wees niet stout opdat ge eens evenals Corrie O.L. Heertje mag 
ontvangen en dat ge veel Hem zult beminnen, bidt goed voor uw grote broer, ik bid voor Vader Moeder 
broers en zusjes. Beminde Vader, gaat het goed met uw werk als moeder schrijft doe er nog eens een 
woordje bij. Als u bij de familieleden komt, doet allen mijn beste groeten, ik kan niet naar allen schrijven. De 
hartelijke groeten van u minnende zoon en broer Br. Remigius 

Parijs, 1 october 1927 
Dierbare Ouders broertjes en zusjes. 
Hartelijke dank voor uwe brieven en bijzonder u, vader dank dat u nog eens geschreven hebt. Het is nu 
bepaald dat ik vrijdag 7 October vertrek met een Pater en een scholastiek. Ik had ook niet gezegd dat het 
zeker was de 2e of 3e te vertrekken. Tot wederziens dus, lieve Ouders, broertjes en zusjes, bid voor mij. De 
hartelijke groeten van uw liefhebbende zoon en broer. Br. Remigius 
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1927 – 1930 Rome,  Séminaire Français en het Buitenverblijf te San Valentino 

Rome, 9 oktober 1927 - Seminaire Français 
Dierbare Ouders. 
Het is natuurlijk naar u dat ik het eerst schrijf. Nu dan u moet weten dat 
ik goed en gezond dezen morgen in Rome ben aangekomen. Wij 
hebben een voorspoedige reis gehad. Ik heb gereisd met 2 Paters en 
drie seminaristen van onze Congregatie die ook hier nu zijn in ’t 
seminarie. Ik ken nu goed tegen reizen want al hebben we 36 uren in 
de trein gezeten, steeds maar hard rijden was ik toch niet vermoeid. De 
natuur was zeer schoon, prachtige hoge bergen, heel wat anders als in 
Holland, maar toch zal ik altijd mijn vaderland beminnen. Wij zijn ook 
door veel tunnels gegaan een ervan was zo lang dat we er 20 minuten 
in gereden hebben, zolang misschien als van Honselersdijk naar 
Loosduinen. Ja lieve Ouders, nu zie ik zoveel dat ik alles niet kan 
vertellen. Het is maar goed dat ik niet naar Rome ga om mooie dingen 
te zien, maar om den wil Gods te volbrengen. Want als men naar Rome 
gaat om mooie dingen te zien zou men toch na enige tijd weer wat 
anders willen zien, want dit is het vergankelijke der wereld als men het 
aardse zoekt is men nooit voldaan. Dat zie ik wel in Parijs, een der 
grootste steden der wereld, nu in die vijf maanden heb ik het mooiste 
ervan gezien, maar het mooi is er direct af net als met speelgoed van 
kinderen.  
Het is in Rome wel wat anders, hier is de hoofdzetel der H. Roomse  

 
Séminaire Français, gemaakt door Br 

Remigius 

kerk, hier de graven der apostelen de relikwieën der martelaren, de catacomben de plaatsen waar duizenden 
martelaren geleden hebben, dit alles stemt tot godsvrucht, en waar men het geestelijke zoekt daar gaat het 
nieuwe er niet af. Daarom dank ik ook God dat hij mij hier geleid heeft waar alles tot godsvrucht leid. Dit is 
zeker de Wil Gods dat ik hier ben, want ik heb er nooit om gevraagd hierheen te gaan, maar de Goddelijke 
voorzienigheid leid ieder waar het,  het beste voor hem is. Het is een gunst voor mij en ook een eer voor u, 
lieve ouders, een zoon te hebben zo dicht bij onze H. Vader en ik hoop eenmaal voor zijne voeten te knielen 
om te getuigen een waarachtige zoon te zijn van onze H. Moeder de Kerk, zijnen zegen te ontvangen en de 
zegen te vragen voor mijn lieve ouders, broertjes en zusjes in het verre Holland. Nu reeds iets van Rome. Om 
7 uur kwamen we aan, om tien uur ben ik reeds naar de grote St. Pieterskerk gegaan want ik was niets 
vermoeid van de reis. Daar heb ik gebeden op het graf van den H. Petrus en ook ben ik geweest in de crypte 
waar de H. Paus Pius X begraven is en Benedictus XV. welk een grootheid welk een schoonheid. Er was juist 
hoogmis en ze zongen zo schoon. Ik kan niet alles tegelijk vertellen later nog eens. Dezen middag zijn we de 
stad in geweest overal kerken prachtige gebouwen en schone fonteinen. U moet rekenen er zijn bijna 
vierhonderd kerken in Rome en allemaal zo schoon. We hebben er verschillende bezocht onder andere de 
kerk van Maria de meerdere (Santa Maria Maggiore) dat is de kerk die gebouwd is op aanwijzing van Maria 
door op die plaats sneeuw te laten vallen. Het seminarie waar ik nu ben is zeer groot nog groter als het 
moederhuis in Parijs. Er zijn hier twee honderd seminaristen meest uit Frankrijk maar niet van onze 
congregatie, die hier hun hogere studie doen. De meeste Franse Bisschoppen hebben hier gestudeerd. 
Vervolgens 12 seminaristen van onze congregatie, 12 Paters, 6 Broeders en verschillende knechten. Ik ben nu 
hier alleen als Hollander maar dat geeft niet het spreken gaat goed in Frans. Nu nog Italiaans en een beetje 
Duits leren bezigheid genoeg. Lieve ouders, broertjes en zusjes de hartelijke groeten fratello Remigius 

Rome, 28 october 1927      
Dierbare Ouders. 
Deze tweede brief is om u zo het een en ander te vertellen. Vooreerst ik ben nog goed gezond, de gloeiend 
hete kachel doet er geen nadeel aan, als het zo doorgaat word ik een echte kok. Ik heb ook u brief en 
gisteren die van Bernard ontvangen. En met al hetgeen ik te vertellen had in de vorige brief, had ik vergeten 
u te bedanken voor uw brief en uw geld dat ik juist nog in Parijs ontvangen heb. Hartelijk dank, lieve ouders 
voor uw goedheid, en Bernard voor uw brief alsook Marie en Truus en Wim en de kleine Cor, allen dank. 
Lieve Ouders, ik ben wel als Hollander alléén in ’t seminarie, maar de Hollandse Broeders der verschillende 
orden en congregatiën in Rome hadden al spoedig vernomen dat er weer een nieuwe Hollander was 
aangekomen. Er is een soort van vereniging van Hollandse broeders, dan zoeken we elkaar wel eens op, of 
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we gaan met den een of ander op wandeling. Den tweeden zondag dat ik hier was zijn we bijna allen te 
samen gekomen in een klooster van Norbertijnen. Er waren Franciscanen, Capucijnen, een Carmeliet, 
Norbertijnen, Redemptoristen, Congregatie van ’t H. Kruis, Congregatie v.h. H. Sacrament en eentje van de 
Congregatie van de H. Geest, allen Hollandse broeders. Ten tweede, lieve ouders, ik heb verleden week het 
geluk gehad den H. Vader te zien. Een Duitse broeder, maar met wie ik Frans spreek, en ik, zijn samen op 
audiëntie geweest. Dat trof mij diep, neer te mogen knielen voor den Plaatsbekleder van Jezus Christus, het 
hoogste gezag op aarde, zijn hand te mogen kussen en zijn zegening te mogen ontvangen. Als zegening 
klaar is die ik heb gevraagd voor u, zal ik hem oversturen, misschien krijgt u hem wel met vaders verjaardag. 
Wat is dat prachtig in ’t Vaticaan, de vloeren en trappen van het schoonste marmer, rijke zalen waarin 
prachtig geklede soldaten op en neer lopen. En dan, lieve Ouders, ik ben naar de catacomben geweest. ’s 
Morgens vroeg om half zes met vier Paters en 8 scholastieken zijn we op pad gegaan. Stilzwijgend en twee 
aan twee gingen we, een uur lopend, naar de schuilplaatsen der christenen van vroeger tijd. Zo stil en 
haastig te gaan door de nauwe straten van het oude Rome, dacht ik te zijn in den tijd der vervolging toen de 
christenen, ook zo stil en in ’t donker, heengingen buiten de stad om in de catacomben de H. mis te gaan 
bijwonen en om elkander aan te moedigen het geloof kloekmoedig te belijden. En welk een indruk in de 
catacomben toen ik alléén met een Pater in een onderaards gewelf gingen waar ik de H. Mis mocht dienen. O 
dan kan men bidden en dan wordt men in het geloof gesterkt als men denkt, dat duizend en nog meer jaren 
terug de christenen hier kwamen neerknielen om de H. Geheimen te vieren. Daarna hebben we ontbeten bij 
de Trappisten die voor de catacomben zorgen. Daarna hebben we nog enkele kerken bezocht, zoals de grote 
Sint Pauluskerk (Sint-Paulus buiten de Muren), één der vier grote basilieken van Rome, ontzagwekkend als 
men er intreed, van binnen alles marmer het plafond goud, de vloer van marmer dat glimt als een spiegel. 
Ook heb ik de plaats gezien, waar nu een kerk staat, waar de H. Petrus Onze L. Heer ontmoete. U kent de 
geschiedenis misschien. De H. Petrus vluchtte uit Rome voor de vervolgingen om naar andere streken te 
gaan. Toen ontmoete Petrus Onze L. Heer en Petrus vroeg, “quo vadis domine”, Heer waar gaat ge heen? 
Toen zeide Jezus ik ga naar Rome om mij opnieuw te laten kruisigen”. Dat trof Petrus en hij maakte 
rechtsomkeert terug naar Rome. Ook heb ik de kamers gezien van verschillende Heiligen en het lichaam van 
een gelukzalige dat nog geheel gaaf is, er zijn nog verschillende lichamen in Rome ook van de H. Agnes die 
nog geheel gaaf zijn. Dit alles maakt op mij een diepen indruk en het kan niet anders, het moet den mens tot 
godsvrucht stemmen en dit alles doet den mensverlangen om ook heilig te leven, bid voor mij voor den moed 
te hebben de deugden der heiligen na te volgen, ik zal bidden opdat gij allen in uw wereldlijke staat braaf en 
heilig moogt leven. Uw liefh. Zoon Br. Remigius 

Rome, 2 november 1927 
Dierbare Vader 
Op uwen feestdag waarop geheel het huisgezin blijde gestemd is, kom 
ik ook u, beste vader, mijn hartelijke gelukwensen aanbieden. Ik weet 
het maar al te goed het feest is gebroken als er geen brief van Br. 
Remigius gekomen is. Daarom, dierbare Vader, breng ik u met Moeder, 
broertjes en zusjes, mijn hartelijke gelukwensen, en wij hopen en vragen 
aan God dat gij nog lang in ons midden moge blijven; opdat gij de 
vrucht moge zien van uw voorbeeld in Godsdienstigheid en 
werkzaamheid. O. Lieve Broertjes en Zusjes laten wij toch  God danken 
dat Hij ons zulke goede Ouders geschonken heeft, en tonen wij ons die 
dankbaarheid door ons goed gedrag, door hen te beminnen en offers 
voor hen over te hebben, zij die zoveel offers voor ons gebracht hebben. 
Dierbare Ouders broertjes en zusjes ik wens u allen een prettig feest, 
alsook met de familieleden, zij zullen wel denken dat ik hun vergeten 
ben omdat ik bijna niet schrijf, maar nee, ik bid voor hen en als zij komen 
doe hen allen de hartelijke groeten, als de beleefdheid het vereist zal ik 
schrijven. Lieve Ouders en allen die mij dierbaar zijn bid voor mij opdat 
ik meer en meer waardiger moge worden om het enige en ware 
Vaderland in te treden waarvoor ik mijn Vaderland op deze wereld heb 
verlaten. 
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Uw zoon en broeder Br. Remigius. 
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Rome, 20 december 1927 
Dierbare Ouders. 
Verlangende dat gij met het schone kerstfeest dezen brief ontvangt, kan ik niet langer wachten om te 
schrijven. Ik wachtte op de komst van een brief met mijn verjaardag, ik vertrouw vast dat gij er een 
geschreven hebt, maar zoals we het al gewend zijn met lang onderweg te zijn, zal hij morgen of overmorgen 
wel afkomen. Daarover niet getreurd, deel ik u mede, dat ik steeds gelukkig ben en een goede gezondheid 
geniet, hetgeen ik van u ook hoop en dat zo is, zoals ik uit uw brief, Moeder, vernomen heb. O nu, lieve 
Ouders, Broers en Zusjes bij dit schone Kerstfeest wens ik dat gij dit feest in een goede en vreugdevolle 
gesteltenis mag vieren, dezen dag lieve ouders, zal altijd een liefdevolle en dankbare herinnering bij mij 
opwekken, ten eerste jegens God dat Hij mij de kracht en de genade gaf om mijne roeping te volgen, en ten 
tweede jegens u, lieve ouders, die, alhoewel het offer zwaar scheen, zo spoedig dit offer brachten en 
medewerkten om aan mij de beantwoording aan mijn roeping te vergemakkelijken. Daarvoor zal God u 
belonen want vele ouders hebben hunne kinderen ongelukkig gemaakt hier en in ’t ander leven door tegen 
te werken aan de ware roepstem van God. En bij den aanvang van het Nieuwe jaar wens ik dat God u moge 
zegenen in het geestelijk en tijdelijk welzijn, dat dit voor u moge wezen een gelukkig en zalig Nieuwjaar, 
steeds voor God levende, de kleine en natuurlijk ook de grote kruisjes uit liefde tot Hem verdragende, o, lieve 
ouders dan zijn wij waarlijk gelukkig. Wens ook de familieleden van mij een zalig Nieuwjaar. Nu nog zo het 
een en ander. Vooreerst, lieve Moeder, ik heb uw brief uit het retraitehuis ontvangen dat doet u weer eens 
goed. U vraagde hoe het met de keuken gaat. O, ik begin het al aardig te leren, men eet veel macaroni, maar 
toch ook aardappelen, maar met andere bereidingen. En Jan hartelijk dank voor uw briefje ik zal er wat 
vreemde postzegels in doen. En Rome, O Rome is schoon vooral voor den Katholiek, met hare godvruchtige 
plaatsen en prachtige kerken. En vooral voor diegenen die van oudheden houd, daar is veel van te zien. 
Kerken van uit den tijd der Apostelen, waar zij gevangen geweest hebben. De kastelen der keizers, wel 
vervallen natuurlijk maar toch kan men nog de kolossale bouwwerken zien. Zo bijvoorbeeld , vlak bij ons 
seminarie staat een kerk, het Pantheon genaamd, die gebouwd is door een keizer voor de afgoden, 27 jaar v 
Christus dus hij is bijna 2000 jaren oud, men heeft hem niet hersteld maar wel veel afgebroken en toch is die 
kerk nog sterk men leest er nog de H. Mis in. Die oude monumenten zijn bijna overal ongeveer twee meter 
dieper gelegen als de straat, zo is de grond gerezen in dien tijd. Voor onze wandeling zoeken we altijd een 
kerk op waar dien dag het feest van een heilige is, zo zullen morgen, met feest van St. Paulus, broeder Leon 
en ik naar de Kerk van St. Jan in Lateranen gaan, waar men op dien dag de kapel van het laatste avondmaal 
kan zien. Om niet te vergeten, op 3 december zijn we allen, geheel het seminarie, op audiëntie geweest bij 
den Paus, hij heeft lange tijd tot ons gesproken, ik heb hem goed verstaan. Hij zei nog, de Apostolische zegen 
strekt zich uit over ieder van u, over u diocees, parochie, ouders en familieleden. De Hartelijke groeten aan u, 
lieve ouders, broertjes en zusjes van uw zoon en broer en aan tante Pie en ome Dirk hun neef Br. Remigius 

Rome, 3 januari 1928 
Lieve Moeder 
Op dit blijde familiefeest waarop allen zich verheugen omdat Moeder verjaart, zal ik niet ten achterblijven om 
dien vreugde te volmaken. Lieve Moeder wel hartelijk gefeliciteerd met dezen uwen verjaardag, dat God u de 
gunst verleend heeft nog steeds in den huiselijke kring te zijn en ik hoop en vraag den lieven Jezus dat Hij u 
nog lange jaren moge geven voor de opvoeding van mijn lieve kleine broertjes en zusjes, en ook tot geluk en 
éénheid van het huisgezin. Lieve moeder, ik begrijp dat gij gelukkig zijt in uw huiselijke kring, met een zuiver 
geweten God te dienen in uwe werkzaamheden, en als gij ziet dat uwe kinderen beantwoorden aan de 
opvoeding die gij hun gegeven hebt. Lieve broertjes en zusjes, denken wij er dikwijls aan welke grote genade 
het is goede brave ouders te hebben, danken wij God daarvoor en laat ons hen beminnen. Dierbare vader in 
den geest druk ik u de hand en feliciteer u hartelijk met moeder die u trouw ter zijde staat. En dan lieve 
ouders bedank ik u hartelijk voor het pakket dat gij mij toegestuurd heb, ach dierbare ouders gij doet veel te 
veel moeite voor mij, ik weet goed genoeg al het goed dat gij voor mij wilt doen, maar nogmaals hartelijke 
dank. Zoals steeds ben ik nog goed gezond, een beetje verkouden maar dat ben ik gewend ’s winters. Met de 
koude gaat het hier nog al, de ergste koude is geweest enkele dagen van 5 graden onder 0. Dat is wel een 
uitzondering in Italië waar het bijna nooit vriest. Nu is de temperatuur ongeveer 13 graden warmte. Het is nu 
prachtig weer met een helder blauwe lucht en toch niet vriezen, net zoals in Holland in de lente. Met dit wil ik 
niet zeggen dat het nooit slecht weer is, o neen, het regent hier ook en het is soms zeer veranderlijk weer, 
den enen dag koud, wat men hier koud noemt, en den anderen dag een warme wind, sirocco, genaamd, die 
komt van Afrika, en enen dag was het zoo vochtig dat al de trappen en gangen nat waren alsof het binnen 
geregend had. En ook, wat in Holland niet gebeurd, ik was ‘s zondags op mijn kamer en ineens begonnen de 
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muren te schudden dat was een aardbeving van enkele seconden. Zie daar nog een schipperspraatje over 
het weer. Dierbare ouders broers en zusters de hartelijke groeten van uw zoon en broer. Br. Remigius  
Ik doe er een paar plaatjes in door den Paus gezegend. 

Rome, 31 januari 1928 
Dierbare ouders broertjes en zusjes. 
Deze week heb ik uw brief ontvangen met de twee briefjes van f 2,50 er in, dus dat is goed terecht. Ik zal de 
er de gevers voor bedanken. Ik heb er uit vernomen dat u allen het nog goed maken, dat verheugd mij, en ik 
hoop dat het met de kleine Cor goed in orde komt of gekomen is. Wat mij aangaat, nog goed gezond, de 
verkoudheid zal gauw voorbij zijn. Ik ben gelukkig hier in Rome, u weet wel, het geluk hangt niet van de 
plaats af waar men is, maar van het ware geestelijk leven, dat alleen een mens gelukkig maakt. En beste broer 
Broer Bernard gij zijt jarig geweest ik heb u dien dag niet vergeten maar ik heb hartelijk … u de genade 
verlene … in de deugd en in  het … dagelijks voor u en voor … huisgezin opdat allen braaf en deugdzaam 
mogen blijven. Lieve Moeder gij vraag dit mij of alles in het pakje was. Nu als gij mijn vorige brief bewaard 
heb, haal hem nog eens voor den dag en lees hem nog eens goed door. Ik heb u in mijn vorige brief hartelijk 
bedankt voor alles wat gij mij gestuurd hebt, maar ik heb u  niet gezegd dat ik het pakje ontvangen had, ik 
heb niets ontvangen, en op deze manier wilde ik u de droefheid besparen door te verzwijgen dat ik het niet 
ontvangen had, maar nu gij om uitlegging vraagt moet ik het wel zeggen. Nu kan men ook verklaren 
waarom ik niets geantwoord heb aan diegenen die geschreven hadden en welke brieven in het pakje waren. 
Lieve Ouders voor mij is het niet zo erg, maar voor u die zoveel vergeefse moeite gedaan hebt is het 
vervelend. Lieve Ouders spaar de moeite toch, ik weet goed genoeg uw goeden wil, en mocht iemand eens 
gaarne wat sturen dan is het het beste het over te sturen gerecommandeerd, men betaald iets meer voor 
postzegel, maar dan neemt de post de verantwoording op zich. Nog eens, lieve Ouders Broers en Zusjes ik 
bedank u hartelijk voor het geen gij er in gedaan had en voor de brieven die wel hartelijk moeten geweest 
zijn. En nu dierbare ouders wil ik u een kleine verrassing toesturen waar gij en de anderen zeer blij mee zullen 
zijn. Ik heb het een Pater gevraagd hij zal mij enkele Agnus Dei geven. Agnus Dei zijn kleine ronde plaatjes 
van was waarin het Lam Gods is afgebeeld, door den Paus gezegend, met vel aflaten verrijkt en soms zijn er 
ook deeltjes in van relikwieën van Heiligen. Men kan ze niet kopen of verkopen men moet ze vragen aan ’t 
Vaticaan, want u weet relikwieën mag men niet verkopen. Gij kunt ze op u zelf dragen in een relikwiedoosje 
of in een schilderijtje laten zetten. Als ik er genoeg krijg wil ik ieder der familie er een van geven, maar het 
eerst u lieve ouders twee, dan tante Ka, Vr. van Dijk, Siem Kruik, Ome Dirk enz. … volgens u goeddunken ieder 
één. Gij moet het hun maar uitleggen zoals ik u schrijf. Er zijn er twee bij die wat bruin zijn dat komt omdat 
men een pap gemaakt heeft van de overblijfselen der Heiligen, dus ware relikwieën. Ik zal op een los papiertje 
de voordelen vermelden die men verdient als men de Agnus Dei godvruchtig draagt en vereert. Hopende u 
te hebben verblijd als ook de ooms en tantes doe ik u de hartelijke groeten, lieve Ouders, broers en zusjes Uw 
zoon en broer Br. Remigius.  
NB: tekst in diverse regels ontbreekt waarschijnlijk door het afscheuren van de postzegel op de envelop terwijl de brief 

er nog in zat. 

Rome, 25 februari 1928      
Dierbare Ouders. 
Met genoegen heb ik uit uw laatste brief van 10 februari vernomen dat alles is goed overgekomen. Daar 
houd ik wel van u gelukkig en blij te maken, op die manier zijn wij allen gelukkig. Ik ben nog goed gezond, de 
verkoudheid is voorbij, maar O. L. Heer heeft mij nog een klein kruisje gegeven van een dikken wang, u 
begrijpt wel. Welnu O.L.H. heeft zoveel geleden zonder schuldig te zijn, waarom zouden wij dan niet iets ter 
zijner liefde lijden. Overigens gaat alles zeer goed, ik begin al een beetje Italiaans te babbelen met de 
knechten, want er zijn twee knechten in de keuken. Er zijn hier al enkele Kardinalen geweest, en Kardinaal 
Dubois van Parijs heeft hier acht dagen gelogeerd. Hij heeft ons eenvoudig en hartelijk toegesproken in een 
conferentie gegeven aan de Seminaristen die wij geregeld bijwonen. En dan om niet te vergeten, laatste 
Dinsdag 21 Febr. Ben ik met de scholastieken een gehele dag op wandeling geweest.  



 
22 

’s Morgens half zeven gepakt en 
gezakt met de stok in de hand op 
weg. Eén uur gingen we met de 
tram buiten Rome en toen de 
bergen in. We hebben een berg 
beklommen van 950 M hoog op 
den top een oud klooster. 
Verbeeld u een Hollander die 
voor het eerst een berg beklimt ik 
heb grote ogen opgezet voor al 
die schoonheid, maar ook 
gezweten in het reeds warm 
zijnde Italiaanse zonnetje. 
Beste broer Jan hartelijk dank 
voor uw brief, ik heb nog enkele 
postzegels bijeen gegaard dat zal 
u plezier doen. Et mon petit frère 
Antoin leert ge nog Frans, de 
Italiaanse taal is ook mooi hoor. 
Nu dierbare Ouders, Broers en 
Zusjes ga ik eindigen, ik zou nog 
wel veel weten te vertellen van 
Rome maar dat is goed voor een 
andere keer. Als alles geregeld  

 
Broeder Remigius: 5e van links 

gaat zal ik nu toch eens een poosje wachten met schrijven ik heb al zoveel geschreven in korten tijd. Daarom 
wens ik dat gij de H. Vastentijd in een goede gesteltenis moogt doorbrengen om daarna een zalig en 
gelukkig Paasfeest te vieren. De hartelijke groeten, lieve Ouders Broers en Zusjes van uw zoon en broer. Br. 
Remigius 
p.s. Er zit een Hollandse postzegel in die nog niet gestempeld is. 

Rome, 1 april 1928  
Hoogfeest van Pasen. 
Dierbare Ouders Broers en Zusjes. 
Gij had mij geschreven dat P. Barendse zou komen, dus u begrijpt ik wachtte elke dag. Doch zaterdag werd ik 
opgebeld, ik dacht daar zal je het hebben. Vlug mijn beste toog aangeschoten en de spreekkamer in. Ja wel 
hoor daar zat Barendse. U begrijpt de ontmoeting was hartelijk, zo voor het eerst een westlander en goede 
bekende te ontmoeten. Vlug het rauwste nieuws verteld waarbij hij mij de geschenken overhandigde die hij 
voor het geld gekocht had hetwelk gij hem gegeven hebt. Hiervoor, lieve Ouders, mijn hartelijke dank, nu zijt 
gij er toch in gelukt mij een cadeau te bezorgen. Het was een groot ei prachtig versierd en een grote doos 
bonbons zeer schoon en dan nog, waar een Hollander altijd aan denkt, een pakje sigaren. Lieve ouders mijn 
hartelijke dank hiervoor gij zijt veel te goed. Ook uw brief heb ik ontvangen. Vervolgens stelde ik Barendse 
voor om wandeling te gaan maken, wat hij zeer goed vond. Vlug mantel en hoed gehaald en klaar is kees. 
Maar eerst het huis wat bezichtigd, prachtige kapel eetzaal, daarna onze armzalige keuken waar we Br. Leon 
aantroffen. Een praatje gemaakt zo goed als het ging in ’t Duits en Hollands, waar het natuurlijk al gauw op 
de sigaren terecht kwam. Ik  dacht Vader die moet toch ook eens Italiaanse sigaren zien, daarom heb ik eerlijk 
enkele sigaren weggehaald uit het kasje van de oudste Br. Kok die niet thuis was en ze Barendse voor u 
meegegeven. 
Zolang als ik al in Italië ben, heb ik slechts een halve sigaar gerookt, ze zijn zo ontzaggelijk zwaar dat ik hem 
direct in het vuur geworpen heb, maar als ge roken wilt moet ge hem middendoor snijden en dat had ik niet 
gedaan. De geur is zeer goed voor diegene die er bij zit maar arme kerel die trekken moet. Daarna hebben 
we een fijn glaasje wijn gedronken en de kelder bezocht. Alles nog oude resten van de keizerlijke 
badplaatsen. Al flink babbelende in het Duits en Frans en Hollands totdat Barendse zegt, ja klets maar. Toen 
zijn we de stad ingegaan waarbij we enkele oude monumenten bezochten en prachtige kerkjes. Barendse 
zeide; ik heb al zoveel schoons gezien van Rome ik wil toch ook wel eens het Italiaans leven zien, ik zeg dat 
treft we moeten toch een echte volksbuurt passeren. Het krioelt er van kinderen, als ze een geestelijke zien 
komen ze op je af nemen je handen, soms kussen ze de handen en zonder ophouden vragen ze “dammi un 
santo, dammi un satino” geef mij een heilige plaatje. We zullen dat zijstraatje eens ingaan zegt Barendse, 
goed, overal ziet ge de was over de straat gespannen in alle kleuren van den regenboog, ook een klein kerkje 
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wat ik nooit ontmoet had. We houden voor een huisje stil, zoals overal staat de deur wagenwijd open, 
misschien is er zelfs geen deur aan. Barendse geeft het verlangen te kennen het binnenste te bezichten. Ik 
vraag in het Italiaans, de bewoners zijn vriendelijk en staan het ons zeer gaarne toe. Och, och wat een 
miserabele boel, bijna geen meubels, de vloer vol gaten en roken, ik dacht ons varkenshok is er prachtig bij. 
Moeder de vrouw ontvangt enkele liren van Barendse ik geef enkele plaatje aan de kinderen weer een heel 
huisgezin gelukkig. Het is niet mogelijk zegt Barendse een miserabeler krot te vinden. Een eindje verder zijn 
we nog een huisje binnengegaan maar och dat was nog ellendiger. Jonge mensen met zes kindertjes 
waarvan een ziek in een hokje zo klein dat we nauwelijks staan konden. Nu heb ik toch het Italiaans leven 
gezien, zegt Barendse welk een verschil met in Holland, want als ik bij uw Moeder komt en er staat een stoel 
scheef dan schaamt ze zich want ge komt in een rommel. Ja, leve de nette Hollandse huisvrouw. Daarna zijn 
we een heuvel beklommen aan den kant der stad, Barendse was in bewondering voor de schoonheid, aan 
den enen kant der stad met hare koepels en paleizen, aan den andere kant de romeinse kampagne, in de 
verte de bergen, en dit alles met een prachtige blauwe lucht. Zo zijn we afgedaald naar St. Pieter waar we de 
andere Hollanders aantroffen na kennismaking hebben we enkele gedachtenissen gekocht. Dat is weer eens 
aardig als ge zo door ieder zijn moedertaal hoort spreken, ’t is juist of men weer in Holland is. Goed, na veel 
gezocht, met gemopper van de winkeljuffrouw, omdat die Hollanders alles van de plaats afhaalden konden 
we met een bezweet hoofd de winkel verlaten. Intussen was het schemer geworden, ik zeg nu kunnen we 
nog een mooie avondwandeling maken tot het hotel, want eerlijk gezegd, ik hou niet van trams. Zo gezegd 
zo gedaan en na de nauwe straten gepasseerd te zijn, die bijna opgepropt zijn met mensen auto’s en wagens 
komen we aan het hotel. Ik vroeg Barendse een brief mee te willen nemen, die ik dan een dinsdag, den dag 
voor zijn vertrek bij hem zal brengen. Als hij tijd heeft zullen we nog een wandeling gaan maken. Lieve 
ouders ik zou u gaarne een gedachtenis van Rome willen meegeven, ik zal pater Econoom vragen, want al 
hebt ge me dikwijls geld toegestuurd, moet ik het toch altijd, volgens mijn H. Geloften vragen, en gij zoudt 
niet willen dat ik u een plezier deed door mijn H. Geloften te schenden, maar dat komt in orde. Dat God u 
moge zegenen. Uw zoon en broer Br. Remigius. 
Ik ben in de vaste overtuiging dat u, vader, nog eens naar Rome zult komen, maar dan moet ge niet met een 
grote groep meekomen maar alléén of met twee of drie dan hebt ge er iets aan. ’t Zijn nog maar 
luchtkastelen hé. 

Rome, 9 april 1928       
Dierbare Ouders, 
U zult met het Hoogfeest van Pasen wel een brief verwacht hebben, maar ik dacht ik zal wachten tot Pasen 
dan is men beter in de gesteltenis om te schrijven. Daar het toch nog in het octaaf is wens ik u nog een zalig 
Pasen hopende dat gij steeds gelukkig zijt onder elkander. Welken schonen tijd is dat de heilige vasten vooral 
in Rome, waar al de Ceremonieën plechtige gevierd worden zoals het behoort. Elke dag van de vasten is er 
statie in een van de kerken van Rome, u kunt dat zien in het missaal. Dan worden al de relikwieën die er zijn 
tentoongesteld. Ook is er de geselkolom van Jezus, lans, doek van Veronica, enz. ook heeft men vroeger de 
trap waar Jezus opgeklommen is, overgebracht van Jeruzalem naar Rome. Dagelijks ziet men mensen op de 
knieën biddende dezen trap opstijgen. Ja ik moet God danken voor de gunst die Hij mij bestemd heeft, te zijn 
in Rome. Ook lieve Ouders u zult wel nieuwsgierig zijn hoe ik het maak, ik kan niet anders zeggen als 
kerngezond. Ik had u gesproken van een dikken wang, nu O.L. Heer in zijn goedheid heeft gewild dat ik de 
gehele vasten binnen moest blijven, het was een zweer die ontstaan was omdat de verstandskies te veel 
onder het vlees was, nu heeft men die kies er uit getrokken en het is zo goed als genezen. Dat was wel een 
offertje dat ik niet kon uitgaan, en juist in de vasten als er zo veel in de kerken te doen is, maar ik heb toch 
God gedankt voor zijn kruisje en ben altijd gelukkig. Maar nu kan ik weer uitgaan, gisteren 3e Paasdag zijn we 
op grote wandeling geweest, ik heb namelijk mijn brief op 2e Paasdag niet af kunnen krijgen. Ook, lieve 
Ouders, heb ik uw brief ontvangen en die van Marie en den 7e April die van Bernard, ik zal hem weldra 
schrijven. Marie hartelijk dank voor uwen brief, ik begrijp dat gij Rome eens gaarne in werkelijkheid zoudt zien 
maar wie weet, gij zijt nog jong en men weet niet hoe gauw een vierkante stuiver uitgerold is. En zoals ik uit 
uwen brief, Moeder, vernomen heb gaat alles zeer goed dat verheugd mij, en met Pasen de soldaat thuis dat 
zal uw plezier gedaan hebben. Zoals verleden jaar Pasen. En Moeder, altijd bezorgd en oplettend om mij 
plezier te doen, ik dank u hartelijk voor u vriendelijk aanbod maar mijn horloge loopt nog goed. Vader als u er 
nog eens een woordje bij doet dat doet mij plezier, ik ben blij dat gij zulk goed werk gevonden hebt. Tante 
Marie heeft ook hare kruisjes eerst zij zelf ziek en nu een kleine aangereden, ik zal haar spoedig antwoorden 
op hare brief en ik ben blij dat gij, Moeder en Truus, haar zo trouw ter zijde staat. Beste broer Jan weer bijna 
een gehele serie Italiaanse postzegels, die ge teveel hebt zult ge ook wel raad mee weten. En nu mijn lieve 
kleine Broer Cor gij gaat Jezus voor de tweede maal ontvangen, maar nu goed voorbereid en vollen kennis, 
Jezus die u heeft beter gemaakt, die u bemint. Wat moet gij gelukkig zijn, blijf altijd braaf, als gij Jezus 
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ontvangen hebt, spreek dan zachtjes met Hem. Vraag Hem dat gij braaf moogt blijven, vraag aan Jezus te 
helpen, vraag Jezus, vader en moeder te zegenen in hunne gezondheid en dat de kruisjes die zo noodzakelijk 
zijn in het geestelijk leven met liefde mogen dragen. Vraag ook Jezus wat gij voor uw oudste broer wenst en 
uw andere broertjes en zusjes. Bedank Jezus voor al het goede spreek tot Hem als tot een vriendje. Lieve 
ouders hartelijk gelukgewenst op dezen voor u gelukkige dag. God zegene u. Br. Remigius. 

Rome, 13 april 1928        
Beminde Broeder. 
Gij zijt getrouw geweest aan hetgeen gij beloofd had van eens spoedig te schrijven nu ik heb uw brief 
ontvangen ook uw portret, flinke soldaat en met genoegen vernomen dat gij het goed maakt. Dat zal wel 
niet meevallen zo ineens van huis af, maar houd goeden moed, sla u door die kleine moeilijkheden. Weet dat 
het met mij ook maar niet zo vanzelf gaat, maar met een weinig moed, en vooral door aan God en de H. 
Maagd de hulp te vragen die men nodig heeft komt men er zeker. Verwaarloos toch het gebed niet want als 
men denkt er zonder de hulp Gods door te komen en te strijden zonder hulp van God tegen zijne kwade 
neigingen zal men zeker schipbreuk lijden. Toon u ook moedig in het onderhouden en vervullen van uw 
Godsdienstplichten, want ik vraag u voor wie heeft men meer eerbied, diegene die moedig zijn plichten 
vervult, zonder terug te deinzen voor een schimpwoord of een spotlach, of voor diegenen die laf zijnen God, 
die hem met een uiterste liefde bemind, verlaat voor een spotlach. Beminde Broer, vertrap toch het menselijk 
opzicht, ik zal u helpen door voor u te bidden in den strijd die gij moet doorstaan en die iedereen moet 
doorstaan ook de kloosterling. En dan Bernard ziet wat hoger op te komen want als men in dienst zijn best 
gedaan heeft, heeft men later altijd kans om een goede betrekking te krijgen. Nog eens Bernard houd 
goeden moed, dit is uw Noviciaat, we zullen voor elkander bidden opdat wij beiden tot ons doel den hemel 
geraken, gij in den wereldlijke, ik in den kloosterlijke staat. Uw toegenegen en liefhebbende Broer Br. 
Remigius. 

Rome, na 18 mei –  begin juni 1928 
Dierbare Ouders broertjes en zusjes. 
’t Jonge, jonge, ik heb nu zoveel te vertellen dat het wel een lange brief zal worden, maar voor alles, 
beginnen bij het begin. Ik ben ten eerste in goede gezondheid, hoewel ik altijd nog met de verstandskiezen 
aan ’t vechten ben, maar het tweede slachtoffer zal ook moeten vallen. Sedert Pasen heb ik twee brieven van 
u ontvangen, den 23ste April en den 18e  Mei de laatste met het geld, maar wacht even tot straks. De eerste 
brief was van Vader en beste vader hartelijk dank dat gij ook nog eens geschreven hebt en zo het een en 
ander verteld. Het zal zo ook beter voor u wezen op de veiling als ploeteren in de tuin. Wat mijn horloge 
aangaat, o! dat loopt nog goed genoeg, het is wel eens bij den dokter geweest, maar nou ja dat overkomt 
ons ook wel eens. En mijn pijp, och die ligt te treuren in de tafellade, ik geloof dat hij meer heimwee heeft 
naar Holland als zijn baas, trouwens daar heb ik tot nog toe geen last aangehad. Ja, vader de tabak is duur 
hier, en dan nog welke tabak, ik ben in Frankrijk geweest en nu in Italië, maar ons kleine Hollandje staat 
bovenaan, wij kunnen er in vele zaken fier op zijn. Ik hoor Truus al zeggen, ajakkes wat schrijft ie klein, ja 
moeder zet opa’s bril maar op, het is nodig anders gebruik ik teveel papier. En dan om voort te gaan, had gij, 
lieve Moeder, er ook nog een woordje bij gedaan, dat rijmt. Ik verneem van u dat het zeer goed gaat met 
Bernard, ik hoop dat hij mijn brief ontvangen heeft. Gij vraagdet ook of ik een goede Overste heb. O, Moeder 
ik kan geen betere verlangen, het is een nieuwe Overste, hij is gekomen nog na mij, in ’t najaar. Hij is 
missionaris geweest, een brave, heilige man, hij staat zéér, zéér goed met onze H. Vader den Paus, dat heb ik 
zelf wel gezien hoe hartelijk de Paus hem de hand drukte. Ja, altijd nog als, één als Hollander hier in ’t 
seminarie, maar daarom ik ontmoet wel eens een Hollandse Broeder die hier in Rome zijn, zo ben ik al 
verschillende keren met de Broeder die bij Kardinaal van Rossum is, op wandeling geweest, ook heb ik hem 
bezocht in het paleis van de propaganda des geloofs. (Collegio di Propaganda Fide) En kleine Cor gij hebt 
een mooie kaart gestuurd, ge schrijft al goed, wat zijt ge wel gelukkig doe je best en blijf altijd braaf. Lieve zus 
Marie ik heb ook uw brief ontvangen, dat deed mij plezier, ik zal u niet vergeten in mijn gebed. Wie volgt! O, 
ja den 8ste Mei een tweede brief van Moeder in goede gezondheid ontvangen. O, nee daar denk in niet over 
dat gij mij vergat, maar ik denk wel eens, Moeder moest mij ook maar eens wat laten wachten, zoals ik het 
met u ook doe. Het geld is goed overgekomen, mijn allerhartelijkste dank er voor, ik heb gevraagd om een H. 
Mis voor ons huisgezin, en wat ik met de rest gedaan heb daar zal O.L. Heer wel tevreden mee zijn. De 
Poeldijkers heb ik niet te spreken kunnen krijgen, dat zit ‘m zo. De 2e mei ’s morgens om 10 uur was ik juist 
flink aan ’t vlees braden, toen ik een ansicht kreeg, met verzoek, als ik enige Poeldijkers wilde spreken, naar 
een hotel te komen. Nu op de kaart was vermeld dat zij den 2e Mei om 9 uur ’s morgens met den trein 
zouden vertrekken, dus de kaart was te laat aangekomen. Ik weet niet hoe diegene heet die mij de kaart heeft 
toegezonden bied hem mijne verontschuldiging aan, met dank voor zijn beleefd verzoek. Twee dagen 
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tevoren had ik nog een Holl. Bedevaart ontmoet en ik heb aan één gevraagd of er geen Naaldwijkers bij 
waren, het waren spoorwegmannen. Lieve Ouders gij vraagt of ik niets nodig heb, och een religieus heeft 
zoveel niet nodig, en als ik iets beslist nodig heb, nu als ik er den pater om vraagt krijg ik dat zeker, dus lieve 
ouders, hartelijk dank voor uw vriendelijk aanbod ik ken uw goeden wil, wat men mij geeft ik ben er hartelijk 
dankbaar voor. (slot volgt) 
(n.b. het vervolg ontbreekt! ) 

Rome, 6 juli 1928 
Dierbare ouders broertjes en zusjes  
Nu kan ik toch niet langer weerstand bieden om nog langer te wachten, want gij lieve ouders, broertjes en 
zusjes, hebt allemaal geschreven. Ik heb uw brief den 18 juni ontvangen en er uit vernomen dat u het goed 
maakt nu, met mij ook hoor, kerngezond. Moeder, gij hoopt dat ik die kies niet laat trekken, maar ik ben blij 
dat hij er al uit is, en voel niets meer. De druiven groeien hard, zegt ge, geen wonder, als het daar ook zo 
warm is als hier, 65 gr. In de zon, 34 in de schaduw en alle dagen even heet geen wolkje, geen regen, dat 
duurt zo den helen zomer tot october. Voor de groenten is het in Holland heel wat beter dat begrijpt ge, ’s 
winters groeit het nog beter hier als zomers. Beste broer Jan, dank voor uw briefje een andere keer weer eens 
wat postzegels, anders word de brief te zwaar met de foto’s. Maar Jan, er is nu een nieuwe serie in Holland en 
dat zijn die personen die mij al die vreemde postzegels bezorgen te weten gekomen, gij begrijpt dat ik hun 
een groot plezier zal doen als ik er hun wat kan overhandigen, dus Jan stuur er eens wat van over s.v.p.. 
Lieve ouders, ziehier twee foto’s 
die zijn gemaakt gedurende de 
grote wandeling die ik heb 
gemaakt met de scholastieken en 
enkele Paters. Het is aan zee, niet 
zo mooi als aan Kijkduin en 
Scheveningen want het zijn 
allemaal rotsen. Op de foto’s  die 
broeder met het puntje is een 
bekende uit de van Renenstraat. 
We hebben toen nog eens 
gezeild ook. Ik zou zoveel kunnen 
vertellen, maar dat word te lang, 
alleen dat we den 16 juni weer 
met geheel de bevolking van het 
seminarie op audiëntie zijn 
geweest bij onzen H. Vader den 
Paus. Hij heeft ons zo hartelijk en 
eenvoudig toegesproken en 
vooral sprak hij met lof over 
onzen overste P. Bertien. Daarna 
foto’s genomen op het grote 
plein van Damascus in het  

 
Broeder Remigius staat rechts naast de mast 

Vaticaan. De Paus heeft een prachtige relikwie geschonken van de H. Teresia v.h. H. Jezus en nog meer 
heeft hij gedaan voor ons seminarie. 
Moeder de jongens hebben goede ogen, laat hem Marie of Truus maar lezen. ’t Is jammer, nu kunt gij de brief 
niet meer voorlezen bij tante Pie op de koffie, maar Truus zal u wel vergezellen. Verders heb ik gisteren de 
brieven ontvangen van Truus en Wim. Lieve zus Truus, uw briefje doet mij veel plezier, hartelijk dank, het 
verheugd mij dat gij zo uw best doet voor uwe lieve ouders, bemin hen, gehoorzaamt hen dan zult gij altijd 
braaf en gelukkig blijven. Gij vertelt dat Marie zo’n verzwering heeft. Lieve zus Marie, dat moet wel een harde 
beproeving voor u zijn, ik heb er ondervinding van. Laat maar eens goed nazien of ook de verstandskiezen 
niet de oorzaak zijn, zoals bij mij, want zij zaten te veel onder het vlees en konden niet uitkomen. Daardoor is 
er een zweer ontstaan, een fistel, dat steeds verder vreet. De gewone huisdokter wist dat niet en hij heeft mij 
een gaatje van de buitenkant gemaakt. Dat had niet nodig geweest, want het wilde niet genezen, toen ben ik 
naar de kliniek gegaan en die dokter zag beter wat het was en heeft de kies eruit getrokken. Spoedig was het 
genezen, toen begon het aan de andere kant het zelfde maar ik wist nu den weg, heb de andere er ook uit 
laten trekken en ben nu geheel klaar. Misschien is dat met u ook zo Marie, maar lijd geduldig, onze L. Heer 
geeft ons altijd kruisjes tot ons meerder geestelijk voordeel. Ik heb ook vandaag uw ansicht ontvangen, 
hartelijk dank. En Truus ik denk er niet over het u kwalijk te nemen dat gij wat gewacht heb met schrijven ik 
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ben  blij dat gij zo’n flinke zelatrice zijt, ik zal voor u bidden. Maar toch uw briefje verblijd mij. En nog een brief 
van Wim, dank er voor beste broer, welke Toussaint is dat die naar het klooster gaat. (Het betreft hier Piet 
Tousain uit Monster die ook naar het klooster te Baarle Nassau gaat en daar als broeder Lætantius op 7 
oktober 1930 geprofest wordt). Hou je goed hé, werk flink en doe je best in alles.  
 
Lieve ouders ik ben wel zeer begunstigd ik heb een relikwi gehad van de H. Teresia v.h. H.J. van de H. 
Alfonsus, de H. Gerardus Majella en de H. Clemens Maria Hofbauwer, ik heb ze gehad van de Broeder die bij 
kardinaal van Rossum is van allen een stukje van de beenderen. De seminaristen zijn bijna allen op vacantie, 
spoedig zullen wij ook naar ons zomerverblijf gaan in de bergen, zo gauw als ik er ben zal ik u mijn adres 
sturen. Lieve ouders dat God u moge zegenen, draagt de kleine kruisjes van het dagelijks leven met geduld, 
en bid voor mij uw zoon en Broeder Br. Remigius 

San Valentino, 20 juli 1928 - Buitenverblijf 
Dierbare ouders. 
Zoals u wel verwacht zult hebben ben ik nu op ons heerlijk 
buitenverblijf, ongeveer 1 ½ uur sporen buiten Rome. O, wat is het hier 
heerlijk, met frisse lucht en groene bomen. Wij wonen op de helling 
van een berg, 400 meter in de lucht, wij zijn ook bijna geheel met 
bergen omgeven. Het is hier waarlijk een aards en heerlijk paradijs. En 
ook voor de ziel is het zo heerlijk, men kan, zo hartelijk bidden in de 
vrije natuur, daar voelt men Gods tegenwoordigheid. Hier herinner ik 
mij ook mijn Noviciaat waar men zo gelukkig stil en innig met God 
verenigd leefde. Wij zijn hier met drie paters 12 scholastieken en 3 
broeders waarvan 2 koks, dus u begrijpt we hebben hier een weinig 
tijd om uit te rusten, want koken voor 20 of voor een goede 200 is een 
heel verschil. 

 
Tekening klooster San Valentino  

door Br Remigius 

Lieve ouders ik weet niet veel nieuws ik ben gelukkig ik hoop dat het ook zo met u is, laten wij voor elkander 
bidden opdat wij allen volgens den H. Wil van God mogen leven aan Zijne Genaden beantwoorden gij in de 
wereld, ik in het klooster. Wij kunnen allen heilig worden daar zijn genoeg voorbeelden. Ziehier, beste broer 
Jan, weer een schat van postzegels, die zijn geld waard, ik dat ik u een plezier doe. Beste broer Bernard, ik 
weet niet waar ge zit anders had ik nog wel eens een brief geschreven. Mijne hartelijke groeten aan u lieve 
ouders, boers en zusjes van uw zoon en broer. Br. Remigius. 
Ziehier het adres; A frère Remigius Convento San Valentino Poggio Mirtetto (provincia di Rietti) Italia 
Nu niet vergeten Italia op het adres te zetten. Dat gaat goed als men naar Rome schrijft al staat er geen Italië 
op, Rome weet iedereen, maar dit kleine dorpje, dus capito signori begrepen. Dag 

San Valentino, 18 augustus 1928 
Dierbare Ouders. 
De vorige brief was juist een dag weg, toen ik uw brief ontving, van Rome opgestuurd, waarin de vijf gulden 
waren. Hartelijke dank voor uwe moeite, ik heb direct de familie van Dijk bedankt. Maar gij zijt misschien 
nieuwsgierig hoe ik het maak, o zeer goed en gezond alle dagen flink warm, maar niets geen last ervan, we 
hebben het ook niet zo druk en in de keuken kan men uit de zon blijven. Elke week gaan we op grote 
wandeling de bergen en de dalen in, het zijn hier prachtige streken met zeer veel bossen. Vandaar zit er ook 
allerlei wild, zoals wolven, vossen, slangen en vooral adders. Op wandeling heb ik al twee adders gedood gij 
weet hun beet is dodelijk maar hebt geen angst. Enkele dagen geleden heb ik nog een brief van u, lieve 
ouders, ontvangen en ook van Jan en een kaart van Truus, hartelijk dank allen hiervoor. Gij schrijft wel 
drukker als ik, en toch schrijf ik ook tamelijk snel, vooral als gij weet welk een briefwisseling ik al had, naar 
Holland verschillende dorpen, België, Parijs enz. daarom als alles goed gaat zal ik wachten tot ik weer terug in 
Rome ben. Lieve Moeder gij schreef  ’t van de kerk van Honselersdijk, dat gaat alles zeer goed, maar als de 
pastoor eens een feest viert schrijf het mij dan s.v.p. dan kan ik hem ook eens schrijven. Beste broer Jan ik heb 
uw postzegels ontvangen hartelijke dank ervoor, en zie hier weer een gehele of bijna gehele serie Belgische 
dat zal u plezier doen, die ge teveel hebt kunt ge weggeven of verkopen. Beste broer Bernard ik heb ook uw 
brief ontvangen, en daar ge zo’n zwerveling zijt vandaag hier en morgen daar, zal ik u in dezen brief maar 
bedanken, verwachtende dat gij deze brief toch leest, houd goeden moed, de groeten aan uwe kameraden. 
Ziehier nog een aardige foto, van allen die hier zijn. Nu ziet ge me toch wel hé, geheel rechts bovenaan. 
Naast mij, die broeder met baard is hier een half jaar geweest en gaat naar de missie daarnaast, die lange is 
een scholastiek. Dan nog een broeder de oudste, en dan, ook een flinke grote broeder is mijn patroon 
namelijk eerste kok. Twee broeders zijn afwezig, één te Rome en de ander op reis. Van de middelste zijn drie 
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paters twee priesters en een seminarist. De anderen zijn scholastieken. Gij zegt dat ge me niet vind op de 
boot, dus dan hebt ge me niet begrepen in mijn vorige brief, ik had gezegd, diegene met een puntje boven 
zijn hoofd enz …. ik heb namelijk met inkt een puntje gemaakt waar ik sta, kijkt maar goed. Ik heb me al eens 
afgevraagd, zou Truus van tante Ant al in de missie zijn gij zult er wel antwoord op weten. Lieve ouders 
broertjes en zusjes houd goeden moed in den strijd van het dagelijks leven, wij bidden voor elkander opdat 
we allen die strijd moge volbrengen en later de kroon ontvangen hier boven in ons ware vaderland. De 
hartelijke groeten van uw zoon en broer Br. Remigius ook aan de familie. 

Rome, 17 september 1928 - Séminaire Français 
Dierbare Ouders. 
Ja, ja, Rome, weer terug in de geliefde stad Rome. Na de heerlijke weken in de bergen, ben ik toch ook weer 
blij in ons seminarie terug gekeerd te zijn. Steeds goed gezond hetgeen ik ook van u hoop. Ik moet nu voor 
enkele weken alleen kok zijn, want de knechten zijn terug om alvast het huis op te knappen en ook zijn hier 
enkele paters. De andere kok is nog te San Valentino, die komen pas begin october als al de seminaristen 
terugkomen. Wat gij misschien nog niet weet, oom Frans weet het toch al, is, dat wij den 27 augustus een 
bedevaart hebben gemaakt naar het schone Assisië, het land van de H. Franciscus en de H. Clara. Wij zijn er 
drie dagen gebleven en hebben dus alles goed kunnen bezien. Voor eerst drie uur met spoor door het 
prachtige Italië met zijn bergen en dalen en bergstromen. Dan ziet men reeds van verre Assisië, op een lage 
berg gebouwd met op den top een groot vervallen kasteel dat geheel de stad beheerst, waar vroeger de 
graaf of hertog woonde die de stad beschermde. Ja Italië is zo geheel anders dan Holland wat klimaat, land 
en gewoonten betreft. Ja Holland is schoon om zijn vruchtbaarheid om zijn opbloei, alles is nieuw en als men 
een huis vind van honderd jaar oud is dat al zeer oud. Daarentegen, Italië, men zou denken nog in de 
middeleeuwen te zitten, met verschil dat men nu auto’s trams en treinen ziet rijden, maar wat het uiterlijk 
aanzicht van steden en dorpen betreft, nog bijna juist in de middeleeuwen. Voor eerst, bijna iedere stad of 
dorp is op een heuvel of berg gebouwd, dan op het hoogste gedeelte staat het kasteel of althans een ruïne, 
ook staan bijna overal nog de muren om de stad en wilt men de stad of dorp binnentreden dan moet men 
door de poort, juist als vroeger, dat is iets nieuws voor u hé, dat ziet men in Holland niet meer. Zo ook Rome 
heeft bijna al de muren en poorten nog.  
Maar ach ik vergeet geheel 
Assisie, nu dan enkele 
voornaamste plaatsen. Vooreerst 
de prachtige Franciscuskerk waar 
het graf is van den H. Franciscus. 
Uit eerbied voor zijn grote H. 
Armoede heeft men het graf zo 
arm mogelijk gelaten. In die kerk 
meesterstukken van 
schilderkunst. Ja, ja, dat 
interesseert mij want ik ben 
tegenwoordig al aardig aan ’t 
schilderen. Dan de kapel van 
Portinnenla waar een grote 
basiliek overheen gebouwd is. 
Geboortehuis en verschillende H. 
plaatsen. Vervolgens het klooster 
van de H. Damianus, waar de H. 
Clara begonnen is met het 
stichten van de clarissen alles nog 
precies zoals in den tijd toen zij 
leefde zelf het venster van 
waaruit zij den zegen gaf met het 
Allerheiligste over een woeste 
bende rovers haar klooster 
willende roven en op zomanier 
teruggeweken zijn. Ik ga  
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eindigen, want als ik alles wilde schrijven wat ik zie en gevoel in mijn hart, zijn mij verschillende brieven nodig. 
Gij begrijpt hoe gelukkig men is als men die H. plaatsen bezoekt bid voor mij opdat ik meer en meer de kracht 
en genade moge krijgen die Heiligen na te volgen, ik bid ook voor u wees ervan verzekert. Lieve ouders, ik 
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geef u volle vrijheid mijn brieven te laten lezen aan wie ook. Ik zal u enkele plaatjes sturen van ons seminarie 
dan kunt gij u een denkbeeld vormen van ons prachtig gebouw. Moeder uw brief ontvangen met portret. 
Dat doet me plezier Jan. Lieve zus Truus, dank voor uw briefkaart. De hartelijke groeten, lieve ouders, 
broertjes en zusjes van uw zoon en broer Br. Remigius. Ook aan de familie. 

San Valentino, 6 october 1928 - Buitenverblijf 
Dierbare Ouders. 
Gij zult wel denken alweer te S. Valentino, maar heb geen zorg, al de brieven zijn goed terecht gekomen. De 
andere broeder was van de reis teruggekomen, doet nu in Rome de keuken, en zo kon ik nog voor twee 
weken naar hier toekomen. Als gij dezen brief ontvangt, zit ik misschien weer in Rome, dus als iemand 
schrijven wil, moet hij maar naar Rome schrijven. Lieve ouders het is zoals u geraden hebt, namelijk dat ik al 
van hier weg was toen u brief aankwam. Den brief van Marie kreeg ik juist den middag toen ik weer naar St. 
Valentino ging vertrekken, en eindelijk heb ik uw brief ontvangen opgezonden uit Rome, met het geld erin, 
hiervoor lieve ouders mijn hartelijke dank. Dank ook voor het nieuws dat gij mij hebt medegedeeld omtrent 
Eerw. Zuster Esminilda. Zij moet wel gelukkig zijn, zo direct aan het heil der zielen te kunnen arbeiden, 
ontberingen ter liefde Gods te gaan lijden, maar ik zal mij troosten dat ik toch ook al is het nog indirect, voor 
het heil der zielen werk. En aan mijn brave zus Truus hartelijk dank voor uw briefje en hoe gaat het met uw 
zelatricewerk, kunt ge nog al leden winnen en boekjes verkopen, denk vooral daaraan, een zelatrice moet het 
goede voorbeeld geven, daarom bid ik voor u. Kleine An en Toos dank voor uw groeten, kleine An gij zult 
gauw zelf kunnen schrijven hé. Bernard en al de anderen mijn hartelijke hé, en beste Vader ik verwacht dat 
gij er nog eens enkele woordjes bij voegt. Lieve ouders gij wordt dat reizen zo gewend dat gij er later niet 
tegen op zult zien een reis te ondernemen, van enkele dagen in het spoor. Nu zal ik eindigen een andere keer 
zal ik wel wat vertellen. De hartelijke groeten van uw zoon en broer. Br. Remigius. 
(p. s.) Lieve ouders, één van mijn broers zal de brief van Marie wel naar tante Ka willen brengen. 

Rome, 29 october 1928 - Séminaire Français 
Dierbare Ouders. 
Een mooie gelegenheid om zo weer het een en ander te vertellen. Nu zoals steeds, ben ik nog goed gezond 
hopende dat het zo met u ook is. De drukte is weer begonnen den 26 october zijn de laatste seminaristen 
binnen gekomen, weer enkele meer als verleden jaar, zijn alles bij elkaar een 220 man waarvan wel een 55 
priesters zijn die hogerop studeren. Ik ben steeds nog alleen als Hollander maar dat geeft niets, met de talen 
gaat het goed, e la lingua bellissimo Italiana comincio anche de parlare, ik wil zeggen dat ik al aardig Italiaans 
begin te babbelen. De brief van u, beste vader heb ik ontvangen, hartelijk bedankt ervoor en voor de 
mededelingen er in geschreven. Ik heb direct de bezorgdheid van u, moeder opgemerkt want zo het mij 
schijnt hebt gij het adres op de envelop geschreven voor dat vader wegging op retraite. Ik verwacht dat u en 
Marie ook dezen winter zullen gaan dat zal u goed doen. Verders zal ik een ander keer wel vertellen van 
Rome, laten we steeds voor elkander blijven bidden, dat God u moge zegenen u en de gehele familie. Aan 
allen mijn hartelijke groeten. Uwe zoon en broer. Br. Remigius. 
Beste broer Jan, je moet geen nieuwe sturen, maar als ge soms enkele gebruikte postzegels vindt van de 
Olympiade serie zal ik u dankbaar zijn als gij ze overstuurt. 

Rome, 29 october 1928 
Dierbare Vader 
Met een blij hart en innige gevoelens van liefde en dankbaarheid kom ik op dezen uwen verjaardag, u mijne 
gelukwensen, al is het dan per brief, aanbieden. Wie zou niet blij zijn van ons huisgezin op uwen verjaardag, 
en wij allen danken de goeden God, dat Hij u tot op heden voor ons bewaard heeft. Weest overtuigd van de 
oprechtheid der gevoelens van liefde en dankbaarheid uwer kinderen want dat hebt gij tezamen met onze 
geliefde Moeder ten volle verdient. Want als wij, uwe kinderen, terugdenken op al hetgeen gij voor ons 
gedaan hebt en nog doet, uwen zorg en arbeid, voorbeeld en toewijding voor onze opvoeding, geestelijk 
zowel als tijdelijk, dan kan men onmogelijk gevoelens hebben jegens u, tegenstrijdig aan die hierboven 
genoemd. Dierbare Vader, door uwen brief heb ik vernomen dat gij uwen jaarlijkse retraite weer gemaakt 
hebt. Nu, in die dagen zult gij wel begrepen hebben dat gij één der gelukkige mannen zijt der wereld, het 
klinkt vreemd, toch is het zo. Want kijk maar eens. Gij staat goed met God, welk een vrede; gij zijt tevreden 
met uwen staat, hoe ongelukkig de rijken, niet tevreden zijnde met hun staat; gij hebt moeder aan uw zijde 
en zijt rijkelijk door God gezegend met kinderen, gij zegt misschien ik heb zorgen en dikwijls kleine kruisjes te 
dragen, maar juist door dien geduldig te dragen, blijven we klein en ootmoedig en aangenaam aan god, 
want gij weet de ledigheid is des duivels enz. Gij leeft gelukkig in onzen H. Godsdienst met hare vele 
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troostmiddelen en gij leeft met het heerlijk vertrouwen van eens voor eeuwig gelukkig te zijn met God. Ziet 
ge wel dat ik de waarheid gezegd hebt. En wij, uwe kinderen beloven van uw geluk niet te storen maar onze 
liefde en dankbaarheid te tonen door ons goed gedrag, tegelijkertijd God vragende dat Hij vader met moeder 
nog lang in ons midden houdt. Uw liefhebbende zoon. Br. Remigius. 

Rome, 3 december 1928 
Dierbare ouders, broertjes en zusjes. 
Deze week hé, is de week van de verrassingen, daarom zal ik niet nalaten ook de mijne te sturen, namelijk een 
dikke brief. Vooreerst, lieve ouders geniet ik een uitstekende gezondheid, hetgeen ik van u ook hoop. Ik hoop 
dat u mijn brief met vaders verjaardag ontvangen hebt. Sindsdien heb ik twee brieven ontvangen één van 
Wim en een van Bernard. Ik schrijf dit alles netjes op dan kunt ge zien of ik soms geen brieven ontvangen had 
die gij weggestuurd had. Vooreerst beste broer Wim hartelijk gefeliciteerd met uwen verjaardag, dat je maar 
een flinke brave jongen mag blijven en dankbaar jegens uw ouders. Ik heb uw brief ontvangen, hartelijk 
dank, dat vind ik prachtig dat gij op retraite zijt geweest. Beste broer Bernard, ook hartelijk dank voor uwen 
brief, ik begrijp dat gij gelukkig zijt weer tehuis te zijn na zo’n goede retraite te hebben gemaakt. Lieve zus 
Truus ook nog hartelijk gefeliciteerd met uwen verjaardag, gij begrijpt ik kan voor ieder expres niet schrijven, 
ik bid voor u, gij ook voor mij hé? En beste broer Jan, ’t wil zeker niet erg met fotograferen gij had, of liever 
moeder, had mij een foto beloofd maar ik zie nog niets. Hier weer enige postzegels, hebt gij ze al, geeft niets, 
verkoop ze maar, er zijn er toch gauw enige bij die ge kunt gebruiken. Kleine Antoon leert ge nog zo graag 
Frans of wilt ge nu soms Italiaans leren. Una lingua bellissimo, mooi hé? Kleine Cor Anna en To gij kunt mij 
nog niet schrijven, daarom dank ik jullie voor u gebedje van elke avond voor mij verricht. Nu heb ik allen 
opgenoemd behalve Marie nog, als zij thuis komt dus ook aan haar mijne groeten. Lieve ouders ik ben steeds 
tevreden en gelukkig in mijn kloosterleven, we hebben wel flink werk en men ontmoet wel kleine 
moeilijkheidjes, maar dat neemt mijn geluk niet weg vooral als men uit liefde tot God werkt. Ieder heeft het 
gebed hard nodig daarom vertrouw ik dat gij mij niet vergeet ik bid ook voor u. ’t Is hier prachtig weer, ’s 
morgens wat fris maar overdag volop zon. Sedert enkele dagen protestoptochten tegen Frankrijk zij willen 
oorlog. Z.H. den Paus heeft het monument ingewijd van Benedictus XV in St. Pieter. Dit jaar zullen er 
prachtige ceremonieën zijn in de St. Pieterskerk. Ik had een verrassing gestuurd aan vrouw van Dijk, ik heb 
nog geen antwoord misschien heeft zij het niet ontvangen. Nu nog iets over Rome. Gij ziet hier twee foto’s, 
één van onze kapel en de andere van de eetzaal. Zoals ge ziet is de kapel van prachtige Romeinse stijl. 
Jammer genoeg veel te klein. Aan de andere zijde ziet ge de eetzaal. Wat zoudt ge zeggen als ik u zeg dat 
deze zaal met muren en plafond, nog een badzaal is van Keizer Agrippa uit den tijd van nog voor christus dus 
dat deze zaal al 2000 jaar oud is, toch is het zo en zeer zeker. Gij zult zeggen, de seminaristen moeten wel 
bang zijn dat het plafond in hun soep zal vallen, geen nood hoor de muren zijn nog sterker als de nieuwe 
muren, meer als een meter dik en zo hard dat, één keer een venster willende maken men er niet doorheen 
kwam. Alleen met een grote aardbeving zou het kunnen vallen. ’t Is ook net als met de kapel te klein. 
Verschillende andere delen van het seminarie zijn nog van die oude muren zo ook in de kelder, want op deze 
plaats waren vroeger de badplaatsen van keizer Agrippa. Het seminarie moet nodig vergroot worden maar 
de overste durft het niet aan want als men de huizen die eraan grenzen gaat afbreken vindt men zeker oude 
muren en dan zegt de staat dat is voor mij, maakt alles bloot en op zo manier hebben ze weer een oudheid te 
meer voor de visiteurs van Rome. Zo ziet men veel ruïnen in Rome waaronder het zo bekende koloseum. Ook 
is er een heuvel midden in de stad geheel bedekt met kolosale ruïnen van keizerlijke paleizen en nog zo sterk 
dat er tuinen om te wandelen zijn op de terrassen van die paleizen. Op deze heuvel was de stad Rome 
begonnen ook heeft men er in 1900 de eerste en oudste Maria kerk gevonden met veel schilderingen van 
binnen die natuurlijk veel geleden hebben van den tijd. En er is nog ontzaggelijk veel verborgen, dagelijks 
vind men andere oudheden. U moet rekenen, vroeger was Rome één der grootste en rijkste stede met 
schone paleizen, daarna is zij verschillende malen verwoest geworden door oorlogen en later maar weer vlug 
opgebouwd, nu al die huizen en paleizen zitten nog onder de grond, men heeft er al velen bloot gemaakt, en 
voor iemand die van oudheden houd kan hier wat zien. Vele heidense tempels van vroeger zijn nu in kerken 
veranderd. Ja dat is heerlijk voor ons Katholieken als wij zien hoe schoon het Christendom over het eens zo 
machtige heidendom, gezegevierd heeft. Vroeger niets dan heidense paleizen en tempels, nu ziet men 
hunne ruïnen en tempels in kerken veranderd waar Jezus tegenwoordig is en zovele gelovigen godvruchtig 
komen bidden. Ja laten wij bidden voor de glorie van onze H. Katholieke kerk, voor hare uitbreiding in de 
heidense gewesten waar het nog is zoals vroeger hier Rome opdat ook daar de Kerk moge zegevieren, 
hunne afgoden tempels vernield of in Katholieke kerken herschapen en Jezus daar ook hulde en aanbidding 
moge ontvangen in zijn H. Sacrament. Wat ben ik gelukkig als ik denk dat ik werk alléén voor dit doel, lieve 
ouders broers en zusjes helpt gij er ook in mee door uw gebed en een aalmoes. Lieve ouders broertjes en 
zusjes de hartelijke groeten van uw zoon en broer Fra Remigio, Br. Remigius 
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Rome, 28 december 1928 
Dierbare Ouders. 
’t Is nog wel niet lang geleden 
dat geschreven heb, maar met de 
gelegenheid van het nieuwe jaar 
kan ik niet nalaten enige 
woordjes te schrijven. Vooreerst 
dan lieve ouders, broers en zusjes 
wens ik u een zalig en gelukkig 
Nieuwjaar. Met een dankbaar 
hart tot God kunnen wij 
terugzien op het afgelopen jaar 
en treden wij met vollen moed 
het nieuwe tegemoet. Ik hoop 
ook dat gij het Kerstfeest gelukkig 
gevierd heeft. Ik ben u ook heel 
en heel dankbaar voor al de 
brieven mij gezonden. Ten eerste 
heb ik uw brief, lieve Moeder 
ontvangen met de foto’s en de 
twee rijksdaalders erin. Mijn 
hartelijke dank ervoor Moeder 
het gaat zo veel beter als pakjes  
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sturen. Toen een brief van juffrouw v. Dijk. Daarna met mijn verjaardag vele brieven van u Moeder, broertjes 
en zusjes. Zij zijn allen nog voor mijn verjaardag aangekomen dus dat ging goed.Beste broer Bernard, Antoon 
Cor en Anna mijn hartelijke dank. Wat schrijven Antoon Cor en Anna al goed ik had het niet gedacht. Hier is 
dit jaar de sint niet geweest maar in Italië brengt het Kerstkindje de geschenken. Lieve zus Truus, ook uw brief 
heb ik ontvangen tegelijk van die van tante Ka, ik verheug mij dat gij allen zo gaarne op retraite gaat. En toen 
nog een brief van Marie uit het retraitehuis, ik zal haar antwoorden als ik naar tante Ka schrijf. Ziedaar lieve 
ouders, mijn nieuws laten we in het nieuwe jaar voortgaan te bidden voor elkander dan zal God ons zegenen 
en de genade geven die ons nodig zijn. Het Kerstfeest is schoon gevierd in den Kerstnacht heb ik al de 
getijden bijgewoond. ’s Avonds om half elf begonnen de matutinen om twaalf uur de nachtmis, daarna de 
twee stille H. Missen. Ze zingen hier prachtig meerstemmig maar toch de schone Hollandse Kerstliederen in 
ons kleine kerkje zijn toch schoner. In Rome word het Kerstfeest schitterend gevierd, overal prachtige stallen. 
In ene Kerk waar een wonderbeeldje is van het kindje jezus, komen de kleine kinderen toespraken houden tot 
de kleine Jezus, dat is prachtig met hun Italiaanse taal en gebaren. Den 20e December j.l. is het jubeljaar 
begonnen van Z.H. Vader den Paus. Zijn gouden priesterfeest. Bij die gelegenheid heeft Z.H. dien morgen in 
de grote St. Pieterkerk de Eerste H. Comunnie gegeven aan 100 kinderen, welker plechtigheid ik heb kunnen 
bijwonen. O! dat moest u zien vooral als de Paus in de kerk gedragen wordt toegejuicht door duizenden 
mensen. (er kunnen er namelijk 54000 mensen in). Ook zijn we weer allen op audiëntie geweest bij Z.H. Hij 
zeide te zegenen allen voor wie wij de intentie maken, toen heb ik natuurlijk aan u gedacht en hij heeft ook u 
in het verre Holland gezegend. Hier is ook nog een plaatje, gemaakt, bij gelegenheid ener feestvergadering, 
door een seminarist schilder. Gij ziet onze kapel met de seminaristen. Aan alle familieleden een zalig 
nieuwjaar. De hartelijke groeten van uw zoon en broer. Br. Remigius. 

Rome, 7 januari 1929 
Lieve moeder. 
Heden is het voor ons huisgezin weer een blijden dag, want moeder verjaard. Daarom komen wij, met 
kinderen u van harte feliciteren en u onze gelukwensen aanbieden. Ja met recht kunnen wij u gelukwensen, 
want wij weten dat gij gelukkig zijt, niet tegenstaande velen arbeid zorgen en kommer, wij weten ook, lieve 
moeder, dat wij vooral de lieven God moeten danken voor de flinke Katholieke ouders ons gegeven. Dat 
hebben wij dan ook dezen morgen gedaan in de kerk na de H. Communie, terzelfder tijd Jezus gevraagd 
hebbende dat Hij u tegelijk met vader nog vele levensjaren moge geven, dat Hij u moge zegenen in uwe 
kinderen, in uw arbeid en vooral in uw geestelijk leven, opdat gij in die jaren die u nog resten rijker oogst van 
verdiensten moge verzamelen door het ware leven. Ten slotte hebben wij, uwe kinderen het vaste 
voornemen gemaakt door ons gedrag te tonen dat wij uw toewijding zorgen en arbeid op prijs stellen, door 
u te beminnen te gehoorzamen en vooral uw voorbeeld in de deugd na te volgen opdat wij later allen 
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verenigd mogen in het eeuwig vaderland waar niets meer ons geluk zal storen. In naam van allen uw liefh. 
Zoon Br. Remigius 
P.S. uw brief oudejaarsavond ontvangen met de vier postzegels erin mijn dank ervoor, met het cadeau van 
uwe kinderen zult ge weer flink kunnen kijken, ik denk het tenminste. Brief van Marie ook ontvangen met 
prachtig plaatje mijn hartelijke dank. Ik heb nu zoo dikwijls geschreven dat we nu eens een tijdje zullen 
wachten als alles goed gaat. Aan al de familieleden mijn hartelijke groeten en nog een zalig nieuwjaar! Br. 
Remigius 

Rome, 11 februari 1929  
Dierbare ouders. 
Eerst meende ik te zullen wachten 
tot Pasen maar mijn vingers 
jeuken om u het groote nieuws 
mede te delen waarmee de 
gehele wereld in beroering komt. 
Misschien weet ge het al uit de 
kranten dat het heden 11 Februari 
de grote dag is dat Kardinaal 
Gasparri en Mussolini de 
overeenkomst zullen tekenen wat 
dan de oplossing is van de 
Romeinse kwestie. Tot nu toe 
hebben de Italiaanse kranten er 
geen woord over geschreven, zo 
streng staan ze onder Mussolini, 
eerst morgen zullen ze het blijde 
nieuws verkondigen. Ja, lieve 
ouders, nu is onze H. Vader weer 
vrij, hij krijgt een stuk van Rome, 
wel niet de gehele stad zoals 
eertijds, en dan nog 2 miljard lire 
of 250 miljoen guldens. O, ik ben 
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gelukkig in Rome te zijn, geheel het volk is geestdriftig. Dat heb ik gisteren gezien, in de kerk van de H. 
Joannes in Lateranen, de Bisschops kerk van den Paus, men heeft er een plechtig “Te Deum” gezongen bij 
gelegenheid der verjaring der Pauskroning. De kerk was propvol. En morgen 12 Februari, zal geheel Rome 
naar St. Pieter gaan om Z.H. te begroeten dan zal Z.H. een H. Mis bijwonen en daarna de zegen geven op het 
balcon. Nu kan ook weer de koning de kerkelijke diensten bijwonen daar hij eerst in de kerkelijke ban was. En 
wat zullen er veel pelgrims komen bij gelegenheid van dit jubeljaar ik denk van ook wel uit het Westland. Nu 
ziet ge weer hoe de H.Kerk altijd triomfeert, laten we God danken dat zijn zichtbare plaatsvervanger nu weer 
vrij is. En met mij gaat het steeds uitstekend goed gezond en ben zelfs niet verkouden geweest, hoewel er 
toch zeer veel zullen zijn in ons seminarie alleen al een 20. Men heeft het nog nooit zo koud gezien in Rome 
als dit jaar, het ergste is geweest 8 graden onder nul gij zult zeggen dat is niet veel in vergelijking met in 
Holland en toch kan ik zeggen dat de mensen hier meer kou lijden als bij u, want men is er niet op ingericht, 
geen vuur in de huizen en meestal luchtige zomerhuizen waar de wind doorheen waait. Lieve zus Truus 
hartelijke dank voor uw brief met het plaatje uit de St. Pieterskerk. Ik ben het niet hoor die gij aangeduid hebt 
ik was meer naar achter maar kon het goed zien. Dit plaatje is maar een heel klein stukje van de St. 
Pieterskerk. Ziet de drie grote beelden in de nissen,,, nu dat is maar één pilaar van de vier waar de koepel op 
rust. De drie gedraaide kolommen is een baldakijn boven het altaar van 29 m hoog. Daarna volgde ook uw 
brief, lieve moeder, die een treurige tijding meebracht, als ome Toon komt wilt ge hem condoleren van mij, gij 
hebt goed gedaan bernard bij u te nemen en ik dikwijls de H. Communie opgedragen voor de zielerust van 
tante. En juist deze middag heb ik uw brieven ontvangen met de rijksdaalder er in, de geefster wil liefst 
onbekend blijven, maar truus wilt gij haar mijn hartelijke dank overbrengen ik zal zeker voor haar bidden. 
Moeder als gij van der Voort nog ziet, wilt u hem mijn groeten doen als van een oude buurjongen ik zal voor 
hem bidden. Nu hebt ge weer eens wat vernomen hoe het er al zo in toe gaat in Rome ik vergeet u niet in 
mijn gebed opdat ge allen naar Gods H. Wil moge leven ons verheugende in de glorie der H. Kerk en na mij 
ook in uwe gebeden te hebben aan bevolen uw zoon en broer, Br. Remigius Hartelijk gegroet. 
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Rome, 28 maart 1929 
Dierbare ouders.  
Op dit schone Paasfeest kom ik u 
op aangename wijze verrassen, 
wel niet zoals twee jaar geleden, 
doch met een hartelijke brief. Wat 
een heerlijk feest hé, na de H. 
Vastentijd dat gij dit feest in een 
zalige blijde stemming moogt 
vieren; wat leeft men gelukkig hé 
als men met den geest der H. 
Kerk meeleeft. Eerst een droevige 
tijd waarin men het lijden en de 
liefde van Jezus overweegt en 
daardoor aangemoedigd word 
om steeds onze kruisjes te 
dragen; dan de blijde verrijzende 
die ons op de beloning in den 
Hemel doet denken. En vooral 
hier in Rome leeft men met de 
kerk mee want elke dag van de 
vasten is er statie in één van de 
kerken van Rome, men doet er  
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dan mooie ceremoniën en elke avond is er processie die de kerk uitgaat en waaronder men de litanie van alle 
Heiligen zingt.De godsvrucht van het volk treft mij telkens, dat ziet men in het koude noorden niet. Ik heb ook 
de H. trap beklommen daar onze lieve Heer is opgeklommen bij Pilatus, het was vol volk en allen kruipen op 
de knieën naar boven, best vader, ook mannen jongelingen en jongedochters die openlijk hun geloof tonen. 
Lieve moeder ik heb uw brief ontvangen steeds in goede gezondheid hetgeen ik van u ook hoop. Ik hoop 
Barendse te ontmoeten als hij een gids nodig kan hij bij mij terecht. De gehele maand Maart prachtig 
zomerweer, geen druppel regen elke dag een helderblauwe lucht, al flink warm, als het zoo doorgaat kunnen 
de pelgrims het treffen. Deze week komen er vierduizend pelgrims uit Frankrijk, de pastoors komen bij ons 
logeren. We hebben al veel hoge bezoeken gehad, één dag waren er zelfs twee Kardinaals, 3 bisschoppen, 
de afgezant van Frankrijk en een baron bij ons ten eten. De tweede kok en mijn persoontje zorgen voor de 
grote diners en we maken alles zelf. U begrijpt wanneer men steeds binnen werkt verlangt men wel eens 
naar de buitenlucht, nu dan gaan we de kerken bezoeken waar er statie is of wat buiten de stad in de 
prachtige tuinen met palmen, met mijn schetsboek in de hand om zoo nu en dan een tekening te maken. Nu 
heb ik pas 210 kerken gezien dus er blijven er nog een 200. Ik verwacht dat gij mij wel zult mededelen welken 
dag kleine An haar Eerst H. Communie doet. Om maar te tonen hoe goed gezind de H. Vader jegens ons 
seminarie is zal ik u zeggen wat hij gegeven heeft. Ik kan het gerust u  vertellen want de bladen van Frankrijk 
hebben het ook bekend gemaakt namelijk dat de H. Vader een half miljoen franken gegeven heeft voor de 
vergroting van het seminarie dat is ongeveer dertig duizend gulden of 40000. Ik dacht mijn brief zoo 
gemakkelijk vol te schrijven, maar ik ben ineens uit verteld, een ander keer wel wat van Rome vertellen. Dus 
lieve ouders broertjes en zusjes houd goeden moed, ik bid dagelijks voor u opdat gij volgens Gods H. Wil 
mogen leven bidt ook voor mij opdat ik steeds waardig volgens mijn H. Staat moge leven. Uw liefhebbende 
zoon en broer Br. Remigius 

Rome, 3 april 1929  
Dierbare Ouders. 
Ik moet u namens mijn medebroeders bedanken voor de geschenken. 
Aan de kleine Anna heb ik gedacht voor haar is de rozenkrans en het 
grote portret van den Paus. Voor ieder een jubilée medaille en ook voor 
u lieve ouders een reliqui v.d.. H. Gerardus met het bewijs der echtheid 
ervan. Hebt veel vertrouwen tot hem in ziekte en gevaren. Ik sta klaar 
om op audiëntie te gaan met 5000 Franse pelgrims en zal de rozenkrans 
en het andere laten wijden door Z.H. den Paus. Vanmorgen zijn al de 
pelgrims in de St. Pieter geweest, Barendse ook hij zal u wel vertellen 
wat er in hem omging. geen tijd meer Daaaag uw zoon Br. Remigius 
 

 
Certificaat relikwie H. Gerardus Majella 
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Rome, 15 mei 1929 
Dierbare ouders.  
Ik weet zeker dat u met Hoogfeest van Pinksteren een brief verwacht anders had ik gewacht tot de week na 
Pinksteren, tot na de grote feesten om u daarbij ook te vertellen. U moet weten morgen donderdag 15 mei 
viert ons seminarie haar 75 jarig bestaan. De Kardinaal Bisletti zal het feest voorzitten, vele toebereidingen zijn 
al gemaakt. Z.H. den Paus heeft een geschenk gegeven ik weet nog niet wat. En dan met Pinksteren het 
grootste feest onzer Congregatie zullen er ook weer enkele Kardinalen komen en hooge heeren. Maar dit is 
alles nog toekomst, laat ik u eerst vertellen dat ik goed gezond ben zooals ik ook van u hoop. Sinds mijn 
laatste schrijven heb ik weer enkele brieven ontvangen. Vooreerst van Truus en An. Kleine zus hartelijk dank 
voor u aardig briefje, je schrijft al goed hoor en ik zal altijd blij zijn een briefje van je te ontvangen. Ja en ook 
van u, lieve zus Truus, dank ervoor, weet dat ik fier ben op zo’n flinke zus die zoo werkt voor de Missie, gij zijt 
op denzelfden weg als mijn nicht Truus, ga zoo voort ik zal voor je bidden. Enkele dagen geleden een brief 
van u, lieve moeder. Ja er zijn Hollanders in Rome ik heb ze nog niet ontmoet. Dezen avond zijn ze er op 
audiëntie gegaan bij Kard. Van Rossum. De broeder van Kardinaal van Rossum had mij uitgenodigd te 
komen, maar geen tijd met de feesten van morgen. Bij uwen brief vroeg de kleine An of de H. Maagd ook zoo 
vereerd word. O! de Maria verering is zeer schoon in Rome. Een veertig kerken zijn aan Haar toegewijd. De 
verering is meer uiterlijk en daarom schoner en mooier als in Holland. Vooral als een beeld van de H. Maagd 
in processie door de stad gedragen word met muziek en zang. Iedereen groet de H. Maagd en men hoort 
roepen “viva Maria”. Op vele huizen en op vele hoeken der straten zijn mooie schilderijen met de beeltenis 
der lieve moeder waarvoor dag en nacht een lampje brand, mocht het ook zoo in Holland zijn hé. De grote 
Hollandsche bedevaart is hier geweest, S’avonds om zes uur gingen we het vaticaan binnen, want ik heb er 
aan deelgenomen. Alles ordelijk, eerst geestelijken dan dames en heren. Allen klapten in de handen toen Z.H. 
binnenkwam, hij heeft allen de hand laten kussen, waarna hij op den troon ging zitten. Goed en wel gezeten 
brak er een toejuiching los, wie had dat gedacht van koude Hollanders. Daarna heeft Z.H. ons twintig 
minuten toegesproken meermalen onderbroken door toejuichingen en handgeklap. Hij sprak in ’t Fransch, 
maar dat geeft voor mij niets. Enkele dagen later was er eerste steenlegging van het Hollands seminarie 
waarbij ik ook tegenwoordig was. Ik heb de ring gekust der Hollandsche Bisschoppen. Het was een mooie 
plechtigheid met vijf Kardinalen, 3 Bisschoppen de Nedrel. Gezant en de Nederl. Consul. Beste broer Wim ook 
dank voor u briefje je hebt aardig je best gedaan op het Patronaat met Jan en Jacob. Nu hebt ge Baarle 
gezien hé, dat mooie stille oord waar ik misschien wel de gelukkigste jaren mijns levens geleefd heb, helaas 
zoo kort. Lieve ouders ik wens u nog een Zalig Pinksterfeest, een heerlijk feest in de schoonste maand, ik weet 
dat we voor elkander bidden, dat God u moge bijstaan en zegenen in uw dagelijks leven. Beste vader een 
volgende keer doet u er nog eens enkele woordjes bij hé? Hartelijke groeten van uw zoon en broer. Br. 
Remigius. 

Rome, 10 juni 1929 
Dierbare Ouders. 
Het is vlug dezen keer dat ik schrijf, daarom een ander keer maar niet lelijk kijken als ik wat langer wacht. Uw 
brieven heb ik in goede gezondheid ontvangen waarvoor ik u allen dankbaar ben. Dit jaar bent u niet erg 
gelukkig met uw bollen, Vader, maar moed, den aanhouder wint en volgend jaar wat beter. Antoon en Cor 
kunnen zoo aardig vertellen en schijnen goed hun best te doen. Lieve Ouders, laten we God danken, de 
grote gewichtige Romeinsche kwestie is nu geheel opgelost. Vrijdag met feest van ’t H. Hart heeft men de 
laatste ondertekeningen gedaan. O, we hebben toch zo’n grote Paus, die met kloekheid en vastberadenheid, 
de belangen der H. Kerk behartigd. Men leert pas echt van den Paus houden als men zoo dicht bij hem 
woont en ziet wat hij al doet. Den laatsten tijd heb ik alles gevolgd, de kwestie was de orde van den dag. 
Mussolini is zeker een werktuig in de hand der Goddelijke voorzienigheid, hij is als een leeuw, maar de Paus is 
toch sterker, dat heeft hij dezen week bewezen, twee dagen voor de tekening, in een open brief waarin hij 
Mussolini flink de les las, aangaande verschillende fouten die Mussolini gemaakt had in een redevoering. Ik 
heb geheel de overeenkomst en het concordaat gelezen, ’t zeer voordelig voor den Paus de H. Kath. Kerk en 
het godsdienstig leven in Italia. Danken wij God. Zoals u misschien zult weten zijn er dezen maand vijf 
achtereenvolgende zondagen Zalig verklaringen. ‘s-Morgens leest men het decreet der zaligverklaring af in St. 
Pieter gevolgd door “te deum” en H. Mis, maar de Paus is er niet bij. ‘S nademiddags komt Z.H. den Paus in St. 
Pieter de reliquien vereren van den Heilige, daarna doet hij het lof. Wij wisselen ons af, de ene gaat s’ 
morgens de andere ’s avonds. De eerste zondag ben ik ’s middags zaligverklaring van Don Bosco geweest. 
Zes uur zou de plechtigheid beginnen. Om niet te laat te komen stond ik om 4 uur al op het St. Pietersplein. 
Ieder heeft een gratis biljet, waaraan gegeven staat waar men moet intreden en waar plaats maken, want er 
zijn zoveel deuren, en binnen St. Pieter is alles afgesloten met schuttings. Om 4 uur dan ben ik letterlijk de kerk 
ingedragen, gedrongen gewrongen zoveel volk was er, en dan met dien hitte, van reeds 33 graden in de 
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schaduw. Om 5 uur dus één uur voor de plechtigheid was de kerk vol en de deuren gesloten. Ik overdrijf niet 
als ik zeg dat er 60000 zegge zestigduizend mensen in waren en nog eens 40000 op het grote plein stonden 
te wachten. Men heeft het nog nooit zoo gezien. En dan als Z.H. binnen komt, gedragen op de draagstoel, 
beeld u maar eens in wat dat moet zijn. ’s Avonds om negen uur was er verlichting van de St. Pieter. Oh, wat 
prachtig het lijkt alles goud. Alles fakkel licht enig op de wereld, als ge daar die schone koepel ziet en op een 
gegeven de lichten worden ontstoken tot op het puntje van het kruis van 142 meter hoog. Oh, Rome is 
eeuwig schoon met zijn feesten en dit geeft zo’n goeden indruk in de ziel om God en de H. Kerk meer te 
beminnen. Door de week zweten we wel bij ons gloeiend fornuis, maar ’t is voor God voor ons zelven en de 
medemensen en als men nog van die mooie feesten op de koop toe krijgt, zoveel te beter. De vacanties gaan 
komen de volgende maand gij begrijpt daar hebben we niets op tegen. Lieve Ouders broertjes en zusjes leeft 
gelukkig en tevreden. Bidden we voor elkander uw liefhebbende zoon en broer. Br. Remigius 

Rome, 11 juli 1929 
Dierbare Ouders. 
U zult wel dus nieuwsgierig zijn hoe het al zo gaat met mij. Gelukkig goed gezond blij en opgeruimd zo als 
het hoort. Uw brief met het geld heb ik ontvangen waarvoor ik u zeer dankbaar voor ben. Ik ben nog steeds 
in Rome, de seminaristen zijn bijna weg. De 21 Juli moeten er seminaristen komen van geheel Europa als 
pelgrims, dan komen de Fransen bij ons logeren, en dit is de rede waarom wij nog niet naar buiten kunnen. 
Waarschijnlijk zal ik het volgend jaar gezelschap krijgen van een Hollandse medebroeder, ’t mag wel ook 
want ik zou het spreken verleren ’t gaat toch al niet zo vlot meer als vroeger. We hebben er een groot huis 
naast ons bijgekocht dan zullen we toch eindelijk eens een grotere keuken krijgen. Ik heb gehoord dat de 
katholieken zo flink hun best gedaan hebben met de verkiezing. Beste ouders gij beiden hebt er aan mee 
geholpen door uw stem te geven, en ik heb er veel voor gebeden. Beste broer Jan, dank voor uw foto’s, ze 
zijn een weinig donker ik denk dat ge ze te lang laat overdrukken. Moeder is wat veranderd, ziet er goed uit, 
Vader blijft altijd dezelfde, als u eens tachtig zalt zijn, zult ge nog weinig veranderd zijn. Bernard lang en 
groot, ik heb een klad portretje van hem gemaakt. Nog enkele postzegels zal ik erbij doen, van ’t Vaticaan heb 
ik nog niets gezien. Dierbare Ouders , ik zal er een briefje bij doen voor de geefster van het geld, dat zult gij 
haar wel vlug overhandigen. Ik denk begin Augustus naar buiten te gaan als de pelgrims weg zijn. Nu weet ik 
niet veel nieuws meer, een ander keer beter. Dagelijks bid ik voor u allen opdat ge steeds als waardige 
katholieken mag leven, uw dagelijks kruisje dragen, opdat ge gelukkig moogt zijn. Doet nog eens speciaal de 
groeten aan tante Pie ik hoor niets meer, oom Nelis? en de andere  familieleden zeg hun dat ik hen ook niet 
vergeet. De hartelijke groeten van uw zoon en broer. Br. Remigius 

San Valentino, 31 juli 1929 - Buitenverblijf 
Dierbare Ouders. 
Ja hoor, San Valentino zon, frisse lucht, prachtige natuur, en nog zoveel meer, dat men in de stad missen 
moet. Na al die drukte van de pelgrims kunnen we toch eens uitblazen. Juist voor mijn vertrek van Rome heb 
ik uw brief en die van Marie ontvangen en het verheugd mij dat het met u allen zo goed gaat. Reeds enkele 
weken geleden heb ik ook een brief ontvangen, u schrijft dikwijler dan ik, maar ik zal toch voet bij stuk 
houden. Ook een kaart van Jan. Ze zegden me al gauw, frer Remigius er is nu zo’n aardige kaart aan de 
porterie voor u, ’t lachen werd uitbundiger toen ik zei dat het mijn broers waren. Deze keer waren de foto’s 
mooier Moeder met de kleinen, wat groeien ze, vooral de kleine An en Too. Moeder moet wel gelukkig zijn te 
midden van zo’n koppeltje. En Bernard wat een kerel prachtig hoor. Wim en Joop flinke broeksmannen ’t is 
vreemd want ik heb ze nooit anders als in de korte broek gezien. Dit plaatje had ik getekend van een foto die 
Bernard mij eens gestuurd heeft, maar ik dacht vast dat het Bernard was op dat kleine plaatje ik kan het nog 
slecht geloven. Beste broer Bernard dank voor uwen brief en foto ik zal wel klein zijn als ik mij naast u zet. Nu 
iets vertellen van dat grote en onvergetelijke feest, de sacramentsprocessie waarbij het H. Sacrament 
gedragen werd door Onzen H. Vader. Vijfduizend seminaristen uit alle landen van Europa waren gekomen 
waarvan er 150 bij ons logeerden. Weken was er al gewerkt op het plein van St. Pieter om alles af te zetten. ’s 
Morgens 25 Juli was er stille H. Mis in St. Pieter opgedragen door Z.H. den Paus. We waren er twee uur tussen 
uit geknepen om de plechtigheid bij te wonen. Z.H. werd binnen gedragen welk een geestdrift onder de 
seminaristen. Gedurende de Consecratie in de koepel boven het altaar, de koepel waar misschien de gehele 
kerk van den dijk met toren en al in zou verdwijnen, weerklonken de schoonste tonen die ik ooit ergens 
gehoord had. We hadden een biljet gehad om de processie bij te wonen. Zo zijn we dan naar St. Pieter 
gegaan zonder hoed en mantel met de superplie onder den arm. Wat een volk, duizenden stonden reeds te 
wachten in de brandende zon. Overal soldaten opgesteld om de orde te bewaren, de kranten schreven dat 
er twintig duizend soldaten waren. De processie begon om zes uur, eerst al de seminaristen, daarna de 
communicanten, allen met een brandende kaars in de hand. Ik ben gefotografeerd in de processie als ik een 
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foto machtig kan worden zal ik hem oversturen. Daarna prelaten, zwitsers, edelwacht allen in groot uniform. 
Toen Z.H. voor ’t eerst met het Allerheiligste verscheen klapte het volk een weinig in de handen, en daarna 
was alles gedurende de processie en de zegening doodstil, vol eerbied voor ’t Allerheiligste, ja schone feesten 
in ’t hartje der Katholieke kerk. Lieve ouders leef tevreden en gelukkig, bidden we voor elkaar. Uw zoon en 
broer. Br. Remigius 
Lieve zus Marie hartelijk dank voor uw brief, de groeten aan tante Ka en oom Jan. 

San Valentino, 19 augustus 1929 
Dierbare Ouders. 
Het is nog wel niet lang geleden 
dat ik u geschreven heb maar 
daar ik de foto ben machtig 
geworden zal ik hem maar gauw 
oversturen. Kijk maar eens goed. 
Er zijn twee priesters die buiten de 
rij staan. Eén vooraan die licht 
geeft of neemt aan een andere, 
en een ander achteraan die met 
zijn rug naar u toestaat. Nu vlak 
achter hem ziet ge wie ge zocht. 
Ge ziet wel het gaat er 
gemoedelijk naar toe, allen zijn 
nieuwsgierig of de Paus nog niet 
uit St. Pieter komt, toevallig sta ik 
er nog al devoot op. Zie maar 
eens wat een soldaten, achteraan 
met de witte broeken zijn de 
pauselijke gendarmen. En hoe het 
hier gaat, o zeer goed, maar heet, 
elken dag 31-32 graden in de 
schaduw en ’t zal nog heter 
worden. 

 

 
Zie de beschrijving in de brief van 19 augustus 1929 

Ik ben nu alleen als kok want de broeder is voor enkele weken een gezondheidskuur houden en de andere is 
nog steeds in Rome. Beste Broer Jan, dank voor uw briefje, ’t doet me plezier dat ge zo aan ’t fotograferen 
bent, hoe gaat ’t met tekenen? ik doe er in mijn vrije tijd nog al eens aan. Dierbare Ouders, ge hebt zo feest 
gevierd bij oom en tante, ik begrijp dat ze blij waren. Wanneer is ’t uw beurt, ik hoop dan nog een grote 
verrassing te bezorgen. U moest mij eens een lijstje sturen waar de datum en het jaar op staat van uw 
allergeboortedag want van de meeste weet ik niet hoe oud of ze zijn. O, ja, broer Jan wat aangaat de serie, 
die zal zo op f 1,90 komen, ik wil er best voor zorgen maar ’t is beter te wachten tot ik weer in Rome ben. 
Dierbare Ouders broertjes en zusjes laten we steeds voor elkander bidden, opdat de dagelijkse moeilijkheidjes 
geduldig moge dragen, den strijd mogen volharden, want gij kunt ook even als ik elke dag voor God werken 
en veel voor den hemel verdienen. De hartelijke groeten van uw zoon en broer Br. remigius 

San Valentino, 16 september 1929 
Dierbare Ouders. 
De rede dat ik zo lang gewacht heb net schrijven is, dat wij juist gisteren onze retraite van acht dagen 
geëindigd hebben en in dien tijd wilde ik niet schrijven. Dat is voor ons ook weer eens nodig om eerst rustig 
na te denken, want het gehele jaar is ’t druk met werk juist tijd voor de geestelijke oefeningen. We hebben de 
motor weer eens opgevuld, beter ingezien waar we mankeren, Gods hulp en bijstand afgesmeekt en dan 
maar weer met moed en vertrouwen het komende seizoen tegemoet. In dien tussentijd heb ik een brief van 
Truus ontvangen met het lijstje van de verjaardagen. Mijn besten dank ervoor Truus, maar ge zult me toch 
niet snappen. Ge wilde me een jaartje jonger maken hé, ik ben namelijk in 1906 geboren, ik kan ’t beter 
weten dan u want ik was er zelf bij hoor. En dan hebt ge me gesproken van de grote Katholieke 
jeugdbetogingen, dat heeft me werkelijk in vuur en vlam gezet. Ja daar moet het naar toe in Holland, de 
Katholieken jeugd verenigd, sterk verenigd. Lieve broertjes en zusjes ik begrijp de gehele Katholieke jeugd 
kon niet mee in die betoging, maar wel kunnen ze allen lid zijn van de één of andere vereniging, Katholiek 
natuurlijk. En gij ook mijn grote broers en zusters, gij kunt lid zijn. Jan en Wim zijn reeds op het Patronaat, zeer 
goed. Ik hoop dat Bernard niet alleen staat. Marie en Truus, zijn er nog geen verenigingen voor Roomse 
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meisjes? in andere delen des lands zeker. Weest niet koud voor de Katholieke zaak, hebt haar lief, en om de 
Katholieke taak, ons heilig Geloof te bevorderen moet men zich verenigen, dat zal ook strekken tot heil van 
ons vaderland. Het verheugd mij dat de Hollandse Katholieken zo flink voor den dag komen, gij kunt ze in de 
andere landen zoeken. Ik hoop niet dat het de verbittering der andersdenkenden strekken, nee het zal hun 
veeleer stichten, en mocht het een reden zijn ter bekering van velen. Mijn gezondheid is steeds in goede orde 
hetgeen ik van u ook hoop. Deze maand is nog schoner als de maand Augustus, elken dag zomer, dat kunt 
ge opmaken als ik zeg dat we nog steeds het avondeten buiten in de vrije lucht gebruiken. Verschillende 
malen heb ik al een prachtig natuurtafereel gezien hetgeen hier in ’t najaar dikwijls voorkomt, en wat ik nooit 
in Holland gezien heb want daar is men te laag. Namelijk dat ’s morgens als wij ons reeds in ’t zonnetje 
koesteren, zien we beneden ons de aarde met wolken bedekt. Soms lijkt het een stille zee waaruit verderop 
de bergen oprijzen, dan weer grote ruwe wolken en men zou zich duizenden meters hoog wanen. ’t Is waar 
’t zelfde komt zo dikwijls voor in Holland, maar dan zit men er in en moet men die koude damp inademen, 
terwijl wij er boven uit steken en de schoonheid ervan bewonderen. Zelfs zijn we nog niet tevreden en 
daarom maken we iedere week een grote wandeling om nog hoger te klimmen; door bossen en wildernis vol 
rotsen en stenen, daags na de grote wandeling is er altijd werk voor de schoenmaker. Ik kan er uitstekend 
tegen en ben niet van de laatste. Ziehier lieve Ouders broertjes en zusjes een lange brief vergeet me vooral 
niet in uwe gebeden ik vergeet u niet, uw zoon en broer. Br. Remigius 

San Valentino, 4 oktober 1929 
Dierbare Ouders. 
Na al die brieven en kaarten zal ik u vlug wat antwoorden. Vooreerst 
lieve moeder hartelijk dank voor uwe brief en het fooitje wat ik er in 
gevonden heb. Ge zijt veel te goed voor mij, maar ge doet er een goed 
werk mee en kunt er zeker van zijn dat het goed besteed is. Dat is mooi 
dat u weer met vader op retraite gaat ik zal ook bijzonder voor u 
bidden. Daarna kreeg ik een felicitatie van Truus in naam van allen, en 
een dag erop een brief van Marie waarvoor ik u dankbaar ben, groet 
ook oom Jan en tante Ka. ’t Gaat er hier zo echt broederlijk naar toe, zo 
ook op iemands naamfeest word de feesteling door allen omhelsd, 
anders als in Holland hé. Altijd nog zomer, ’t wil niet regenen mooi 
weer voor wandeling en een opfrissing in de bergstromen. Gij vraagt of 
het onweert, niet veel, misschien 2 of 3 maal in de gehele zomer. Twee 
weken geleden hebben we het feest van het dorp gevierd, n.l. St. 
Antonius. Gij zult zeggen toe was het geen H. Antonius ge hebt gelijk, 
maar luister. De Italianen nemen het niet zo nauw, en aangezien het 
feest van St. Antonius in ’t begin van juni is als wij er nog niet zijn, 
wachten ze tot wij present zijn. Hier is geen pastoor en de kerk is onze 
kapel. Dat is mooi in Italië, ieder dorp heeft zijn Heilige en word dan 
feest gevierd met verschillende spelen, muziek, en des avonds 
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processie door het dorp met het beeld des Heiligen, daarna vuurwerk.  Zo ook bij ons en omdat wij de baas 
zijn rust de zorg op ons. Alles mooi versierd, ’s middags kwam een muziekkorps opzetten die onthaald 
werden en tot dankbaarheid flink geblazen hebben. 
Zondag zal er eerste H. Communie zijn, de vrucht van het Catechismus onderricht welke de scholastieken aan 
de kinderen geven. Och de mensen zijn toch zo onwetend, hun geloof is goed en oprecht, maar wie leert 
hun de catechismus. En dan Donderdag 10 oktober wat dan? Terug naar Rome, om weer met moed aan te 
vangen. Ik zeg aanvangen, dat wil niet zeggen dat we hier niets gedaan hebben, o nee maar ’t si toch 
verschillend. ’t Is eigenaardig hoe Rome ons aantrekt, wijl we hier toch ook gezellig zijn, maar in Rome is Onze 
H. Vader ik hoop hem weer vlug te kunnen begroeten. In Rome met zijn dierbare kerken en 
bedevaartplaatsen, ja dat trekt ons aan. Een heel verschil met Parijs dat mij zo koud laat als het verdiend dat 
men er onverschillig voor is. Lieve Ouders leeft gelukkig uw kleine kruisjes met gelatenheid dragende, weest 
katholieken van de daad, echte katholieken van Holland waarvan ik dikwijls zoveel lof hoor spreken, dat ge 
een goede retraite moogt maken en bid voor mijuw zoon en broer. Br. Remigius Groeten aan de familieleden. 

Rome, 17 oktober 1929 - Séminaire Français 
Jawel al weer een brief maar kort hoor, ’t is vooral om Jan zo gauw mogelijk gerust te stellen door hem de 
postzegels over te sturen. Ik ben er steeds uitstekend gezond aan, wat ik van u allen ook hoop. Lieve moeder, 
uw brief heb ik ontvangen tegelijk met die van een oom, ik denk dat het oom Dirk is, mijn hartelijke dank 
ervoor. Daarna van u, beste vader ook, gij zijt er weer gelukkig geweest voor enkele dagen, dat God u zegene 
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in ’t geestelijk en tijdelijke. Rome is weer vol pelgrims ook Hollanders en zelfs westlanders heb ik ontmoet. 
Prachtig weer elken dag, sinds Augustus heeft het niet meer geregend. Ik heb er ook het plaatje ingedaan 
waar Moeder om gevraagd heeft, met nog twee anderen door een seminarist van ons seminarie geschilderd, 
en door Z.H. ondertekend. Ik beveel mij dagelijks in uwe gebeden aan, ik denk wel om u. Uw zoon en broer. 
Br. Remigius 

Rome, 2 november 1929 
Beste Vader. 
Op dezen uwen verjaardag zal ik het gezellig huiselijk feest weer volmaakt maken door u in dezen brief weer 
van harte te feliciteren. Mijn grote broers en zusters hebben het al gedaan en de kleinen zijn er ’s morgens 
vroeg bij om de traditionele cent te verdienen. Vandaag ook bijzonder danken wij God, dat Hij ons zo’n 
goeden, voorbeeldige en als het nodig is strengen vader gegeven heeft. Wij danken God dat Hij Vader steeds 
voor ons behouden heeft en in goeden gezondheid. Maar vooral ook vragen wij heden aan God dat Hij u 
nog lang in ons midden houdt, dat Hij u moge zegenen in uw dagelijks leven, uw arbeid, uw 
ondernemingen. Dat God u zegene en bijsta in uw geestelijk leven, om steeds als een voorbeeldig katholiek 
te leven, zodoende een schat van verdienste verzamelende voor ’t leven hiernamaals. Ook u lieve moeder, 
van harte gefeliciteerd met Vader, gij weet hoe wij van u houden, daarom hoef ik niet veel woorden te 
verspillen. Lieve broers en zusjes heden toont ge op een bijzondere wijze uwe genegenheid voor vader en 
moeder, niet alleen heden moet ge het doen, doch toon het steeds in uw gedrag opdat gij en vader en 
moeder steeds gelukkig zij en de zegen van God moge ondervinden. Viert prettig feest de groeten ook aan al 
de familieleden. Br. Remigius, 

Rome, 28 november 1929 
Dierbare Ouders. 
’t Is nu weer eens mijn beurt te antwoorden op de verschillende brieven die ik van u ontvangen heb, n.l. twee 
van u Moeder en één van Wim. Het verheugt mij zeer dat u moeder en Wim op retraite bent geweest en dat 
de anderen er zo naar verlangen om er heen te gaan. Dat is weer eens een heropleving in ’t geestelijk leven 
en ook het dagelijkse leven herneemt men weer met meer moed. Ik heb ook vernomen dat er zulke schone 
roepingen beginnen te ontwaken, waarvoor we zullen bidden om zodoende het grote leger van priesters en 
kloosterlingen te versterken tot uitbreiding van onze H. Katholieke Kerk. Mocht Onze L. Heer ook nog eens 
een keuze doen uit den kring van u, lieve broers en zusters, dan zou mijn gebed verhoord zijn. Jan zit te 
zweten hoeveel of die series wel mogen kosten, nu ongeveer twee gulden de serie, maar ge moet me 
daarvoor geen geld sturen, dat is al lang in orde met het flinke fooitje dat Moeder mij gestuurd heeft. Met mij 
gaat ’t uitstekend, ben steeds gelukkig, alhoewel we flink werk hebben. Ik zou zegen het zomerweer is weer 
teruggekomen, nadat ’t een maand aardig geregend heeft. Zondag 1 December zal Z.H. den Paus een H. Mis 
lezen in St. Pieter. Volgende donderdag zal de koning een bezoek brengen aan den Paus, mooi hé? ’t Is we; 
erg laat, lieve zus Truus, maar altijd nog hartelijk gefeliciteerd met je verjaardag, en voor Wim is ’t nog wat 
vroeg maar ja, voor ieder gelegenheid schrijven dat gaat niet ’t is toch goed gemeend. Anders niet veel 
nieuws, als dat we geregeld nog Bisschoppen te logeren hebben en de volgende week een Kardinaal. Laten 
we steeds voor elkander bidden hé ik weet dat ge het doet waarvoor ik zeer dankbaar ben. Ontvang, Lieve 
Ouders, Broers en zusters de hartelijke groeten van uw zoon en broer Br. Remigius. 
p.s Beste Jan deze postzegels zult ge al hebben, maar ge kunt ze weggeven of wat ge wilt. 

Rome, 22 december 1929 
Dierbare Ouders Broertjes en zusjes. Heden op ’t schone Kerstfeest kom ik u weer eens blij maken met een 
dikke brief. Vooreerst ben ik er nog steeds kerngezond aan hetgeen ik ook van u allen hoop. ’t Is nu al weer 
vijf jaar geleden dat ik ’t kerstfeest van vader en moeder gelukkig maakte en ook mij in ’t bijzonder door de 
toestemming te vragen ende verkrijgen het klooster in te treden. Daarom aan allen wens ik u toe een Zalig 
kerstfeest. En daar ’t oude jaar op een eindje loopt om plaats te maken voor een nieuw wens ik u van harte 
toe dat dit nieuwe jaar weer voor u moge wezen een zalig en gelukkig jaar. ’t Oude jaar is zeker gelukkig 
geweest voor de H. Kerk, Z.H. den Paus ons Romeinen en ik denk ook voor u. Danken wij God ervoor en gaan 
we met moed en vertrouwen het komende tegemoet. In deze maand zijn mij twee dikke brieven 
toegekomen, waarvoor ik u zeer dankbaar ben. Best Antoon en Cor, jullie hebt je best gedaan om zo lange 
brieven te schrijven. En wat een reuze tekenaar is die Cor, dat hebt ge er mooi afgebracht, gaat zo door in je 
vrije tijd, dat is een mooie tijdpassering. Wat mij een weinig verwonderd is, dat ge nog al taalfouten maakt, ’t 
is waar jullie bent nog klein, maar toch is ’t zaak goed opletten in school. Hoe wilt ge anders ’t Frans en ’t 
Italiaans leren, hé Antoon. Daarna uw brief, lieve moeder met ’t fooitje waarvoor ik mijn hartelijke dank 
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betuig. U bent niet op uw gemak, omdat u me geen verrassing kunt sturen, maar weet u wel dat ik er blij om 
bent, zo gaat ’t veel beter, en doet u me een plezier tienmaal groter als wanneer u me snoepgoed zoudt 
sturen, want om snoepgoed geef ik niet veel. U spreekt van Barendse, indien ik wist dat hij iets gegeven had 
zou ik hem per brief bedanken, en zo hij iets gegeven heeft wilt u hem in mijn naam bedanken? Toen nog 
een brief van Bernard Truus en Jan, dat mij altijd plezier doet en immer plezier zal doen, brieven van u te 
ontvangen. Och /  Och! de brief is bijna vol en dan wilde ik nog vertellen van Rome. Ge zult wel foto’s gezien 
hebben van ’t bezoek van den Koning geheel Rome spreekt van den Paus ieder is geestdriftig. Zondag 15 j.l. 
ben ik bij de zaligverklaring geweest van de Engelse martelaren. Dat moet ge zien ’t zou de moeite waard zijn 
om daar alléén voor naar Rome te komen. Ook het feest van de onbevlekte Ontvangenis is zo schoon 
gevierd. Vrijdagmorgen is Z.H. den Paus zonder dat iemand er iets van wist, de H. Mis gaan lezen in St. Jan 
van Lateranen, waar hij 50 jaar geleden Priester is gewijd. Vandaag zaligverklaring van een Schotse priester, 
maar ik blijf thuis zo kunnen de anderen ook gaan zien. Lieve ouders, broers en zusjes, ge ziet ik zou zeer veel 
meer kunnen schrijven doch basta voor deze keer. Allen zalig nieuwjaar. Br. Remigius 

Rome, 3 januari 1930 
Dierbare Ouders. 
Uw brief heb ik den 27ste ontvangen waarop ik u eens vlug antwoorden zal. Vooreerst ben ik er steeds 
uitstekend gezond aan niet eens verkouden geweest, ’t is waar koud is ’t nog niet geweest. Lieve Moeder, u 
vroeg mij over de geloften, en ge hebt gelijk. Want den 15e maart zijn ze afgelopen en zal ik ze hernieuwen. 
In onze Congregatie kan men de eeuwige geloften pas doen als men dertig jaar is dus ik heb nog den tijd. U 
zegt dat zal wel zo in z’n eentje gaan, toch niet, want de gehele communiteit wordt uitgenodigd er bij 
tegenwoordig te zijn, ook de seminaristen als ze willen. Voor den tweede maal hebt u gelijk, Moeder als ge 
me vraagt iets van me beroep te vertellen, want ’t is waar dat ik er nog weinig van verteld heb. Op de eerste 
plaats dan, ik had nergens zo goed terecht kunnen komen als hier, om een goede kok te leren worden. Want 
er is géén huis in de n Congregatie waar zoveel hoge personen en vreemden komen dineren als hier. Tot 
Kerstmis toe waren er elke dag Bisschoppen waar natuurlijk een goede keuken voor wordt gemaakt. Dan is er 
enkele malen een buitengewoon groot diner als Pater Overste een Kardinaal of andere hogen uitnodigt. Ge 
zult zeggen dat is geld verspillen doch begrijp goed. Ons seminarie vertegenwoordigt hier in Rome geheel 
Frankrijk wat de geestelijken betreft, en volgens de wellevendheid moet men vriendschap houden en 
aanknopen met die personen die in betrekking staan, met ’t seminarie, de Congregatie of Frankrijk. Zoals de 
pas gewijden Kardinaal en Aartsbisschop van Parijs heeft hier een bezoek gebracht. Verleden week was hier 
op groot diner de nieuwe Kardinaal Pacelli, toekomstig plaatsvervanger van Kardinaal Gasparri 
staatssecretaris van den Paus. Zijn broer, de advocaat Pacelli 
was er ook, de advocaat van den 
Paus die gewerkt heeft voor de 
oplossing der kwestie. Zo ziet u 
dat we gelegenheid hebben om 
fijn eten te koken zoals gij 
broertjes en zusjes gedacht hebt. 
Die grote diners maken we met 
z’n tweeën, de tweede kok en ik, 
want de eerste broeder kok kookt 
voor de seminaristen. En daar Br. 
Remigius een goeden kok wil 
worden om zoveel mogelijk 
nuttig te zijn aan de Congregatie 
kijkt ie steeds goed uit z’n ogen 
en schrijft op als ’t nodig is. Wat ’t 
eten aangaat is ’t wel wat 
verschillend als in Holland. De 
hoofdschotel is natuurlijk 
macaroni, want we zijn in Italië. 
(Vervolg ontbreekt tot nu toe!) 
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Rome, 7 januari 1930 
Lieve Moeder 
Op dezen uwen verjaardag blijf ik natuurlijk niet gebreke, maar kom u 
vlug, evenals vader broers en zusters u van harte feliciteren, hopende 
dat u nog vele vele jaren moge zijn in den kring deze familie. Ik begrijp 
dat u, moeder weer naar de brief uit Rome hebt uitgezien, want dat 
doet u plezier. Ook u beste vader van hart gefeliciteerd met moeder, 
dat u te samen nog lang kranig moogt houden, en als ’t God belieft dit 
jaar de zilveren bruiloft te vieren. En gij broers en zuster, verheugd u op 
’t feest van moeder, viert vrolijk feest, want wie deugdzaam is, is vrolijk 
en opgeruimd. Dikwijls denken ouders dat wanneer hun kinderen ’t 
klooster intreden, zij dan voor hen als gestorven zijn. Doch u ziet 
beminde ouders anders dat dit niet waar is, juist ’t tegendeel is waar. 
Zouden alle ouders niet gelukkig zijn te denken dat hun kind alleenlijk 
voor God werkt; dat dit kind voor hen bidt en hen meer bemind en 
waardeerd als ooit. En dat kan ik van mij zelven zeggen en weet ook 
dat dit u geluk uitmaakt. Daarom, lieve ouders weest blij dat u een 
offertje gebracht hebt en draagt God er nog meer, bereidwillig zoudt 
ge het Hem brengen. Uwe brief en die van Marie heb ik in goede 
gezondheid ontvangen. Ook de verschillende kaarten van u beste 
broers en zusjes. Zoals u ziet hou ik nog altijd van tekenen in een vrij 
ogenblikje. Hier weer grote feesten bij gelegenheid van ’t Huwelijk van 
de kroonprins met de Prinses van België, die hier is met haar Vader en 
welke ik eergisteren nog gezien heb. ’t Is nog nooit zo druk geweest in 
Rome als nu. Bidden we voor elkander ontvang mijn hartelijke groeten 
ook aan al de familieleden. Uw zoon en broer Br. Remigius 

 
Eerste pagina van de brief 

Rome, 25 april 1930 
Deze brief is afkomstig van de site van Henny Alsemgeest. Bij deze brief was oorspronkelijk een briefje met 
versje ingesloten bestemd voor bruidje To. Echter dit briefje  zat weer tussen de brieven die ik in bezit heb, 
maar horen duidelijk bij elkaar! 
 
Dierbare Ouders, broertjes en zusje. 
Ook u van harte geluk gewenst om ’t geluk dat onze lieve kleine zus heden ten deel valt. Ik kan ’t mij bijna 
niet voorstellen dat die kleine To al zo groot is de tijd gaat toch zo snel. ’t Is al weer de laatste van ons 
koppeltje, daarom zal dit feest vandaag vooral voor u. lieve ouders, zoveel te dieper indruk maken, ja men zou 
willen nog meer kleine kleuters te hebben en zo’n feest nog dikwijls te vieren. Gij hebt er zo tien, één voor 
één naar de H. Tafel zien schrijden om Jezus in hun hartje voor ’t eerst te ontvangen. Gij zijt ’t ook vooral, lieve 
ouders die, die harten gereed gemaakt hebt, door hun goed in den Katholieke kerk op te voeden. Op zulke 
plechtigheden is het dan ook ’t eerste aan u, om u te verheugen, daar ge reeds de eerste vrucht ziet van 
uwen zorgen. Lieve Moeder uw brief heb ik met Pasen ontvangen, onze brieven hebben elkaar gekruist. 
Rome is zeer rijk aan water daarom ziet men overal fonteinen. Kijk maar goed op bijna alle pleinen ziet ge een 
obelisk die er dan ook veel zijn. Dan de mooie omstreken van Rome, bij die watervallen ben ik eergisteren nog 
geweest. Pelgrims zijn er weer veel geweest met Pasen, ze hadden ’t slecht getroffen, de gehele goede week 
geregend, op Paasdag prachtig weer, dat zich tot heden goed gehouden heeft. Bidden we voor elkander hé. 
Ook de hartelijke groeten aan de ooms en tantes neefs en nichten. Uw zoon en broer Br. Remigius. 
 
Lief Bruidje 
Wat ben je gelukkig vandaag, den dag dat je voor ’t eerst Jezus in je rein onschuldig hartje mocht ontvangen. 
Wat zou ik je graag zien vandaag, m’n lieve kleinste zus en je omhelzen, maar dat geeft niets met een 
hartelijke brief zult ge ook wel zeer tevreden zijn. Ik hoop dat ge m’n kleine geschenkjes ontvangen hebt, een 
rozenhoedje en een medaljon voorstellende de eerste H. Mis van den Paus. ’t Is weinig. Ik had gaarne mooier 
geschenken gekocht, doch ’t heeft des te meerwaarde, daar ’t gezegend is door Z.H. den Paus. Bidt er maar 
veel aan, dat je steeds een braaf kind moogt blijven van de Allerheiligste maagd, veel van O.L. Heer houden 
en Hem dikwijls moogt ontvangen in de H. Communie. Vandaag ben ik in den geest thuis hoor; ik herinner 
mij goed de eerste H. Communiefeesten als de schoonste huiselijke feesten. Ge zult ook niet minder gelukkig 
zijn als ik bij m’n eerste H. Communie. ’t Is lang geleden, doch ik herinner ’t nog goed. Denk eraan hoe veel 
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O.L. Heer van je houdt, hoe Hij verlangt heeft in je onschuldig hartje neer te dalen. Dezen morgen hebt ge 
Hem zeker bedankt voor die grote genaden, met Hem gesproken; Hem gevraagd alles wat ge verlangt voor 
jezelf, voor je lieve ouders, die steeds zo goed voor je gezorgd hebben; voor je broertjes en zusjes en voor je 
oudste broer, die er wel niet bij tegenwoordig kon zijn, maar toch zeer gelukkig is om ’t geluk dat je ten deel 
valt. Weet dat O.L. Heer gaarne ’t gebed verhoord van de kleinen, doch vooral van die bruidjes, die Hem voor 
’t eerst binnenleiden in hun hartje. Gelukkig bruidje, denk nog dikwijls gedurende den dag aan den lieven 
Jezus die nu steeds in je hartje woont. Ook vanavond voor je naar bed gaat dank Hem nog eens hartelijk voor 
’t geluk dat Hij je dezen dag geschonken heeft en vraag Hem steeds braaf te blijven om Hem nog dikwijls te 
ontvangen. Ik heb een mooi versje gevonden dat juist op dit schone feest te pas komt wees steeds zoals dit 
versje zegt: Klein en blank Communiekind in je witte kleedje, schuchter bruidje, o, ik vind je als een bloeme, 
weet je. --- Als een bloeme, in wier kroon Nog maar pas ontloken, zulk een zoet en wonderschoon hart ligt 
weggedoken. --- Waar de dauw haar parelen bracht, in den vroegen morgen. Want ’t geurt zo zoet en zacht, 
honing ligt verborgen. --- Zo ook is je hartje kind. ’t Popelt van verlangen, nu het voor de eersten keer Jezus 
mag ontvangen. --- Kindje, in je witte kleed, Dat God kunt behagen, rein en schuchter bruidje weet: Alles kunt 
ge Hem vragen. --- Als gij Hem uw bee en zang, en uw hart wil geven, Zult geheel uw leven lang, als een lelie 
leven.  

Rome, 1 juni 1930 
Dierbare Ouders. U zult wel gedacht hebben Br. Remigius is ditmaal wat overtijd met schrijven, de reden 
hiervan is, dat ik enkele dagen gewacht heb om u tegelijkertijd een foto toe te kunnen sturen. Ik weet niet of 
ik veranderd ben dat zult u het beste zien. Dierbare Ouders nog hartelijke dank voor uw brief met ’t geld. En 
Jan voor je mooie foto’s. Ge maakt werkelijk vooruitgang, Jan, ik dacht in ’t eerst niet dat gij ’t gedaan had. En 
wat is die To groot geworden, en zo flink, ’t gezicht van Br. Remigius zegden ze. Ook de kaart van Truus 
ontvangen. Weer zo aan ’t druiven krenten hé, ook u, beste vader, zult uw hart weer op kunnen halen, er zal 
weer werk genoeg zijn. Hier is ’t een regenachtige lente geweest, doch de laatste week is ’t al  
zo warm als Hollands Augustusweertje. Met mij gaat ’t steeds goed, 
gezond, gelukkig en tevreden, wel wat zweten, doch ’t is voor ’t 
mooiste doel waarvoor men hier op aarde werken kan. En dien 
tussentijd naderen de vacanties. Er zal veel gewerkt worden, want ’t 
seminarie wordt vergroot, men heeft vele gebouwen naast ons 
seminarie aangekocht wat wel een goede half miljoen gulden kost. Ik 
heb weer een mooie plechtigheid bijgewoont, namelijk ’t Heilig uur 
gehouden in St. Pieter waarbij Z.H. den Paus ook tegenwoordig was. 
Hoe indrukwekkend zijn toch deze ceremonies welks vollen luister men 
alleen te Rome ziet.  
En binnenkort zullen de grootste Romeinse plechtigheden plaats 
hebben, namelijk twee Heiligverklaringen, dat ik nog niet gezien heb 
en dus later wel vertellen zal hoe dat er naar toegaat. 
Ik raak uitgepraat, ’t geen u wel zult verwonderen daar ik steeds de 
brieven zo vol weet te plakken. Ik verheug mij dat u allen zo gelukkig en 
tevreden bent, en dat zult u ook steeds blijven wanneer u de kruisjes 
van ’t dagelijks leven steeds geduldig draagt, God beminnende en 
dienende. Daarom bid ik steeds voor u dat God Zijne genade schenken 
u helpe in ’t dagelijkse strijd. Ook u zult mij niet vergeten want al ben ik 
in ’t kloosterleven kan ik het gebed best gebruiken. Dierbare ouders, 
broers en zusjes de hartelijke groeten van uw zoon en broer. Br. 
Remigius. 
Zalig Pinksterfeest. 
 

 

 
Broeder Remigius 

Rome, zonder datum hoogst waarschijnlijk 6 juli 1930 
Dierbare Ouders broertjes en zusjes. 
Uw brieven zijn mij allen in goede staat aangekomen. De eerste was met de mijne gekruist waar ook uw brief 
bij was, beste vader. Dat doet mij plezier als vader ook eens schrijft. ’t Schijnt bij u zo droog te zijn, nu hier is ’t 
ook zo drukkend warm, maar veel onweer en dikwijls regen, wat wel een uitzondering is op de andere jaren, 
daar er toen van mei tot september bijna geen druppeltje water viel. Ook de kaart ontvangen van de kleine 
An die al zo flink schrijven kan. En nu verleden week nog een brief van u, lieve moeder, daar verdient u een 
pluimpje voor dat u ’t schrijven zo mooi bij houdt als men ’t dikwijls doet gewend men er aan hé. Met mij gaat 
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’t steeds uitstekend, ik zal toch de enigste niet zijn die veranderd ben, ’t zal zo ook wel zijn met u broers en 
zusters. De vorige keer had ik beloofd u te vertellen van de feesten die hier verlopen zijn. Van twee zal ik 
gewagen namelijk de H. Sacraments processie en de Heiligverklaring. Ieder jaar op Sacramentsdag is er een 
Diocesane processie in één van de kerken van Rome, waaraan alle parochies van Rome deelnemen. Dat gaat 
er groots aan toe, daar vooral kan men zien ’t geloof en de godsvrucht der Romeinen. Dan ook denkt men 
met weemoed hoe men in de steden en dorpen van Holland zulk een mooie openlijke geloofsuiting moet 
missen. Overal waar de processie door moet trekken zijn verlichtingen aangebracht; erepoorten opgericht, en 
de vensters zijn met kleurige tapijten behangen. De straten zijn de gehele lengte door afgezet met soldaten. 
Dat treft mij ook zo in Italië dat de militaire wacht altijd hulp verleend om de orde te handhaven. In de kerken 
waar plechtigheden zijn, zijn altijd marechaussees, ook door hen was het Allerheiligste omringd. Niet dat men 
vreest voor onbeleefdheden, neen hoor, nooit hoort men ook maar een enkel afkeurend woord, alle mannen 
ontbloten ’t hoofd en knielen neer, doch ’t is vooral om ’t gedrang tegen te houden, want duizenden wonen 
de processie bij. De processie bestaat alleenlijk uit mannen. Allerlei verenigingen, kinderen edelknapen, 
jongelingen, arbeiders tramconducteurs, ziekenverplegers zangers enz. enz. … en hoe stichtend ze allen te 
zien zingen en de rozenkrans te bidden. Zeven muziekkorpsen luisterden de plechtigheid op. Daarna de 
ordens, Congregaties, seminaristen en eindelijk het Allerheiligste gedragen door een kardinaal, omringd door 
soldaten in groot tenue, de baldakijn gedragen door enkele edelen der stad. Wij knielen neer en aanbidden 
Jezus onder de kleine broodsgedaante, wij verheugen ons dat Hij heden weer zo verheerlijkt wordt in zijn H. 
Sacrament en zo triomfantelijk door de straten der stad gedragen word. Met deze processie is ’t 
Sacramentsfeest niet afgelopen, den daarop volgende zondag heeft bijna iedere parochie nog haar 
sacramentsprocessie in ’t klein natuurlijk, die toch ook door de straten gaat. Ik heb er één gezien waar zelfs 
een gehele groep fascisten in meetrok.  
 
Nu wat over de Heiligverklaring. Er zijn twee Heilig en twee Zalig verklaringen geweest waarvan ik één 
Heiligverklaring heb bijgewoond. Ik was ’s morgens al vroeg wegegaan om een goede plaats te hebben. ’t 
Komt er vooral op aan een goed biljet te bezitten, want de Basiliek is in verschillende vakken en vierkanten 
ingedeeld en ieder vak is genummerd wat op ’t biljet staat aangegeven. Ik was vroeg doch wat een 
beweging reeds. De stroom gaat de richting uit van St. Pieter. Auto’s volgepropt, trammen, taxies, koetsen 
enz. Lange rijen seminaristen, zusters met kinderen, heren en dames in ’t zwart, de dames met ’t romeinse 
sluiertje en strikt zedig gekleed anders komen ze niet in St. Pieter. Op ’t St. Pietersplein verenigd zich ’t volk, 
allen gehaast om maar de eerste te zijn. Men biedt stoeltjes te koop aan want banken zijn er maar weinig, niet 
nodig heren. Op ’t biljet staat gemerkt in welke deur men moet intreden, ik moest links, ’t is gemakkelijk want 
ook boven de ingangen staan de kleuren en nummers der biljetten aangegeven. Beneden aan de trappen 
staat een rij Italiaanse soldaten, want volgens ’t concordaat moet Italië de orde bewaren op ’t St. Pietersplein. 
Biglietti alla mano signori! Biljetten in de hand houden! Wie er geen heeft of aan een verkeerde ingang is 
terecht gekomen, komt er niet in. In de Basiliek zoekt ieder z’n vak op, geholpen door Zwitsers voor deze 
plechtigheid in blinkende harnas, en gendarmen in groot tenue met korte witte broek, hoge laarzen en 
kozakkenmutsen op. Goddank in mijn vak stonden banken dus kon ik zitten, want ’t zal lang duren, nu is ’t 
half zeven en zal ik er om twaalf uur uit zijn? Gedurende een uur loopt ’t steeds voller en voller. Om kwart 
voor acht hoort men eensklaps muziek. ’t Is de palatijnse wacht voorop gegaan door de fanfare. Er klinken 
commando’s, zij stellen zich op aan weerszijden van ’t middenpad, met geweer en bajonet. Op de richels die 
groot genoeg zijn om er af te lopen, lopen mannen om de lichten aan te doen. Na enkele minuten is de grote 
Basiliek in een zee van licht herschapen. Overal grote kroonluchters, duizenden lichtjes, welks glans 
weerspiegeld in de glazen staafjes aan de kroonluchters bevestigd, welke tintelen van allerlei kleuren. Filips uit 
Eindhoven heeft dit aangelegd alsmede de tachtig luidsprekers door de gehele Basiliek verspreid. Eindelijk 
begon de optocht die den Paus voorafgaat. Eerst de Religieuze ordens en Congregaties. Verders vele prelaten 
wier functies ik toch niet kende. Ook de zangers van de sixtijnse kapel die zeer talrijk zijn, waaronder ik 
jongens zag van 8 tot 10 jaar, maar die dan ook stemmetjes hebben zo zuiver en fijn als van zilver. De 
edelwacht kwam aangetreden met hun wuivende pluimen en blinkende sabels. Dan kwamen de 
Bisschoppen die wel een honderd in getal waren, en daarachter de kardinalen allen met witte mijters op. De 
menigte wacht met spanning het ogenblik waarop de Paus zal verschijnen.  
 
Eindelijk in de verte word men een baldakijn gewaar, het is de Paus. Men hoort de eerste toejuichingen, er 
komt beweging in de massa, men moet de gezichten zien hoe allen verlangend en blij uitzien naar de Paus. 
De muziek speelde nog niet, allen klappen in de handen, juichen Zijne H. toe en roepen ’t “Eviva il papa” Leve 
de Paus! En Z.H. met den mijter op word daar boven ’t volk uitgedragen, zegent de menigte, hij schijnt er den 
laatsten tijd vermoeid uit te zien. Voor ’t zijaltaar waar ’t Allerheiligste rust daalt hij een ogenblik van de 
draagstoel, om een kort bezoek te brengen aan Jezus wiens plaats hij op aarde bekleed. Als hij zich weer op 
de draagstoel zet, spelen de trompetten de pontificale mars, de toejuichingen breken weer los, en zo gaat 
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Z.H. zegenend tot voor de troon. Plechtig klinken nu de meerstemmige gezangen door het koor der sixtijnse 
kapel uitgevoerd. Door de luidsprekers hoort men duidelijk het aflezen der Heiligverklaring, en de gebeden 
welke Zijne Heiligheid zegt gedurende de H. Mis. De Introitus, graduale offertorium en communie werden 
gregoriaans gezongen, .en wel alleenlijk door ’t koor van ’t Frans Seminarie, een hele eer hé. Na de H. Mis 
weer de zelfde blijde toejuichingen, doch toen had Z.H. de tiaar op. Hij trok door ’t portiek, geheel buiten 
volgde ik hem, en daar ik wist waar hij voorbij zou komen vatte ik post. Ik was alleen met nog twee of drie 
personen, Z.H. ging voorbij, zag mij en gaf mij nog eens extra zijne zegen. Mochten toch alle volkeren hem als 
hun geestelijke vader beschouwen en wij die zijne kinderen zijn laat ons veel voor hem bidden. Voldaan 
keerde ik huiswaarts, de klok wees 10 over één aan, dus van half zeven af was ik 6½ uur in de kerk geweest. 
Doch wat verkwist ik papier en tijd, ik had net zo goed kunnen wachten en u dit persoonlijk kunnen vertellen. 
Hoe dat zo? Ah! Lieve Ouders, zie hier de verrassing. U vond ’t jammer dat ’t feest niet vroeger viel, dan had ik 
over kunnen komen, doch ik kom toch over. In januari reeds zei Pater Overste me al is ’t feest voor u te laat, 
kunt ge toch vroeger gaan. Ik heb ’t gevraagd aan de Z Eerw Generale Overste, die mij goed persoonlijk ken, 
en hij heeft ’t mij van harte verleend. Zelf heeft hij mij geantwoord en zeer vriendelijk. De foto’s had ik laten 
maken voor de paspoort, alles is klaar, ik had alleen gewacht ’t u te zeggen, daar ’t dan meer een verrassing 
voor u is en de tijd niet zo lang zou duren. Wanneer ik kom weet ik nog niet precies, ’t zal begin September 
zijn. Ik zal over Parijs gaan waar ik enkele dagen met m’n medebroeders hoop te vertoeven. Dan over 
Antwerpen naar Baarle waar ik de achtdaagse retraite zal doen en vandaaruit zal ik u dan den dag en ’t uur 
wel aangeven waarop ik in Den Haag aankom. Prettig hé en mocht u of de anderen iets te bestellen hebben 
in Rome, schrijf maar. In blijde afwachting dus uw liefhebbende zoon en broer. Br. Remigius 

Rome, 23 juli 1930 
Dierbare Ouders. 
Ik kan begrijpen welk een vreugde mijn vorige brief u gebracht heeft, nu ik ben er zelf ook blij van. Vooreerst 
wil ik u melden dat alles goed is overgekomen, uwe brief met ’t geld, de brief van Marie (ook met ’t geld) en 
tante Ka, ook de rozenkrans van Marie. Ik hoop er goede keuze mee te doen, want een gedachtenis van 
Rome is altijd iets bijzonders. Gij vraagt of ik tot ’t feest zal blijven, nu er is kans op, doch dan kom ik wat later, 
wat goed uitkomt, wijl eerst mijn medebroeders naar Frankrijk gaan om hun retraite te maken die dan den 
10e september terug komen, waarna ik vrij zal zijn. Naar de bergen gaan we dit jaar niet, omdat Pater Overste 
.t verhuurd heeft aan andere religieuzen, en waarschijnlijk gaan we er wel nooit meer naar toe omdat hij ’t 
verkopen wil, wat ik zeer jammer vind. Toch heb ik er nog heerlijk drie weken doorgebracht. Ik was alleen, en 
heb toen geleefd met diegenen die ’t gehuurd hebben, ik moest namelijk de boel in de verf zetten. ’t Zijn 
Grieken, studenten om priester te worden, hun ritus is geheel verschillend met de romeinse ritus. Ik heb ook 
de communie ontvangen in hun ritus, onder de twee gedaanten. Ook moest ik hun wat op de hoogte 
helpen, hoe het er al zo naar toeging de andere jaren. Omdat zij in hun ritus geen lof houden en ’t volk er zo 
op aandrong, hebben we ’s zondags ’s avonds plechtig lof gehouden waarbij ik nog zanger ook moest zijn, 
zo goed en zo kwaad als t ging. Van hun ook heb ik de postzegels afgebedeld die ik hierbij doe, waar Jan 
weer goed mee is. Dus lieve Ouders ’t zal zo eind september zijn als ik aankom met leven en welzijn. Bidt 
steeds voor mij dat ik een goede waardige broeder moge blijven, hetzelfde doe ik ook voor u. Uw 
liefhebbende zoon en broer. Br. Remigius. 

Rome, 25 augustus? 1930 
Dierbare Ouders. 
Ik kan u mededelen dat ik de brieven in goede gezondheid heb ontvangen. Eerst die van Truus en Jan. Ze zijn 
allen vol verwachting op de komst van Br. Remigius ’t is tenminste maar goed dat ik voor ’t feest komt want 
zou ik na komen ’t feest zou ongemerkt voorbij gaan. Gisteren heb uk uw brief ontvangen, lieve moeder, en 
die van Wim. ’t Is goed dat u na de 10e september niet meer schrijven zult want dan ga ik zo zachtjes aan op 
reis. In ’t voorbijgaan zal ik enkele steden bezoeken men moet de gezelligheid waar nemen. Ik zal nu ook niet 
meer schrijven tot ik in ’t Noviciaat zal zijn. een enkele ansicht misschien vanuit Genua, Parijs enz. Maar wat 
spreekt ge toch van regen, dat moet ’t niet doen hoor als ik daar zal zijn, want dat ben ik niet meer gewend. 
Hier is ’t elke dag  even mooi weer, verleden maand is er een onweersbuitje voorbij gegaan, dat is alles. Elke 
dag warm zo’n 30 graden en meer in de schaduw nu ook zit ik weer aardig te zweten mijn brief schrijvende. 
En hoe ’t leven hier nu is, ach dood, alles is uitgestorven. We zijn nu met z’n drieën, twee paters en mijn 
persoontje. U begrijpt, weinig werk, doch ik verveel me niet. Buiten de oefeningen hou ik van lezen en 
tekenen. Enkele malen op wandeling in een tuin of park die er veel zijn. de stad schijnt ook als uitgestorven, 
allen naar zee of in de bergen. Tot vijf uur ’s avonds ziet men geen mens op straat want de Romeinen houden 
van hun middagdutje. Er zijn hier nog andere Hollandse broeders die geheel alléén zijn, daar hun studenten 
en medebroeders allen weg zijn en zij ’t huis moeten bewaken, zoals de broeder van Kardinaal van Rossum, 
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de Predikheren en Norbertijnen dan komen we elkaar eens opzoeken een goede troost voor den één en den 
anderen. Bidden voor elkaar tot ziens. Uw liefhebbende zoon en broer. Br. Remigius. 

Parijs - Chevilly, 16 september 1930 
Dierbare Ouders. 
U zult wel eerder tijding uit Parijs verwacht hebben, doch tot nog toe heb ik geen tijd gehad u te schrijven. 
Geen tijd zult ge zeggen, jawel en ik zal u zeggen hoe. Zondagmorgen dus om kwart over negen ben ik te 
Parijs aangekomen, gezond en fris niet vermoeid. Allen ontvingen me met open armen als een oude 
bekende. Toen moest ik natuurlijk eerst een H. Mis horen, waarvoor ik de stad moest in gaan.  
Na de middag heerlijk uitrusten zult ge zeggen, och wat: ik was niets vermoeid en slapen kunt ge ’s nachts 
wel doen, doch we zijn direct de stad ingegaan met enkele Broeders, naar de prachtige H. Hartskerk op 
Montmartre. We troffen ’t slecht want ’t ging regenen en ’t was killig, niets geen weer van Rome. Ik heb 
tenminste gauw nog een kledingstuk meer aangetrokken en enkele dekens op mijn bed gegooid, te Rome 
kan ik ’t met een dun laken aan.  
’s Maandagsmorgen ben ik naar Chevilly gegaan, ’t Noviciaat der Franse 
Broeders dicht bij Parijs. Daar ben ik direct een handje gaan helpen in 
de keuken want dinsdag zou hier een grote vergadering zijn van oud 
leerlingen van ’t seminarie van Rome. De tweede broeder kok van Rome 
was hier ook en we hebben nog aardig werk gehad want ’t waren er 
een goede tachtig. Nu is dit weer voorbij en neem ik de gelegenheid 
waar om u dezen brief te schrijven.  
Morgen ga ik, weer naar Parijs misschien overmorgen naar Baarle. U ziet 
langzaam kom ik op Holland en op huis aan. Ik zou u zoveel te vertellen 
hebben doch dat zullen we dan later wel doen, ik ben zeer tevreden. 

 
Kapel Chevilly 

Bidt voor mij hé dat ik een goede retraite moge doen in Baarle, ik doe het steeds voor u. Uw liefhebbende 
zoon en broer. Br. Remigius. 

Rome, 5 november 1930 - Séminaire Français 
Dierbare Ouders.  
Ge ziet ’t wel ik heb niet uitgesteld met schrijven, zo aangekomen zo geschreven. Na een zeer voorspoedige 
reis ben ik dan heden woensdagmorgen om 10 voor 10 aangekomen, een weinig slaperig, doch niet 
vermoeid. Vooreerst, lieve ouders moet ik u nog bedanken voor de goede zorgen met welke gij mij omringd 
hebt dezen maand, gij waardt zo goed voor mij. Bij ’t afscheid hebt gij u allen goed gehouden, Truus ook. Ge 
moet niet denken, lieve ouders, dat als ik zonder tranen wegga ik misschien weinig om u geef, nee hoor ik 
hou veel van u meer als ge denkt, doch al die tranen zouden ’t afscheid maar verzwaren, zo ging ’t veel beter. 
De kleine broers en zusjes hielden zich ook goed de tijd is ook niet zo lang en vliegt gauw voorbij. Nu iets van 
de reis, alles is goed gegaan. Van Baarle Nassau naar Brussel waar ik middernacht op de sneltrein ben 
gegaan. Ik heb nog nooit zo’n mooie reis gehad vooral in Zwitserland was ’t prachtig. Eerst zag men van 
verre de besneeuwde bergtoppen. ’t Regende. De trein klimt hoe langer hoe hoger tot we eindelijk in de 
sneeuw terecht kwamen, ’t sneeuwde flink. Hoe prachtig was dat na zes jaren weer eens zo’n prachtig 
wintergezicht te zien, allerlei bomen aardige huisjes, vooral mooie dennen. En de trein jaagde voort te 
midden der sneeuw op de helling van een hoge berg, over afgrijslijke diepe afgronden, men hield soms zijn 
hart vast als men naar de laagte keek. Overal bergen, mooie watervallen, wilde stromende rivieren hoe 
prachtig is Gods natuur. We kwamen bij de St. Gottard tunnel waar de trein een half uur inzat. Zoals ik zegde 
regende het beneden en sneeuwde het boven, doch toen we de St. Gottard weer uit kwamen niets meer van 
dat alles, men zag enkele lichte wolkjes en een blauwe lucht. Ik dacht zie je nu ’t verschil, eerst sneeuw en 
regen en nauwelijks over de Alpen heen mooi weer. Dat komt omdat die hoge bergen de wolken 
tegenhouden, vandaag ook weer den gehelen dag helder met een fijn zonnetje. Milaan kwam ik ’s avonds 
(dinsdag dus) om acht uur aan, ik dacht eerst eens een flink portie macaroni te eten want ik had weer honger 
(Rest van de brief ontbreekt tot nu toe.) 

Rome, 14 november 1930 
Dierbare Ouders broers en zusters.  
Nu zal ik eens op m’n gemak schrijven, de vorige keer ging ’t zo vlug en toch was ’t een lange brief. Ten 
eerste, begrijp ik niet hoe mijn brief zo lang is onderweg gebleven, ’s morgens was ik aangekomen, na de 
middag geslapen en ’s avonds direct aan de brief begonnen den volgende dag weggezonden. Ik dacht dan 
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hebt u hem zaterdag en kan ik dinsdag een brief van u ontvangen die ik nu heden donderdag ontvangen 
heb.  
Kijk maar eens op welken dag hij 
afgestempeld is. En lieve Moeder 
wat zegt ge dat ge niets gegeven 
hebt, ge tracht me niet blijer 
kunnen maken, ziet ge niet hoe 
fijn of mijn pennetje schrijft. Ik had 
zelf niet veel mee willen nemen 
omdat ’t maar zwaar word in de 
koffer. En dan zo’n mooi boek van 
u, lieve broers en zusters, deze 
twee dingen waren ’t juist wat ik 
zo gaarne wilde hebben, ik mocht 
’t er niet om vragen wegens de 
gelofte van armoede, doch gij zelf 
hebt ’t mij aangeboden en mooier 
cadeau kondt ge meniet geven. 
Dus Moeder ge ziet wel dat ge me 
integendeel veel gegeven hebt, 
waarvoor ik u zeer dankbaar ben 
en spaar voorlopig uw centjes 
nog maar. ’t Portret is goed 
aangekomen, wat waren ze allen 
in bewondering, wat een 
prachtige familie flinke kinderen,  

 
Het gezin Alsemgeest- Neerscholten:. Van l naar r: staand Wim, Truus, Br Remigius, Marie, 

Bernard. Onder: Jan, Klaas, Toos, Annie, Jaan, Cor, Antoon 

uw ouders nog jong, ook hadden ze schik in Bernard zijn haardos!!!! Ik heb direct een prachtige lijst gekregen 
en hangt nu boven m’n schrijftafel. Ja hoor ik ben weer volop in m’n oude doeninkje. Van ander werk hoor ik 
nog niets ik wacht maar stilletjes af, ’t zal wel niet eer gebeuren als wanneer er nog een broeder bij komt. De 
sigaren die ik bij mij had, hebben ze met rust gelaten en heb er mijn medebroeders van laten profiteren, die 
nog weer eens moesten bekennen dat toch de Hollandse maar de beste waren. 
Verleden zondag ben ik bij frater van Schie geweest die ik gelukkig thuis trof. Hij kan ’t zeer goed eens 
worden in Rome, ze zitten er ook prachtig op een heuvel even buiten de stad, en kijken zo over de stad heen. 
Het weer is hier buitengewoon mooi, ’t heeft sinds ik hier ben slechts één dag geregend, anders elke dag een 
helderblauwe lucht, en niet vriezen. Dierbare ouders, hierbij doe ik nog een plaatje, gegeven bij ’t jubilé van 
Z.H. den Paus. Men ziet er op, ’t altaar dat men gegeven heeft aan de kerk waar de Paus zijn eerste H. Mis in 
opgedragen heeft en waaraan geheel de Katholieke wereld aan bijgedragen heeft. Ge kunt begrijpen dat ’t 
mooi is alles van ’t prachtigste marmer en vergulde randen. ’t Is 16 meter hoog en 11 breed een echt romeins 
altaar zoals men er veel ziet in Rome. Dus ge, ziet dierbare ouders, alles gaat weer zijn gewone gangetje, ik 
was gelukkig bij u dien maand, ik heb ’t feest meegevierd, allen zijn goed gezond en passen goed op wat kan 
men meer verlangen. Daarom ben ik nu ook weer gelukkig in mijn gewone werkkring. We zullen voor 
elkander bidden, opdat God u, lieve ouders broers en zusters moge zegenen en beschermen, en mij ook de 
genade geve die nodig zijn om als een goede broeder te leven. Uw liefhebbende zoon en broer Br. Remigius 
p. s. Jan nog een postzegel voor je, zeg hoe is de oplossing van de prijsvraag der Kath. Illustratie, ’t zal wel 
niets geweest zijn. Dag. 
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1930 – 1933 Rome, Montana, Fribourg - Tuberculose 

Rome, 10 december 1930 
Dierbare Ouders Broers en Zusters 
Ik kom u nog weer eens met een briefje verblijden. Vooreerst Wim nog hartelijk gefeliciteerd met uwe 
verjaardag, ’t is toch nog in ’t octaaf niet? En dat je maar steeds een flinke braven kerel mag blijven, een goei 
voetballer en gezellige kameraad voor je vrienden in de verschillende verenigingen waarvan je deel uitmaakt. 
Ik heb uw brief ontvangen Jan en met genoegen de verschillende nieuwtjes vernomen. Lieve Moeder ook uw 
brief uit de retraite heb ik ontvangen en ’t verheugt mij zeer, dat u daar zulke gelukkige dagen meemaakt. Ik 
begrijp zeer goed al de gevoelens die u daar bezielen, te meer daar ik nu juist ook ene retraite gemaakt heb 
van een dag of tien op bed. Ja hoor dat is ook een goede retraite, zo op bed, men kan zo bidden en 
overwegen, nadenken over de ijdelheid der wereldse zaken. En toch was ik gelukkig, als men zich geheel op 
God verlaat, zijne H. Wil aanbid en met een gerust hart en volkomen onderwerping aan de Goddelijke 
voorzienigheid de toekomst tegemoet gaat, o, dan is men gelukkig. Ik had weer een kou gevat welke op de 
keel en de borst is geslagen, doch ik ben weer aan de beterende hand, koorts heb ik niet meer en een flinke 
eetlust als van iemand die den gehele dag werkt, ik mag ook weer wat rondlopen. Daar ik toch nogal 
gemakkelijk verkouden was zullen ze me voor enigen tijd naar Zwitserland verplaatsen waar we ook een huis 
hebben van de Congregatie. Weer groot nieuws hé. Ziet ge wel hoe goed men in ’t klooster verzorgd is, want 
zo gauw als de Oversten zien dat een gezondere plaats nodig is wordt er ook voor gezorgd. Een echte 
trekvogel ben ik hé, eerst België, Frankrijk, Italië en nu Zwitserland. Jan denkt dat gaat best zo, gaat zo maar 
door broedertje, ik kom op die manier goed in de postzegels te zitten. Ge hebt ’t mis , Jantje want na enige 
tijd, als God ’t wil ga ik toch weer naar Rome terug. Want Rome is m’n geliefde stad geworden, met z’n mooi 
Rooms leven. Daar dacht ik nog aan den 8e December ’s avonds met ’t feest van de Onbevlekte Ontvangenis, 
feest van ’t Seminarie en ook zeer gevierd in Rome. Ik lag op bed en hoorde buiten de seminaristen zingen 
voor ’t beeld der H. Maagd, boven de stad knetterde en bulderde ’t vuurwerk, na de grote processie ter ere 
der Onbevlekte Ontvangenis ontstoken, ik dacht hoor toch eens hoe de H. maagd bemind word in Rome 
mocht ’t overal zo zijn. Dien dag was er ook veel werk voor de koks waaraan ik natuurlijk niet kon meehelpen, 
er waren namelijk twee Kardinalen – zes Bisschoppen en nog verschillende andere hogen ten eten. Dus lieve 
Ouders broers en zusters bidt een weinig voor mij dat ik steeds volmaakt Gods H. Wil moge volbrengen 
danken wij Hem steeds voor Zijn Goedheid jegens ons, ik bid voor u. Uw liefhebbende  zoon en broer Br. 
Remigius. 
Ik weet nog niet wanneer. Dag 

Montana s. Sierre (CH), Villa Notre-Dame, 21 december 1930 
Dierbare Ouders. 
Ja hoor, in Zwitserland aangekomen. De 19e ben ik weggegaan na 20 uren sporen. Nu wil ik u vertellen welk 
huis ’t hier is en wat ik doe. Nu het is een sanatorium van onze Congregatie en ook andere priesters en 
seminaristen komen hier. Alles 1ste klas hoor. Wat ik hier doe, wel heel eenvoudig uitrusten. Ik heb ’t namelijk 
een beetje aan den longen, maar niet erg hoor, ’t is heel in ’t begin en kan spoedig genezen. Ik heb geheel 
geen koorts meer. Zelfs niet na de grote reis en was ook niet vermoeid. Ik eet geregeld zeer goed zodat de 
anderen niet begrijpen wat ik hier kom doen. Zusters van onze Congregatie doen al ’t werk. Ze zijn geheel in 
’t wit, als dus één van m’n zusters naar de Missie wilden gaan zouden ze bij ons in kunnen treden, wat denkt 
ge ervan Truus? En wat een heerlijke frisse lucht, ge moet weten dat ’t huis op 1560 zegge vijftienhonderd 
zestig meter hoogte licht. Geheel de winter ligt hier sneeuw en ’t is een beroemde sportplaats met skis en 
schaatsenrijden want er zijn ook enkele meertjes. Ze rijden natuurlijk volop geheel den winter. Ik hoop er ook 
nog van te profiteren want ik zal wel gauw op wandeling mogen. Ge zult wel zeggen ’t zal wel koud zijn hier. 
Ja ’t vriest natuurlijk elke dag, doch ’t is zo vreemd, de zon is tamelijk warm, hij steekt een weinig, en toch 
smelt de sneeuw niet. Er zijn hier wel meer sanatoriums want ’t is zo gezond midden in de alpen, beschut  
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tegen de noorden wind, want er zijn bergen die nog 
veel hoger zijn  als waar ons huis staat, en we zijn 
immer in de zon. Ik teken u een weinig dan zult ge ’t 
zien. (volgt een tekeningetje) Begrepen?  
Vanuit ons huis zien we de gehele Alpengroep de 
mooiste van de  Europa, bergen van bijna vijfduizend 
meter. Welk een schoonheid als daar de zon op schijnt 
’t schittert. Ge begrijpt dat men hier nog eens adem 
kan halen. Ik zal ’t ook best wennen zoals ik ’t overal 
nog al kon wennen. Er zijn hier nog twee Hollandse 
Broeders, die ik goed gekend heb in ’t Noviciaat, want 
zij maakten tegelijkertijd hun noviciaat met mij. Verder 
zijn hier Paters, scholastieken allemaal ziek natuurlijk. 
Seminaristen van Amerika – Engeland – Frankrijk – 
België meest rijke lui alles te samen een 40. Ik zal wel 
gauw opknappen, ik voel me alsof ik niets mankeerde, 
en weldra zal ik mogen wandelen, dan gaan we naar 
de sport kijken. Ge ziet ’t ik ben er nog zo slecht niet 
aan, O.L. Heer vertroeteld me een  beetje wat ik niet 
verdiend heb. Ge bidde zeker voor me hé, dat als ’t God 
belieft ik weer gauw beter mag zijn. Ik doe er een 
plaatje bij dan kunt ge zien waar ik ben heel wat 
dichter bij Holland. Ik nog vergeten u een Zalig 
Kerstfeest te wensen, hier zal ’t echt Kerstmis zijn in de 
sneeuw. Dag hoor. Uw zoon en broer Br. Remigius. 
Ach! Ik vergeet alles. Hartelijk dank lieve, moeder voor ’t 
fooitje. Wim voor de brief goed met mijn verjaardag 
ontvangen. Truus voor de kaart. Marie de brief kreeg ik 
juist toen ik voor ’t vertrek gereed stond. Dag 
 Foto genomen vanaf Villa Notre-Dame te Montana 

Montana, 6 januari 1931 
Lieve Moeder. Ik weet ’t wel, zonder dezen brief had er bij u de verjaardagstemming niet ingekomen, u had er 
natuurlijk met spanning naar verwacht en alles komt best uit. Lieve moeder, hartelijk gefeliciteerd met uwen 
verjaardag, moge God u geven dezen dag nog dikwijls in den huiselijke kring te vieren, te midden van Vader 
en de kinderen. Hoe ouder men word, hoe meer men zijn ouders gaat waarderen en van zelf ook meer 
beminnen, ik ben ervan overtuigd dat ‘t ’t zelfde ook zal zijn met m’n broers en zusters wat voor u, lieve 
ouders een grote troost zal zijn. Uw moederhart heeft een weinig geleden bij de tijding dat ik ziek was, en ik 
heb mij niet bedrogen in m’n lieve moeder, want wat ik van u verwachtte, hebt u getoond van te bezitten, 
namelijk de kruisjes met onderwerping aan Gods H. Wil te aanvaarden en te dragen. Dit zal ook wel de vrucht 
zijn van de retraite die u gemaakt hebt. Blijft dan steeds zo, lieve moeder, een sterke vrouw, God zegenende 
in voor en tegenspoed, want God beproeft dikwijls diegenen ’t meest die hem meer bemint, om daardoor de 
kroon des hemels schoner te maken. Want zo is ’t leven, roosjes maar ook doornen, doch in dezen dag zal ’t 
voor u weer alleen rozen zijn, geniet er dus dankbaar van, en vier een plezierige verjaardag. Ik ben erbij in 
den geest en zal God dien dag veel voor u bidden. Uw liefhebbende zoon Br. Remigius. 

Montana, 6 januari 1931 
Dierbare Ouders Broers en Zusters. 
Eerst u allen beste Vader Broers en Zusters van harte gelukgewenst en gefeliciteerd met Moeders verjaardag. 
Danken we God ervoor en vragen we Hem dat Hij haar nog lang in ons midden houdt, want Moedertje kan 
nog zoveel goed doen. Maar nu eerst gauw gezegd hoe ’t met mij staat, want uit de brieven van Moeder te 
horen is ze nog niet gerust, u vraagt maar steeds de volle waarheid te zeggen. Welnu de volle waarheid heb 
ik al gezegd in m’n vorige brief. Ik ben er uitstekend aan, ik heb ’t maar ’n heel weinig aan de longen, en daar 
‘k er geheel in ’t begin bij was, zal ’t wel spoedig genezen. De koorts heb ik niets meer, ik eet alsof ik nog op 
de schuit stond en slapen ook, in een woord ik voel me gezond als wie ook, ik maak wandelingen als 
iedereen. Maar ge begrijpt dat ik ’t reglement moet volgen, dus ook een uur of vier op m’n rug liggen waar 
Jan van weet mee te praten. ’t Moet genezen zijn eer ik weer weg mag, ’t zal zo lang niet duren. De brieven 
zijn mij allen goed toegekomen. De brief van Moeder – Bernard en Jan – kaarten van Truus, Antoon, Cor, 
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Anna en To hebben ze mij opgestuurd vanuit Rome. Ook uwen andere brief heb ik op oudejaarsdag 
ontvangen. Ge denkt dat ik de kou uit Holland heb meegekregen, doch dat is niet waar, ik heb hem wel 
degelijk in Rome gevat. We hebben hier een echte witte Kerstmis gehad, ’t heeft een dag of vier gesneeuwd, 
nu vriest ’t weer dat ’t kraakt. Bij u zal ’t ook wel mooi geweest zijn in de nachtmis, in de prachtig verlichte 
kerk, waar men zo heerlijk die mooie kerstliederen zingt. Of heeft men soms die mooie ouderwetse liederen, 
zoals :Stille nacht”; De Engeltjes lagen enz. ook al vervangen door dat moderne gepiep van enige 
nieuwerwetse liederen, zoals t was in de octobermaand toen ik thuis was. Dat heeft mij toen bedroefd, want 
in plaats van de mooie eenvoudige, waarmee al ’t volk meezong, kwamen ze me daar met die modernen, 
gezongen door één of twee schuchtere meisjes, de anderen konden er niet bij zo hoog was ‘t, laat staan ’t 
eenvoudige volk. Als ik weer eens thuis komt hoop ik dat ’t veranderd mag zijn. Nieuwjaarsdag en 
Driekoningen zijn ook mooi verlopen. Op drie koningen was er grote wedstrijd op ski, niet ver van ons huis. 
Hebt u m’n kaart ontvangen met nieuwjaar? Dat is ons 
huis u ziet er de besneeuwde bergen op. Welnu daar 
komen ze met vliegend vaart vanaf en doen dan een 
grote sprong in de lucht, de eerste sprong 45 meters. 
Verschillende keren ben ik al naar ’t schaatsenrijden 
wezen kijken, tjongen wat zou ik dat weer eens graag 
doen. We hebben hier meer zon als in ’t dal omdat wij 
dikwijls boven de wolken zitten, ook wel eens erin 
hoor! Men kan soms ook zien hoe de wolken zich 
vormen. Jan dank voor je postzegels, en of ik er gauw 
een mannetje voor had, want er zijn er wel van hier, 
maar ik ze aan één gegeven met de voorwaarde mij 
anderen te geven, zodat hij er mij een flinke partij 
gegeven hebt die gij nog niet hebt, er zijn er bij die 
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in Hollands geld 60 cent en 1 van 1 gulden gekost hebben, die van 1,20 frank, en 2 frank. De meeste zijn 
Zwitsers “Helvetia”. Maar Jan stuur me nog een postzegel van 1½ cent die was kapot. Ik verwacht dat ge allen 
een klein gebedje voor mij doet, ik doe het dagelijks ook voor. De hartelijke groeten van uw zoon en broer. 
Br. Remigius 

Montana, 13 februari 1931 
Dierbare Ouders. 
Uw brief die ik enkele dagen geleden ontvangen heb, heeft mij bevestigd in de veronderstelling dat m’n 
laatste brief u niet is toegekomen. “t Is jammer, want zoals ik zei, was er een brief bij voor tante Marie, u zult ’t 
haar wel gezegd hebben denk. Ook postzegels voor Jan, doch we zullen ’t maar opnieuw proberen. Nu ik 
ben er steeds goed aan wat ik van u allen ook hoop. De griep is hier gepasseerd, velen zijn er door aangetast 
geworden, doch ik ben er gelukkig nog vrij van gebleven. ’t Is hier natuurlijk volop winter, of vriezen of 
sneeuwen. Denk eens even na, er ligt ni 1½ meter sneeuw, men zou er kopje onder in gaan. Maar men merkt 
’t niet, want men ruimt de sneeuw niet weg, doch men gaat er met een zware rol over, dus hoe meer sneeuw 
er valt hoe hoger de weg wordt. Ge moet ze zien skiën hier, hoe ze met vliegende vaart de hellingen af 
komen. Of wedstrijden met grote bestuurbare bobsleeën. Daarom als iemand ergens naar toe gaat neemt hij 
altijd of de ski of een sleetje mee om op die manier terug naar beneden, te glijden. U begrijpt dat we nu niet 
kunnen gaan wandelen waar we willen, want de sneeuw ligt te hoog en zo moeten we altijd maar ’t zelfde 
ritje volgen waar de sneeuw geperst is. Als ’t mooi weer is ga ik soms tekeningetjes maken buiten, want de 
omtrek is hier prachtig. Mooie bossen welke bomen met sneeuw beladen zijn, ge kunt wel nagaan hoe mooi 
dat is. Dus lieve ouders nog dank voor ’t fooitje in de vorige brief mij toegestuurd. Jan voor z’n kaart en nog 
wel gefeliciteerd met je toekomstige verjaardag, ik weet niet of ik je feliciteren kan voor ’t toneelstuk wat je 
voorgedragen heb, ik denk van wel. Truus ook nog dank voor je regeltjes, jammer hé, dat ’t zo weinig vriest in 
Holland ’t is zo’n gezellige sport dat schaatsenrijden. Ik zal er ook een briefje bij doen voor Vrouw van Dijk dat 
gij haar wel zult bezorgen. Dus lieve ouders broers en zusters houdt u goed, bidden we voor elkander dat we 
steeds Gods H. Wil mogen volbrengen, dan komt ’t er niet op aan of ’t is in de wereld of ’t klooster, in ziekte of 
gezondheid, ieder volgens zijne roeping en staat. Uw liefhebbende zoon en broer Br. Remigius. 

Montana, 8 maart 1931 
Dierbare Ouders broers en zusters. 
’t Was altijd m’n gewoonte in de vasten niet te schrijven, doch nu dacht ik ge zult wel nieuwsgierig zijn naar 
m’n gezonds toestand en zal voor deze keer van m’n gewoonte afwijken. Welnu ik ben er best aan toe, de 
dokter zegt dat ’t zeer goed gaat. In uw brief van eind februari vraagt ge of ik niet dik werd. Nou reken maar 
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ik weeg al twee kilo’s meer als dat ik ooit gewogen heb. Daarom vragen de anderen ook waarvoor ik eigenlijk 
hier ben, zo’n gespierde kerel. Ik denk dat ik over twee maanden wel genezen zal zijn, doch weet u wat ik 
denk, ze zullen zeggen: ah ’t loopt toch tegen de vacantie in Rome, daar hebt ge toch niets te doen, ge kunt 
dezen zomer wel hier blijven om een weinig in de tuin te werken. Pater Overste heeft er al enkele woorden 
over gesproken dus er is veel kans dat ik dezen zomer hier blijf, wat ik zeer graag doe. U sprak van sneeuw, 
nu ik kan zeggen dat ’t bijna elke dag sneeuwt, zon zien we maar weinig. ’t Gebeurt dikwijls dat de kabeltram 
die van ’t dal naar boven komt, vanwege de sneeuwval niet kan gaan en dus een dag later de post krijgen. 
Kom maar eens over Antoon en Cor om sneeuwballen te gooien, te skiën, met de slee van de bergen af te 
glijen in vliegende vaart, tjongen dat zou fijn zijn hé! Maar wacht niet te lang, ’t begint zo zachtjes aan te 
dooien. Ik heb vernomen dat jij Cor een vacantie doorgebracht heb bij Henkie van Kloor, dat was plezierig hé! 
’t Jongen toch, alweer een brief die verloren is gegaan, want ik heb wel degelijk spoedig geantwoord op Jan 
Bellekom z’n brief. ’t Adres had ik toch goed geschreven, wilt ge ’t Jan zeggen, hem nog eens bedanken, ’t 
spijt me ik kan er ook niets aan doen. Dat doet me werkelijk plezier, lieve ouders dat u de H. Vader hebt horen 
spreken, weet dat dit voor ’t eerst was van al de eeuwen, dat de aarde bestaat. ’t Mankeert er u nog maar aan 
hem te zien en de hand te drukken. Wij hebben geen radio dus heb ik hem ook niet gehoord, doch dat geeft 
niets, ik ben al zeer tevreden hem zo dikwijls gehoord en gezien te hebben in ’t Vaticaan zelf. Al is er geen 
radio we kunnen ons best bezig houden in de vrije tijd en daarenboven heeft m’n kameraad bij mij in de 
kamer een fonograaf die nu ook lustig staat te draaien terwijl ik deze brief schrijf, want ’t is Zondag. We zijn 
weer in de H. Vastentijd, de schone voorbereidingstijd voor ’t Hoogfeest van Pasen. Ge begrijpt dat ik niet 
mag vasten al heb ik geen werk, dan moeten we dat maar aanvullen door andere kleine verstervingen en 
vooral door de gedwongen rust maar met geduld te dragen en ons geheel overgeven aan de H. Wil Gods. Zo 
zal ’t ook wel met u zijn, dragende de dagelijkse kruisjes met geduld. Ik verenig mij geheel met uw inzicht, 
lieve moeder, welke is veel en dikwijls de H. Teresia in te roepen. Ik heb het gedaan zo gauw als ik ziek 
geworden ben en heb niet opgehouden en ik geloof ’t aan haar te danken te hebben dat ik zo hard en vlug 
opgeknapt ben. En natuurlijk vergeet ik ook u niet en de andere familieleden doe hun nog eens de groeten, 
Tante Pie – Ka enz. allen. Beste Vader, ik begrijp heel goed dat ’t schrijven u niet zo gemakkelijk gaat, doch ’t is 
toch goed hoor, maar door den tijd verwacht ik toch enkele regeltjes. De hartelijke groeten van uw zoon en 
broer. Br. Remigius. 

Montana, 1 april 1931 
Dierbare Ouders. 
Ik kom u vooreerst en vooral een gelukkig en zalig Paasfeest toewensen. Welk een prachtig en blij feest zo in 
de lente, ’t ziet er wel naar uit dat ’t mooi weer zal zijn. De gehele maand maart is al mooi geweest, en ’t 
schijnt nog niet te veranderen. Ik maak ’t goed wat u wel kunt nagaan, dat ik al een weinig aan ’t werk ben. Ik 
moet de sacrastie in orde houden, een mooi werkje hé. En nu in de goede week is er veel klaar te maken, dan 
helpen de zusters ook wel een handje. Uw ansicht, lieve moeder heb ik ontvangen, en er stond op, brief volgt. 
’t Kan zijn dat die brief verzonden is geweest dus is ’t goed, doch ’t kan ook zijn dat u hem weggestuurd hebt 
en heb ik hem dus niet ontvangen. ’t Is wel vervelend dat ze zo weg raken ik begrijp er niets van. In Holland 
begint zeker alles al te groeien, hier zit alles nog onder de sneeuw en eer dat we iets in de tuin kunnen doen 
is ’t Mei. In Holland spreekt men van een groene Pasen, doch hier is ’t nog een witte. Nu in de vasten en de 
goede week mis ik Rome wel, want daar waren altijd zulke mooie ceremonieën, hetzij in de kerken der stad, 
hetzij in de kapel van ‘t seminarie zelf, doch hier kan men dat zo niet doen, daar allen ziek zijn. De zusters 
zingen wel mooi, dat begrijpt u. Ik weet nu m’n brief niet vol te krijgen, ’t is ook nog zo kort geleden sinds 
mijn laatste brief. Zalig Pasen dus dierbare ouders broers en zusters, ook aan de familieleden. Br. Remigius 
Best broer Jan, weer enkele postzegels ik heb ze van een Belgische kapelaan. Als gij soms oude Hollandse of 
andere teveel had zou hij er graag enkele hebben. Dag hoor! 

Montana, 11 april 1931 
Dierbare Ouders. 
Op het plechtig aannemingsfeest van Antoon kom ik u ook van harte feliciteren. Dit is weer eens een mooi 
huiselijk feest en ik kan mij goed inbeelden hoe dat er naar toegaat. Allemaal thuis en gelukkig, ik hoop 
tenminste dat u, Vader er ook bij kunt zijn, omdat u het nog al druk hebt. En nu de brieven eens beantwoord 
want er zijn er nogal. Eerst de brief van u, Vader dank ervoor, zoals u schrijft hebt u veel werk, dan valt ’t 
briefschrijven ook niet mee. U hebt de griep gehad waar ik gelukkig van vrij gebleven ben. ’t Gaat goed met 
mij als ’t zo doorgaat zal ik weer gauw ’t ventje wezen. ’t Is hier de laatste tijd steeds mooi weer, de sneeuw 
gaat hard weg. ’t Is zoals u zegt, moeder de brieven hebben elkaar gekruist, ’t is goed zo. Ach! ik heb vergeten 
in de brief voor Antoon, hem te bedanken voor z’n mooie brief, dus zal ik het hier doen. ’t Jonge Antoon wat 
kunt gij schrijven, zo netjes en zo’n volle brief. Wat fijn hé nou van school af en te kunnen gaan werken voor 
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Vader en Moeder. Ge noemt me ook zoveel neefjes en nichtjes op die ook aangenomen worden, dat ik u en 
Vader en Moeder maar zal belasten ze te feliciteren van mij. Ge hebt ook zo’n mooie prijs gehad een teken 
dat je wel goed opgepast hebt. En moeder aan de schoonmaak, de bloementuin in orde, ja dan zal alles er 
mooi uitzien met ’t feest van vandaag. Toen de 9e nog een dikke aangetekende brief. Eerst een grote brief van 
Cor. Ja, ja, ik zie ’t wel, jij wil ook niet onder doen voor Antoon, dat heb je er nog eens goed afgebracht. Je 
bent zo verhoogd en An en Toos ook, dat doet me plezier, en dat je zo goed de katechismus kende. Je hebt je 
brief goed geschreven hoor, ik verwacht er door de tijd nog wel eens van je. Beste broer Jan, je postzegels 
kwamen goed van pas, wel bedankt ervoor ik zal er weer enkele voor je in doen. Ook nog bedankt voor je 
brief. En aan Annie en To, Bernard Marie Wim en Truus mag ik ook wel een woordje richten anders worden 
ze nog jaloers. Want allen hebben ze hunne groeten gestuurd. Viert dus blij feest vandaag ik zal voor jullie 
bidden. Geloof maar niet dat ik hier droevig ben, nee hoor, dat ben ik nog nergens geweest. We zijn allen in 
Gods hand wat ons overkomt kan ons niet schaden, daarom heb ik mij ook geen ogenblijk ongerust gemaakt 
toen ik ziek werd. Niet dat ik niet graag gauw beter ben, hoe eerder hoe liever, doch wilde God het anders, 
ook dan geschiede Zijn H. Wil. Dag hoor feliciteer de neefjes en nichtjes van mij uw zoon en broer Br. 
Remigius. 

Montana, 11 mei 1931 
Dierbare Ouders. 
’t Is weer tijd iets van mij te laten horen. Vooreerst bedank ik u hartelijk 
voor den brief met het geld, die ik enige tijd geleden ontvangen heb. 
Wat mijne gezondheid aangaat, dat gaat zeer goed.  Ik kan steeds zeer 
goed eten en slapen, en nu het mooie weer gaat komen kan ik wat 
meer op wandeling gaan. Dat kunnen we genoeg doen hier, ’s 
morgens 2 uur, na het eten 3 kwartier, na vieren een uur en dan ’s 
avonds nog 1 uur. Maar in dien tijd doe ik de sacristie dus gaat er een 
goed uurtje af. En zo wachten we maar af tot wanneer de dokter zegt, 
ge zijt genezen en Pater Overste permissie geeft te vertrekken.  

’t Zal wel tegen de herfst zijn. Pater Overste van Rome heeft mij geschreven dat hij me graag terug verlangt 
en ik verlang ook niet beter als weer zo spoedig mogelijk naar Rome terug te keren. Sinds eind maart hebben 
we slechts enkele dagen mooi weer gehad. Eind april heeft het zelfs nog flink gesneeuwd. Gisteren en 
vandaag zien we de zon nog eens. Dit is in Rome toch anders, daar is ’t in maart en april al zomer. Inde zon is 
de sneeuw nu weg, in de schaduw ligt het natuurlijk nog. Achter ons huis ligt nog en berg welke in juli nog 
niet weg zal zijn. Van lieverlee zit men de weiden groener worden. Eerst in het dal dan hoe langer hoe hoger. 
Doch tweehonderd meter hoger als waar wij zijn is alles nog met sneeuw bedekt. Nu kan ik het wel begrijpen 
hoe er op de hoge bergen de sneeuw geheel den zomer blijft. In de tuin is men begonnen met wat erwtjes te 
leggen en ander zaad gezaaid. Men begrijpt dat het boerenvolk hier arm is, want ’s winters te koud en ’s 
zomers moet men gieten, daar de zon zeer sterk is. Ja, ja, men klaagt zo dikwijls over het weer in Holland, 
doch voor boer en tuinderij is het daar toch maar het beste. Heeft Vader z’n hoekjes in het zaad kunnen 
krijgen, vanwege de drukte op de bloemenveiling? Nu dierbare ouders broers en zusters Gods beste zegen, 
bidden we voor elkander dat we allen maar geduldig ons kruisje mogen dragen hard werken valt wel eens 
niet mee maar met een goede gezondheid kunt ge God weer dankbaar zijn. De hartelijke groeten van uw 
zoon en broer Br. Remigius 
Nu de feesten op komst zijn wens ik u een zalig Pinksteren. 

Montana, 27 mei 1931 
Dierbare Ouders. 
Ik zal nu toch niet te lang wachten met u te antwoorden op uw brief verleden week ontvangen gezien uw 
onrust eruit voortgekomen. Ik heb hem dan ontvangen met de rijksdaalder. Onze brieven zijn elkaar gekruist, 
dat komt wel meer voor. En daar ik Jan z’n kaart enkel dagen later ontving met de vermelding dat u m’n brief 
ontvangen had, dacht ik dat de onrust nu wel over was en dus mij niet hoefde te haasten met schrijven. Hoe 
het met mij gaat? O zeer goed hoor, ik hoop van u allen ook. De sacristie verzorgen is steeds nog m’n enige 
bezigheid, trouwens ander werk is er niet. De tuin, groot op z’n hoogst 40 roe, is verzorgt door en Broeder en 
twee knechts, dus dan begrijpt u wel dat ze geen ander nodig hebben. De lente is hier nu in volle gang. De 
aanblik is toch niet zo mooi als in Holland, waar al de bomen zich tooien met nieuw groen, waar alles bezaaid 
is met bloemen. Hier dennenbomen die toch niet veel veranderen, andere bomen zijn er maar weinig. Heel 
diep beneden ziet men het dal, krachtig groen nu, met z’n wijngaarden, weides en bossen. Daar middenin 
slingert zich de Röne een grote rivier die naar Frankrijk loopt – gevoed door ontelbare beekjes van de bergen 
afkomen. Ja al zijn we hoog, water is er in overvloed, want de sneeuw hogerop smelt, men begrijpt toch niet 
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waar al dat water vandaan komt. De laatste dagen schijnt het zonnetje fel, en daar hier de ondergrond steen 
is begrijpt u wel hoe gauw ons tuintje uitgedroogd is. Daarom moet de tuinman ook ’s morgens en ’s avonds 
gieten. Ook weer niets voor een Hollander die klaagt als het in drie dagen niet regent, en zelfs al droogt het 
wat, de grond toch altijd vochtigheid opgeeft. De grootste feesten zijn weer voorbij, zeker wel gevierd met 
mooi weer. In Rome was dat wel anders wat de plechtigheid aangaat, wat wel begrijpelijk is daar er daar 
zoveel seminaristen zijn. Pater Overste van Rome schreef mij dat hij mij spoedig hoopt terug te zien, dat wil 
zeggen tegen het einde der vacancies. Zoals God wil, ik verlang niets liever, want m’n hart heb ik in Rome 
gelaten. Dierbare Ouders Broers en Zusters de hartelijke groeten van uw liefhebbende Zoon en Broer Br. 
Remigius. 

Montana, 18 juni 1931 
Dierbare Ouders broers en Zusters. 
Ik denk zo bij mij zelf nu ik zit te schrijven zal Moeder haar brief wel op de post doen om elkaar daarna te 
kruisen, wat nogal dikwijls voorkomt en wat ook de laatste keer het geval was. Want juist was de mijne weg 
toen ik de uwe kreeg, welke gelukkig goede berichten bevatte. Alleen dat Jan wat aan het sukkelen is. Met 
mij gaat het Goddank goed, heb altijd m’n bezigheid nog en ontwikkel volop foto’s. Het gebeurt wel dat ze 
mislukken dat kan de beste overkomen, zoals ik gezien heb bij Jan. Hoe maakte gij het badwater Jan? dat wat 
men het eerste gebruikt. Kocht ge het klaargemaakt of haalde ge de benodigdheden bij een drogist? 
Het weer is prachtig, al tamelijk warm, ’t zonnetje kan hier ook lekker branden.Een groot geluk is dat de 
nachten fris zijn, ik kan tenminste goed slapen tot half zeven toe. In de tuin begint het te groeien, tenminste 
als men ’s morgens en ’s avonds giet, wat wel gemakkelijk gaat daar er waterleiding is. U hebt zeker ook wel 
gehoord van de beweging in Italië tegen de Katholieke actie. Het verwonderd mij niets van de fascisten, die 
zijn tot alles in staat. We mogen wel veel bidden voor onze H. Vader dat God hem licht en kracht schenken in 
deze moeilijke tijd. We kunnen fier zijn op onze grote Paus. Hoe blijft hij kalm en waardig te midden der 
troebelen van deze tijd. Welk een actie voor de Missiën: wat een voorlichting aan de wereld door zijne 
Enciclieken. De vijanden der kerk zijn wel verplicht hem te bewonderen. Wij kunnen ook van hem leren kalm 
te blijven in de grootste troebelen, veel te bidden en te vertrouwen op de Goddelijke voorzienigheid die het 
kwade toelaat om er het goede uit te trekken. Ik hoop dat deze brief zal aankomen op Antoons verjaardag. 
Wel gefeliciteerd beste broer, dat je deze dag dikwijls in braafheid en goede gezondheid mag herdenken. 
Ook u beste vader, lieve moeder broers en zusters gefeliciteerd met Antoon, dat hij u steeds tot eer moge 
strekken en veel plezier u bezorgen. Vele groeten van uw liefhebbende zoon en broer. Br Remigius 

Montana, 18 juli 1931 
Dierbare Ouders broers en Zusters 
Gisteren heb ik uw brief ontvangen, ’t scheelde niet veel of onze brieven zouden elkaar weer gekruist 
hebben, want ik was toch van plan vandaag te schrijven. Gij vroeg mij hoe ik het maakt. Dat gaat gelukkig 
goed. Ik heb pas geleden de dokter nog eens gezien die zegt dat de linker long nog niet heel klaar is en dus 
nog een weinig geduld moet hebben. Als alles zo doorgaat heb ik goede moed met October weer naar Rome 
terug te keren. Wel jammer dat het zo slecht gaat met regering. Dat zal wel op een vervolging uitlopen. 
Mocht ik erbij zijn voor de H. Vader te lijden, maar daar ben ik niet waardig voor. Wie weet, God beschikt. Ik 
moet u nog bedanken voor uw brief, lieve moeder en die van Jan verleden maand geschreven. Nog wel 
hartelijk bedankt Jan, het boekje is goed overgekomen. Het is zeer interessant en gemakkelijk om te 
begrijpen. Ge schrijft me niets of ge het met me eens zijt met de voorstelling die ik je gedaan heb. Nog weer 
enkele postzegels, ge zult er al heel wat hebben. Nu eerst de brief van gisteren beantwoorden. Van 
bekenden zie ik hier niets wat wel toevallig zou zijn. Trouwens de meeste toeristen komen hier ’s winters voor 
de sport. En het weer? Och ik geloof dat het niet veel beter is als in Holland. ’t Regent nogal eens,en het is 
maar zelden dat de lucht geheel blauw is. Gek dat het zo’n verschil is met Italië, we zitten er toch zo ver niet 
vanaf. Soms kan het nog aardig koud zijn, ’s nachts vooral 4 graden soms. Als het hier regent, een 500 meter 
hoger sneeuwt het. Dan ziet men al de toppen der bergen weer vers bedekt. Bij deze brief doe ik een 
edelweis bloempje, ’t is het eerste wat ik zag en zal het ook wel voor u zijn. Dit groeit heel hoog, daar waar 
gras en andere planten niet meer kunnen groeien. De kudden koeien trekken nu de bergen op heel hoog, 
om het weinige gras te grazen wat er groeit om daarna weer naar beneden te komen en den winter in het 
dal door te brengen. Ik ben blij, beste vader, dat bij u alles zo goed groeit, en dat u genoeg vrije tijd hebt om 
alles na te lopen. De tegenwoordige geldcrisis in Duitsland zal wel een daling veroorzaken in de prijzen van 
het Westland, wijl de uitvoer er door belemmerd word. Lieve zusje An, dank voor je mooie brief, wat kan jij al 
schrijven zeg en zo mooi. Dat vind ik nog eens mooi dat je zo flink vader helpt met bollen schoonmaken, en 
moeder als truus niet thuis is. En kousen stoppen en breien, T jongen dat beloofd nog eens een flinke brave 
meid te worden zoals Marie en Truus. Ga zo door, blijft braaf en bid voor mij. Lieve Ouders broers en zusters, 
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bidden we voor elkander, danken we God voor alles wat hij ons geeft. De groeten van uw zoon en broer Br. 
Remigius 
Ook de groeten aan oom Dirk en tante Pie, als ook aan alle familieleden. 

Montana, 7 augustus 1931 
Dierbare ouders. ’t Zal u misschien verrassen al weer een brief van mij te ontvangen. Nieuws heb ik eigenlijk 
niet, maar de reden waarom ik schrijf is nu de foto te tonen van ons groepje. Ik zeg tonen dus moogt u hem 
niet houden, ’t is omdat ik er maar één heb en hem later ook hoop te tonen aan andere medebroeders. U 
begrijpt dat het niet zo’n haast heeft om hem terug te sturen. Het zijn alle patiënten op één na. Die broeder 
met de baard welke het dichtste bij mij staat is ook een Hollander. De andere Hollandse broeder stat er niet 
op omdat hij altijd te bed is, en zo zijn er nog 5. Ge ziet wel we staan er nog zo droevig niet op, er zijn er die 
mager zijn doch gelukkig zijn er ook dikken. De genezing gaat goed vooruit en kom steeds bij. Ik hoop dat u 
allen het ook goed maakt. U hebt mijn brief zeker wel ontvangen die ik na de uwe ontvangen te hebben, heb 
verzonden. Dit vraag ik niet omdat ik ongeduldig ben, nee! Want het is nog niet zo lang geleden, doch ik 
vraag het zomaar in het voorbijgaan. Hoe gaan de zaken Vader? de veiling, de hoekjes, de bollen, varkens 
enz.. zo maar druk om de konijnen nog niet te vergeten. Zeker wel druk werk. En moeder heeft u uw meid al 
thuis, ge moet u maar niet te veel afsjouwen hoor. Voor die reis zal alles wel zo als ieder jaar zijn. Het weer is 
nog al los. Gisterenmorgen hebben we een geweldige onweersbui gehad met storm, die al de peultjes en 
erwten door elkaar geschud heeft. In de bossen hier is het een mooi aards paradijs, d.w.z. dat veel dingen 
vanzelf groeien. Eerst waren er aardbeien, dat is nu voorbij. Nu komen de frambozen en bessen, en ’t najaar 
hazelnoten. U begrijpt dit alles is niet zo groot als gekweekte vruchten, toch smaakt het goed. Braambessen 
vind men hier niet, men kan ook alles niet verlangen: die gaan we dan zoeken op de kleine wandelingen, 
want grote mogen we niet maken, Pater Overste zegt; de bergen zijn voor ons om bekeken te worden. Dus 
lieve ouders broers en zusters ge ziet het gaat nog zo slecht niet, bidden we voor elkander, en vooral ook 
voor Z.H. den Paus en voor de gehele H. Kerk want overal word de H. Kerk aangevallen, in het ene land veel 
en openbaarlijk in het ander land in ’t geheim. Gelukkig zijn er ook landen waar de godsdienst zo mooi naar 
buiten straalt, afijn God is er steeds en zal ons beschermen. Uw liefhebbende zoon en broer Br. Remigius 

Montana, 11 september 1931 
Dierbare Ouders broers en zusters. Sinds mijn laatsten brief heb ik al heel wat ontvangen, laat eens kijken, 
eerst een kaart van Truus toen een brief, ansicht en briefkaart een brief met kranten en nog een kaart. Maar 
beginnen we met het begin. Lieve zus Truus, uw kaart kwam uit den Briel, een teken dat gij de bedevaart 
gedaan hebt, waaraan ik ook nooit aan mankeerde. Daarop volgde een brief van u Moeder, waarin u mij 
vertelde van de plezierige boottocht en de drukke werkzaamheden. Dat gaat er wel in hé zo’n plezierig dagje. 
Wij hebben juist acht dagen retraite gehad welke den 8e september geëindigd is. Dien dag kreeg ik een kaart 
van u Moeder waarin u mij mededeelde dat u dien dag naar Kevelaar zoudt gaan. Dat deed mij plezier te 
denken dat Moeder de H. Maagd ging vereren op zo’n groot genadeoord. Ik heb in die dagen bijzonder voor 
u gebeden en ik ben er zeker van dat u hetzelfde voor mij gedaan hebt. Ook was er ansicht van de nieuwe 
kerk, het inwendige, afgezonden door Marie, Jan en Truus. ’t Is waar, ik heb helemaal niet aan Marie’s 
verjaardag gedacht, en erger nog daar ik juist in dien tijd naar Oom Jan geschreven heb. ’t Is nu wel wat laat, 
doch toch nog wel gefeliciteerd. Toen kreeg ik de verwachte brief van u, beste vader. Ik begrijp dat dit voor u 
een plezierig reisje geweest is, ik ben er net zo blij om alsof ik het zelf meegemaakt had. Jammer dat het met 
een klein ongelukje moest aflopen, doch dat is alweer voorbij. Uit uw brief zie ik ook dat alles nog al goed 
gaat, de hoekjes, bollen en varkens. Het is niet te verwonderen dat het in het Westland niet zo gaat als ze het 
gewend zijn, de hele wereld maakt een crisis door. Uw brief, best vader, deed mij veel plezier, hartelijk dank. 
Nu is Truus aan de beurt. Zoals u zegt zijn de jongens naar Utrecht geweest naar het Congres. Dat moet 
indrukwekkend geweest zijn, en ik hoop dat ze begrepen hebben hoe nodig en hoe nuttig het is zich te 
verenigen. Ik hoop ook dat gij, Truus en Marie de jongens en Vader en Moeder allen verenigd zijt. Het is de 
wil van den Paus. Ge zegt misschien, men heeft er toch zoveel tijdelijk voordeel niet mee, ’t kan zijn doch dat 
is het voornaamste niet. Men staat sterk, de vijanden der Kerk zijn ook verenigd dus gij ook als één man. De 
kranten kwamen gelijk met den brief van Vader, dat moet ook indrukwekkend geweest zijn, ik heb alles 
gelezen. Toen nog een kaart van u, lieve Moeder uit Kevelaar. Nu ben ik klaar hartelijk dank voor alles. Ik zou 
nog vergeten te zeggen hoe ik het maak. Welnu ik kan zeggen dat ik steeds vooruitga en altijd nog dikker 
word. Op het eind van deze maand zal ik nog eens naar den dokter gaan, waarvan ik dan wel zal vernemen 
of ik einde October kan vertrekken. De hartelijke groeten van uw zoon en broer Br. Remgius 
Jan als ge soms enkele vreemde postzegels teveel hebt zende ze mij dan, natuurlijk niet die ik u gezonden 
heb, ik weet er plaats voor. 
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Montana, 3 october 1931 
Dierbare ouders broers en zusters. 
Ik den dat u allen zich wel afvraagt, zou Br. Remigius weg kunnen? Gelukkig kan ik u de blijde tijding brengen 
dat ik einde october weer naar Rome terug zal gaan, op voorwaarde voorzichtig te zijn. Nu dat zal ik wel ook 
en Pater Overste zal mij wel zulk werk geven waar ik mijn gezondheid niet in gevaar stel. De keuken ga ik niet 
meer in dat is vast, hoewel de oudste broeder kok ook voor altijd wegens zijne gezondheid de keuken heeft 
moeten vaarwel zeggen. Ziezo, nu ik u gerust gesteld heb zal ik eens antwoorden op al de brieven en 
kaarten. Ik hoop dat Bernard weer thuis is, dus beste broer, ik heb je brief ontvangen en vernam eruit dat je 
weer voor enkele dagen in dienst geweest ben. Dat zal zo slecht niet bevallen zijn denk ik, uit de toon van je 
brief begreep ik dat je het er goed naar den zin had, vooral in de militaire vereniging. Daarna kwam een brief 
van u, moeder, waarin u mij de indrukken van Kevelaar vertelde. Zo, zo, is Br. Paulinus, (kijk goed moeder 
welke naam, want eerst begreep ik niet) Br. Paulinus op visite geweest. Ja een oude kameraad van het 
Noviciaat en Parijs. Och, och wat gaat ie toch een eind weg, zegt moeder, ik beklaag hem anders niet, 
moedertje, ik had er ook kunnen zitten. De kaarten van de tantes heb ik ontvangen en ik had u gauw in de 
gaten op de foto. Deze week met m’n naamfeest kreeg ik eerst drie felicitatiekaarten. Van Marie – Truus – 
Antoon – Cor – Annie en To, dank hoor allemaal. En toen weer een dikke brief van moeder. ’t Jongen, 
moeder heeft nog nooit zoveel brieven geschreven in d’r leven als de laatste tijd. Hartelijk dank lieve moeder 
voor de gelukwensen en ook voor u weet wel. Het is zo de allerbeste manier en het komt altijd goed over 
waarmee u mij het grootste plezier doet. Laten we God danken dat ik weer zo spoedig opgeknapt ben en 
weer naar de eeuwige stad terug kan. Gods H. Wil geschiede altijd, doch het is een grote weldaad weer 
gezond te zijn en te kunnen werken. Wat ik zal gaan doen weet ik nog niet, afijn dat maakt me ook niet 
ongerust. De hartelijke groeten van uw zoon en broer Br. Remigius 
Beste broer Jan dank voor de postzegels, ik doe er weer enkele bij. Een volgende keer hoop ik mooiere te 
hebben. Daaag. 

Rome, ± 25 october 1931 - Séminaire Français 
Lieve Ouders, broers en zusters. 
Jawel hoor een brief uit Rome, wel geen nieuwtje, daar ik direct een kaart gestuurd heb die ge hoop ik 
ontvangen hebt. Maar vooreerst hartelijk gefeliciteerd met Vaders verjaardag, want tot zo lang heb ik 
gewacht met schrijven. We kunnen God weer heel dankbaar zijn voor al het goed dat Hij ons steeds betoont, 
voor Vader en Moeder, voor allen en mij niet te vergeten. ’t Is wel wat onverwachts gegaan hé. Dat kwam 
omdat er een Pater langs villa Notre Dame kwam die naar Rome ging, en dus heb ik maar gauw  m’n biezen 
gepakt en ben meegegaan. We hebben een plezierige reis gehad. Donderdag morgen 22 October om 9 uur 
vertrokken, hebben den nacht doorgebracht in Bologne een stad in Iatlië. Den anderen morgen vroeg 
vertrokken zijn we uitgestapt in Florence waar de Pater de H. Mis gedaan heeft. Daarna een weinig de stad 
bezocht, gegeten en op weg naar Rome, waar we ’s avonds te 7 uur aankwamen. Maar toen voelde ik pas 
welk een verschil van temperaturen het hier en maar daar boven in de bergen. De maand September en 
October is er zeer prachtig geweest, in de zon knap warm doch fris in de schaduw en vooral ’s nachts. Doch 
toen kwam ik hier, ’t was regenachtig weer en zo drukkend warm dat ik de eerste twee dagen niets gedaan 
heb dan zweten. De Pater zei ook de eerst dagen maar goed uit te rusten om aan het klimaat te wennen. Ik 
had het geluk twee dagen H. Vader te zien. Hij heeft namelijk de H. Mis gedaan op het feest van Christus 
koning in de grote St. Pieterskerk. Ik had een goede plaats en heb de Mis van het begin tot eind kunnen 
volgen. U zult nieuwsgierig zijn welk werk ik doe. Tot nu toe heb ik nog niets gedaan als wat rondlopen doch 
de Pater heeft gezegd dat ik maandag aanstaande zal beginnen. Ik zal waarschijnlijk het opzicht over de 
knechten krijgen en de Pater helpen met schrijven. In een volgende brief zal ik u dat dan wel mededelen. 
Vandaag heb ik juist de brief van Wim en Bernard ontvangen. Zoals jullie schrijft is het al knap koud, nu hier 
niet hoor, vandaag mooi zomers weer. “t Heeft een week regenachtig geweest wat ook voor het eerst was 
want dit jaar sinds Mei had het niet meer geregend. Ik ben er gelukkig heel goed aan en wen mij goed aan 
het klimaat, laten we hopen dat het zo doorgaat. Met leven en welzijn zal ik de volgende zomer de vacantie 
weer in Villa Notre Dame doorbrengen waar ik heel tevreden over ben, want voor een pas genezene kan 
men nergens beter wezen. Bidden we voor elkaar lieve ouders broers en zusters, de hartelijke groeten van uw 
zoon en broerBr. Remigius 
Jan schrijf mij welke postzegels ge al hebt van de serie van de H. Antonius, die ge nog niet hebt, kan ik dan 
op een brief doen. Dag. 
Daar zou ik bijna vergeten hebben op uw brief lieve Moeder, te antwoorden. Hij is door gestuurd geworden 
naar Rome, hartelijk dank ervoor. Die Hollandse broeder is juist een week voor ik wegging gestorven dus heb 
ik alles meegemaakt, zijn bediening, de laatste dagen was ik dikwijls bij hem en ben natuurlijk ook mee 
geweest naar de begrafenis. Dat hij ruste in vrede.  
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Rome, 2 november 1931 
Beste Vader. 
Verleden jaar had ik het geluk u nog juist persoonlijk te kunnen feliciteren, en al is het dit jaar niet zo, ben ik 
toch gelukkig u vanuit Rome m’n gelukwensen te schrijven. Hartelijk gefeliciteerd dan beste Vader, met uw 
verjaardag, dat de goede God u nog lang moge sparen, u steeds een goede gezondheid geven met geregeld 
werk. Want werken daar houd u van evenals ik en het zou u niet meevallen zo’n jaartje stil te zitten, daarom 
ben ik zoveel te meer dankbaar mij weer zo spoedig te hebben genezen. Nu is er de kans weer dat u nog 
eens Rome komt bezoeken, ’t is toch zo de moeite waard, doch geduld moeten we beoefenen. Ik zal 
bijzonder voor u bidden. Uw zoon Br. Remigius. 

Rome, 6 december 1931 
Dierbare Ouders.  
Deze week heb ik uw brief ontvangen en heb eruit begrepen dat u de mijne van eind november nog niet 
hebt ontvangen. Ik hoop dat u hem nu hebt want anders is hij zoek geraakt. Ik ben er steeds goed aan en 
ben zelfs al een kilo bijgekomen sinds een maand. De kapel schoonmaken is steeds nog mijn werk, alsook 
enkele andere karweitjes doen. Deze week ben ik naar den dokter geweest, niet omdat ik mij ziek gevoelde, 
doch hij wilde mij zien. Vandaag hebben we maandelijkse retraite gehad en dan gaat ieder van de Broeders 
zich een weinig met Pater Overste onderhouden, wat men directie noemt. Ik ben er dus ook geweest en wat 
hij mij vertelde heeft mij in het geheel niet ongerust gemaakt dus moet u het ook niet zijn. Pater Overste 
zegde mij dat de dokter hem gezegd had dat het klimaat van Rome erg slecht was voor mij, vooral de eerste 
één of twee jaren na de genezing. Als ik hier bleef, zei de dokter, nam hij de verantwoordelijkheid niet op 
zich, daar ik zou kunnen hervallen. Na dit gehoord te hebben van den dokter, zegt Pater Overste, dat hij het 
niet durft te riskeren mij hier te laten en dus heeft hij naar de Generale Overste geschreven om te weten wat 
er gedaan moet worden. Het spijt hem erg want hij had mij graag, en hij zegt als alles zeker is wil en moet ik 
je weer terug hebben. Dus lieve ouders maakt u niet ongerust door te denken dat ik weer ziek ben, daar is 
niets van aan, alleen durft Pater Overste mij niet hier laten omdat het klimaat voor mij slecht is. U zult zeggen, 
het is bijna altijd mooi weer! Ja maar het is drukkende en vochtige lucht. U zult vragen of ik er geen hekel aan 
hebt Rome te verlaten. Openlijk gezegd, nee. Ik hou veel van Rome, maar ben er niet aan gehecht. Ik verlaat 
mij maar geheel op de Goddelijke Voorzienigheid, die alles doet wat voor mij het beste is. U ziet hier weer 
eens dat men in het klooster niet roekeloos met iemands gezondheid speelt, maar er een grote zorg voor 
heeft. Daarom ben ik ook m’n Oversten dankbaar en stel mij geheel in hunne handen om mij te zenden waar 
zij denken dat het goed voor mij is. Pater Overste heeft nog geen antwoord van de Generale Overste dus is er 
nog niets bepaald, alleen is er sprake van, mij van plaats te veranderen. De nieuwe Broeder (Hollander) is 
deze week aangekomen. Eergisteren ben ik met hem op audiëntie geweest bij Z.H. den Paus. Hij kent nog 
geen woord Frans waar ik hem aan zal helpen het te leren. Ik ben zomaar leraar geworden want die andere 
Hollandse Broeder leert het Italiaans. ? van Schie heb ik nog niet ontmoet, ik zal hem eens opzoeken. Van 
juffrouw Dinkhuysen heb ik een brief gehad juist voordat ik naar Rome ging, dus wist ik ook dat André ging 
trouwen. Ik heb hem trouwens geschreven. Dus lieve ouders broers en zusjes, maar weer afwachten waar 
God mij zenden zal. Als ze mij de keuze lieten zou ik direct zeggen naar de missie, want we hebben ook wel 
gezonde plaatsen in de missie, maar ik laat de keuze en zorg aan de Overste dan ben ik zeker dat God mij op 
die plaats wil. Weest niet ongerust, ik ben gelukkiger dan ooit. We bidden voor elkaar hé. Wim hartelijk 
gefeliciteerd met je verjaardag, dat je dikwijls deze dag mag vieren in gezelschap van ouders broers en zusters 
als een flinke brave Katholiek, de troost van onze lieve ouders. Hartelijke groeten van uw zoon en broer Br. 
Remigius 

Rome, 25 december 1931 
Dierbare ouders broers en zusters. 
U zult zoals andere jaren met Kerstmis wel een brief verwacht hebben, doch daar ik nog geen antwoord had 
van het moederhuis dacht ik nog enkele dagen te wachten, wijl het iedere dag kan komen. Maar nu kan ik 
toch niet langer wachten, als het antwoord komt zal ik dan toch wel weer schrijven. Lieve ouders broers en 
zusters allen een zalig nieuwjaar. Dat God u zegene en bescherme in het komende jaar. In het tijdelijke door 
u een goede gezondheid te geven in een goede betrekking. Dat gij allen braaf en godsdienstig mag blijven 
met een groot vertrouwen op God. Want van God moeten we al het goede verwachten, zoals ook de H. 
Vader gisteren zei. Hij sprak over de wereld crisis, over al die vergaderingen en beraadslagingen en de 
oorzaak ervan te weten, om die crisis op te lossen, waarin ze geen stap verder komen omdat ze niet aan God 
denken. Bedanken we God dat hij ons huisgezin, zo gezegend heeft en klagen we niet te gauw. De 
Hollanders klagen al zo, als ze eens ondervonden welk een armoede er is in het zo geroemde Italië en in 
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andere landen waar de mensen zich rijk zouden achten als ze in den tegenwoordige staat van de Hollanders 
zouden zijn. Ik begrijp goed dat als men een huisgezin heeft, men bezorgd moet zijn voor de toekomst, doch 
zonder die angstvallige vrees. God is er nog. Die, als wij onzen plicht doen, Zijne geboden onderhouden en 
Hem bidden in tijd van nood ons zal weten te helpen. Lieve moeder uw brief heb ik even voor m’n verjaardag 
ontvangen. Hartelijke dank ervoor en ook voor het geld dat er in was. Ik heb een mooie rozenkrans voor u 
gekocht en zal hem door den Paus laten zegenen. Hij is van zilver met echte stenen. Ik zal nog een poosje 
wachten met oversturen want met het Nieuwjaar is er zoveel drukte dat hij verloren zou kunnen geraken. De 
vier kaarten van u, lieve broers en zusters kreeg ik juist op mijn verjaardag. En nu wat van mij vertelt. Ik ben er 
steeds uitstekend aan en werk al meer. Moeder heeft goed geraden want eten kan ik goed, beter als toen ik 
in de keuken was. Waar ik naar toe zal gaan weet ik nog niet, elke dag verwacht ik antwoord. Ik denk van 
naar Zwitserland, niet in het sanatorium maar in één van de twee andere huizen die wij er hebben. De laatste 
tijd vriest het nogal eens in Rome wat bijna nooit gebeurd, wat mij doet veronderstellen dat het in Holland 
wel streng winter moet zijn. Juist zo even uw brief ontvangen. Ik zal een woordje naar Z. Erminilda schrijven, 
dat zal voor het eerst zijn. Wat zou ik kunnen vertellen van het Kerstfeest in Rome, doch het zou te lang 
worden. ’s Avonds voor Kerstmis begint de plechtigheid al om kwart over tien tot half twee. Ik heb ook alles 
bijgewoond. Dan de plechtigheden in de stad. Zo heb ik de H. Mis bijgewoond in Armeense Ritusdonderdag 
na de middag om 3 uur. Prachtige kerstkribben in de kerken enz. Zondag 27 december zal ik de H. Mis 
bijwonen die Z.H. den Paus zal opdragen in St. Pieter tot sluiting van het gedenkjaar van het Concilie van 
Ephése. Dit is het wat mij aantrekt in Rome doch om God te beminnen en te dienen heeft men dit niet nodig, 
dat kan men net zo goed of nog beter in een stil plaatsje en daarom zal ik er niet over treuren Rome te 
verlaten. Uw zoon en broer Br. Remigius 
Dank voor de postzegels. 
Ik hoop dat door het weggaan van Marie de vrede hierdoor niet is verstoord geworden, vooral om zulke 
kleinigheden die toch feitelijk goed bedoeld waren. 
Wilt u een zalig en gelukkig nieuwjaar wensen aan Oom Dirk en Tante Pie, aan al de andere heb ik een 
kaartje gestuurd de adressen heb ik maar geraden. 

Fribourg, (CH) 9, Rue du Botzet, 8 januari 1932 
Dierbare Ouders broers en Zusters. Lieve Moeder. 
’t Is weer, zoals verleden jaar, vanuit Zwitserland dat ik u kom feliciteren. 
Hartelijk gefeliciteerd lieve Moeder, met uw verjaardag , dat God u nog 
vele jaren mag geven te leven in den huiselijke kring. Dat u nog lang 
moge genieten door de arbeid en zorgen verkregen. Ook u beste Vader 
broers en zusters van harte gefeliciteerd met Moeders verjaardag. We 
kunnen God dankbaar zijn voor onze flinke brave Moeder, ik hoop dat 
ge allen een voorbeeld aan haar neemt. Ik hoop dat u de rozenkrans 
hebt ontvangen die ik even voor m’n vertrek uit Rome verzonden heb. 
Ja hoor, na een prachtige voorspoedige reis ben ik in Fribourg 
aangeland. Dat reizen word ik zo zachtjes aan gewoon, en verveel mij 
dan ook niet meer in den trein. Na de middag om3 uur vertrok de trein 
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en kwam hier den volgende dag namiddag om vijf voor drie aan 5 januari. ’t Was weer leuk het verschil te 
zien van de temperatuur. In Italië vóór we de grote tunnel ingingen die op de grens ligt, was het mooi weer, 
toen kwamen we de tunnel uit in Zwitserland waar het volop winter was alles wit. In Zwitserland had ik een 
lijn waar ik nog niet langs gekomen was. Wat is dat toch prachtig. De trein gaat tot bijna 1500 meter hoogte 
over ravijnen langs rotswanden, dat moest u toch eens zien. En nu ben ik hier in Fribourg dat ongeveer 600 
meter hoog ligt. Ik ben er steeds goed aan en zal u nu eens vertellen wat ik doe en waar ik ben. Ik ben hier in 
een mooi villaatje met twee Paters en een broeder, een Duitser. Dit is een procuratiehuis van de congregatie. 
Het huis is goed verwarmt, ik heb een mooie kamer. Die broeder is kok en heeft ook bijwerkjes, ik werk dan in 
de tuin, een mooi klein tuintje met vruchtbomen. Ook heb ik de zorg voor de kippen en konijnen, waar ik veel 
van houd. U ziet wel, ik ben een bedorven kindje van Onze Lieve Heer, bid maar een beetje dat ik er mij niet 
teveel aan ga hechten, want ’t is waarlijk een klein paradijsje. Wat niet zo plezierig is, is dat wij hier altijd in het 
burger moeten zijn, omdat onze Congregatie in dit kanton niet is toegelaten en we dus verborgen moeten 
blijven, zoals de Jezuieten in andere landen. ’s Morgens voor de H. Mis hebben we de toog aan, voor de rest 
van den dag in het burger. Dus als u dan voor het adres wilt schrijven; Den Heer Remy Alsemgeest Villa 
charmettes Rue du Botzet 9 Fribourg Zwitserland. Remigius is in het Frans Remy, dat word uitgesproken 
Remie. Dus de mensen hier spreken me aan met mijnheer Remie. De twee Paters die hier zijn, zijn erg 
vriendelijk. De overste is een Elzasser de andere een Fransman. U ziet ze hebben het zo slecht niet voor me 
uitgezocht. Onze Lieve Heer had het wel goed gezegd dat als men huis, Vader en Moeder om Zijnen Naam 



 
55 

verlaat, men hier het honderdvoud ontvangt, want wij hebben overal huizen en we zijn thuis in ieder land. 
Nu moet ge niet denken dat ik u vergeet, integendeel ik denk dat ik nu meer van u hou en meer voor u bid 
als wanneer ik thuis zou zijn. Bid ook voor mij dat ik steeds een waardige Broeder moge blijven. De broeder 
voor wie ik hier in de plaats ben is naar Rome in mijn plaats. Dag hoor uw liefhebbende zoon en broer Br. 
Remigius 

Fribourg, 31 januari 1932 
Dierbare ouders broers en zusters. 
Dit zal weer een dikke brief worden ik weet niet waar het eerst aan te beginnen. Vooreerst, beste broer 
Bernard, nog van harte gefeliciteerd met je verjaardag, dat je deze dag nog dikwijls in gezondheid en in 
tegenwoordigheid van heel het huisgezin mag vieren. Verleden jaar, meen ik, hebt ge m’n felicitatie niet 
ontvangen, zoek geraakt. Uw brief, lieve Moeder, en de kaart van Truus met nieuwjaar heb ik juist voor m’n 
vertrek uit Rome ontvangen. Met de drukte van het verhuizen heb ik vergeten er in m’n laatste brief op te 
antwoorden. Op uw verjaardag heb ik nog een kaart van Truus ontvangen, die nog eventjes een gezellig 
reisje gemaakt heeft in Italië. Toen kreeg ik den 15e januari nog een brief van u, lieve Moeder, met zoveel 
vragen en veronderstellingen, dat ik eens op m’n gemak ga zitten om alles eens goed uit te leggen. Vooreerst, 
Moeder denkt dat ik altijd nog aan het sukkelen ben, Helemaal niet hoor! Ik ben weer zo goed als voorheen, 
en werk den gehele dag, ’s morgens om vijf uur op tot ’s avonds negen uur naar bed. Ja maar …eh zegt 
Moeder, hij moest toch maar uit Rome omdat het klimaat te slecht was. Dat wil niet zeggen dat ik nog ziek 
ben, enkel maar voorzorgsmaatregelen. Als men een kind van de slootkant afhaalt omdat het gevaarlijk voor 
hem is, is het geen teken dat ie er al ingevallen is. En ten tweede, u moet niet denken dierbare ouders, dat we 
hier in de vervolging zitten en half gevangen. Nee hoor! Fribourg is een mooi stadje, geen heidenen, geen 
protestanten, maar in- en in- Katholiek. Zelfs de regering is zeer goed Katholiek. Dat onze congregatie en nog 
enkele andere Orden er niet toegelaten zijn is nog van vroeger en die wet bestaat nog. Dus geen sprake, 
zoals u ziet, van het volk onderrichten, of stil in huis blijven. Fribourg is een stad met veel studenten, want er is 
een grote universiteit en veel seminaries. In ons straatje alleen, ééns zo lang als de van Renestraat staan wel 
acht kloosters en Colleges. Naast ons staat een college van 300 studenten, bestuurd door de Broeders 
Marianisten. In onze villa hebben we een klein kapelletje voor ons, voor de hoogmis gaan we in de stad of 
naast ons. De natuur is prachtig. In de verte de bergen hier erg heuvelachtig, een tachtig meter lager stroomt 
een rivier, waarover boogbruggen en hangbruggen van 80 meter hoog. In de Katholieke Illustratie van 30 
december staat een beschrijving van Fribourg (in het Hollands, Freibourg) met mooie foto’s, u moet maar 
eens kijken. Onze villa staat een weinig buiten de stad tamelijk hoog. De stad ligt op 650 meters hoog, wij 
700. De laatste weken is het geregeld helder weer, dus u begrijpt flink vriezen. Er is hier ook gelegenheid om 
te schaatsen, waar ik een grote liefhebber van ben, ik heb het nog niet gedaan. U ziet wel, lieve ouders broers 
en zusters Onze Lieve Heer is toch zo goed voor mij, Hij vertroeteld mij wel wat. Misschien dat Hij in de 
toekomst wat zwaardere offers van mij zal vragen, ik hoop ze dan ook met een blij hart aan te bieden. Laat 
ons steeds goed onze plichten vervullen, God beminnende dan zullen we geen nood hebben, want al die 
nood tegenwoordig is een straf, en ook van een te weinig vertrouwen op God. Heeft tante Ant niet 
gesproken of Zuster Erminilda m’n brief ontvangen heeft? Kor nog wel bedankt voor je mooie briefje en nog 
wel van je eigen postkantoor. Je moet maar dikwijls nieuwe series postzegels uitgeven, dat brengt geld op. 
Hartelijke groeten van uw zoon en broer Br. Remigius 

Fribourg, 10 februari 1932 
Dierbare Ouders broers en zusters. 
’t Is nog niet lang geleden dat ik u geschreven heb, doch de gelegenheid doet zich voor. Hartelijk dank voor 
de brieven en voor het fooitje, dat God er u voor zegene. Lieve zus Toos, wat heb ik toch slecht opgepast, een 
brief naar huis te schrijven op je verjaardag en niet eens te feliciteren. Voortaan als ik een brief schrijf zal ik 
geregeld het lijstje nakijken dan vergeet ik niemand meer. Dus nog hartelijk gefeliciteerd met je verjaardag 
dat je maar een flinke brave meid mag worden, en goede hulp voor moeder. Dank voor je mooie briefje zo te 
zien heeft Moeder een goede verjaardag gehad. En Cor je leert het ook zo dat brieven schrijven, het doet me 
plezier dat je zoveel streepjes had, jammer dat je toch het boek nog niet had. Lieve Moeder, u vraagt of ik nog 
teken. Nou en of! Maar ik teken niet voor m’n eigen, doch voor verschillende boekjes van onze Congregatie, 
boekjes zoals de bode van de H. Geest. Om u te doen zien wat ik teken, doe ik er een van m’n tekeningen in, 
een neger in een palmboom. Ik maak tekeningen met beginletter in den hoek, ook wel zonder letters. Hier 
waar ik ben geven ze ook zo’n tijdschrift uit, dus u begrijpt dat ik wel werk heb. En op zo manier kunt u 
nagaan dat ik niet veel tijd heb op de brieven te tekenen, als het uitkomt zal ik het nog wel eens doen. Ik heb 
nu het lijstje nagekeken en zag dat het binnenkort de verjaardag is van Jan. Ook hartelijk gefeliciteerd Jan, 
hou je goed, het doet me plezier dat jullie beiden zo mooi toneel spelen. Dat je deze dag nog dikwijls mag 



 
56 

vieren. We hebben een hele maand prachtig vriesweer gehad. Gisteren is het begonnen te sneeuwen met 10 
graden onder nul dus blijft ze goed liggen. Een pret voor de sportlui. Hartelijke groeten van uw liefhebbende 
zoon en broer Br. Remigius 

Fribourg, 4 maart 1932 
Dierbare Ouders. 
Dezen morgen, lieve Moeder heb ik uw brief ontvangen. De Pater bracht hem mij terwijl ik de kapel aan het 
schoonmaken was. Na de brief gelezen te hebben ben ik es even neergeknield on Jezus te bedanken voor de 
goede brave ouders mij geschonken, die zo bereidwillig hunne kinderen voor den dienst van God afstaan, 
gedenkende dat het God is die ze vraagt. Want ik twijfel er niet aan of vader zal ook z’n toestemming geven, 
zo gauw als Truus er om vraagt. Wat bent u bevoorrecht lieve ouders, dat God reeds de tweede uit onze 
groep kiest om speciaal voor Hem te werken. U moet wel gelukkig zijn, want allang had u gezegd dat, als 
Onze Lieve Heer er nog meer wilde u volgaarne bereid was ze Hem af te staan. Nu kost het u wel wat, en 
vooral u, lieve Moeder, dat O.L. Heer uw grootste hulp, uw rechterhand voor zich kiest. Maar denk ook dat 
hoe meer het offer kost, hoe meer u zult gezegend zijn en vooral in de hemel zal de beloning groot zijn. Ik 
weet niet of u ervoor gebeden had, doch ik heb geen dag overgeslagen te bidden dat God er toch nog één 
of meerdere tot Zijn H. Dienst mocht roepen, en daarbij heb ik altijd Truus al op het oog gehad. Nu God mijn 
gebed verhoort heeft is m’n vertrouwen nog aangegroeid, en zal ik doorgaan met bidden dat Hij er nog meer 
kieze en vooral, al zijn we onwaardig, dat God gewaardige een priester uit onze kring te kiezen. Ik hoop dat 
u, dierbare ouders mij hierin zult helpen. Oh! als dat nog eens waar mocht wezen zou er dan een gelukkiger 
huisgezin te vinden zijn? Want al is er in de wereld zoveel werkeloosheid, priesters broeders en zusters zijn er 
nog niet genoeg. U vind het jammer dat Truus direct zo ver weg gaat, och, dat valt best mee. Zij is de enige 
niet, er zijn er die nog verder gaan, zoals Mas van Schie. En dan, al bleef ze in Holland kan ze toch gedurende 
het Noviciaat geen bezoek ontvangen, en als ik dan bij mij zelven nagaat is het gemakkelijker ver van huis te 
zijn als dichtbij. Want als men ver weg is, denkt men er niet zo aan een bezoek te brengen, doch als men 
dichtbij is denkt men, ah het is maar een stapje, als het toegelaten was zou ik alle maand wel een bezoek 
willen brengen. En dan nog, is het zo onmogelijk voor u, lieve ouders eens een mooi reisje te maken? Als 
Truus tenminste het besluit genomen heeft daar heen te gaan. De reis is heel gemakkelijk, ik heb dezelfde reis 
gemaakt toen ik weer naar Rome ging na de zilveren bruiloft. Met een expres trein stapt men in Den Haag in, 
die je brengt via Antwerpen, (u weet ik moest toen nog even in Baarle aan, maar in Antwerpen heb ik die 
trein genomen die van Den Haag kwam.) Brussel, Luxembourg, Metz, zonder overstappen ongeveer 18 uur 
in de trein. Dan vanuit die stad nog tien minuten met een klein treintje. Een mooi reisje, niet te groot. Als de 
jongens met uwe verjaardag in plaats van cadeautjes een blikken busje met iets er in, en de fooitjes die 
Moeder me zend in plaats van naar mij te sturen ook in dat busje doet, mij dunkt dan was de reis gauw bij 
elkaar. En ging dat niet dan hebt u toch altijd het vooruitzicht dat Truus u eens komt bezoeken wat bij andere 
zusterorden niet kan. Nu heb ik nog een verrassing die u zal troosten met het vertrek van Truus. Ja, ja, 
dierbare ouders, ’t scheelde niet veel of ik had al in Holland geweest. De Hollandse Provinciaal vroeg mij voor 
Holland aan de Generale Overste waar ik vanaf hang. De Pater Overste hier raadde aan mij nog een weinig 
te laten omdat het in Holland nog winter was en bijgevolg vochtig weer. Nu is er besloten dat ik voorlopig tot 
den zomer hier zal blijven om dan naar Holland te gaan Zoals de Pater zei, is het om propaganda te maken. 
Afwachten maar weer, Gods H. Wil geschiede. Wat zijn wij in het klooster toch gerust, men kan niet dwalen, 
want daar waar de Oversten ons heenzenden is het de plaats waar God ons wil. Nu een praatje over het 
weer. De gehele maand Januari en Februari is het prachtig weer geweest, steeds vriezen, enkele nachten tot 
18 graden onder nul. Nu is het mooi lenteweer, heel weinig vorst ’s nachts. Ik ben begonnen te zaaien in de 
broeibak, van alles wat. De konijnen groeien goed, enkele geslacht, één kreeg vijf jongen, waar er één van 
dood is, de andere springlevend. De kippen leggen goed, van 32 heb ik gemiddeld 15 eieren per dag. Wilt u 
geloven dat ik best in m’n schik ben, een mooi tuintje, kippen, konijnen. Want voor dat heb ik een aardje naar 
vader. Ik ga eindigen. Dus lieve ouders goeden moed, God zal u door de moeilijkheden heen helpen, maar 
voor alles dat u Zijn H. Wil volbrengen. Aan anderen vraagt God ook het offer hunner kinderen, ’t zij door 
ziekte of door den dood, of dat zij hunne kinderen van niets af zien gaan door veel ergere oorzaken, hoeveel 
te meer moeten wij bereid zijn, die persoon aan te bieden die Jezus vraagt voor Zijne bruid. Uw liefhebbende 
zoon Br. Remigius 

Fribourg, 17 maart 1932 
Dierbare Ouders. 
Ik denk dat Truus het mij niet kwalijk zal nemen dat ik nu de brief aan u geadresseerd heb, want het is geen 
geheim meer. Truus zal u ook zeggen hoe de zaken staan dan hoef ik het hier weer niet te schrijven. Ik ben er 
Goddank steeds goed aan hopende dat het met u hetzelfde zal zijn. De H. Vastentijd is bijna voorbij en 
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tegelijkertijd wens ik u een Zalig Paasfeest. Hier gaat alles z’n gewone gang. De bisschop Missiebisschop, die 
hier in onze villa twee maanden heeft uitgerust is vandaag weer vertrokken. Ja, ja hoge gasten, aan tafel 
onder het eten kan die zo vertellen van de missie. Of ik er niet graag heen zou gaan? Dat heb ik altijd al 
gewild doch O.L. Heer wil dat ik in Europa blijf, tot nu toe tenminste nog, misschien later, hier moeten ook 
broeders zijn. Lieve ouders, neem me niet kwalijk dat ik zo’n klein briefje schrijf, ten eerste weet ik niet veel 
nieuws en ten tweede ben ik bang dat de brief te zwaar word. De hartelijke groeten van uw liefhebbende 
zoon Br. Remigius 
Danken we God voor de genade weer één uit onze koppel tot Zijne H. Dienst geroepen te hebben en bidden 
we voor Truus. 

Fribourg, 27 maart 1932 
God is liefde         Maria onze Hoop 
Geliefden, 
Hierbij deel ik u mede dat uw zoon ziek is. Het is de gewone ziekte waar hij al enige tijd mee sukkelde. Het is 
niet erg zegt hij maar hij heeft bloed gespuwd en moet stil te bed liggen anders had hij zelf wel geschreven. 
De dokter heeft volstrekte rust voorgeschreven. U van harte groetende namens uw zoon verblijf ik uw 
dienaar in christus Br. Arsénius 

Fribourg, 29 maart 1932      
Geachte familie, 
Niet de eer te hebben U te kennen, stel ik me even voor, Br. Christ Oorschot, Dominikanerbroeder en U meer 
zeggen zal, buurman en vriend van Uw zoon en broer Remij. Ik geloof dat men U reeds geschreven heeft van 
de ziekte van Remij. Hedenmiddag heb ik hem nog bezocht en vroeg hij mij U nog wat te schrijven over zijn 
toestand, wat ik gaarne doe omdat ik, zoo kort als ik hem ken, reeds veel van hem houd en ook zijn grote 
liefde ken voor zijn ouders en broers en zusters! Vooraf wil ik U echter zeggen dat ik U niet nodeloos wil 
verontrusten, maar ook van den anderen kant U zonder overdrijving de waarheid wil zeggen omdat ik geloof 
dat U daarmede het best gediend is en weet hoe in werkelijkheid de toestand is. In de eerste weken van zijn 
verblijf hier in F; ging alles best, Remij voelde zich gezond en heeft zich zoals dat nu eenmaal gaat in ’t leven 
flink aan ’t werk gezet en gedacht ziezo, ik ben nu weer gezond, de lucht is hier fijn voor me, de tuinarbeid 
gaat beginnen dus vooruit maar! Maar het is jammer genoeg al gauw gebleken, hoe zwak en teer zijn longen 
zijn en het is nu net acht dagen geleden dat hij weer bloed opgegeven heeft…. U begrijpt dat hij daarna 
nogal hoge koorts gehad heeft en absolute rust hem door twee bekwame Dokters voorgeschreven werd. 
Vrijdags daarop heb ik hem gezegd U te willen schrijven, maar hij wilde niet en vroeg mij alsof hij ’t van te 
voren wist nog wat te wachten. Ogenschijnlijk ging het dan tamelijk goed met Remij totdat hij 1sten Paasdag 
weer aan ’t opgeven gegaan is zodat zijn Overste en de Dokter het noodzakelijk vonden hem naar een 
ziekenhuis over te brengen. Remij zelf ofschoon zéér kalm en geheel onderworpen aan Gods wil zag de 
toestand heel ernstig in en vroeg zelf om bediend te worden en ofschoon de dokter zelf van mening was dat 
onmiddellijk gevaar niet bestond heeft men toch voorzichtigheidshalve aan zijn verzoek voldaan en was ik 
getuige dat Remij met grote godsvrucht het laatste Oliesel ontvangen heeft. Terstond daarna heeft men hem 
vervoerd naar ’t ziekenhuis, waar men hem met alle mogelijke zorg behandeld heeft wat nu al tot gevolg 
heeft dat de bloedingen hebben opgehouden wat natuurlijk de toestand al dadelijk verbeterd heeft. Zoals ik 
U reeds zeide heb ik hem hedenmiddag in ’t ziekenhuis opgezocht en de zuster zeide mij al dadelijk dat de 
hoge koorts iets verminderd was. Zoals U begrijpt de toestand is ernstig, maar absoluut niet hopeloos. Remij is 
zeer zwak mag weinig spreken, maar is rustig en tevreden en heeft nu ook weer meer moed. Hij ligt in een 
zeer mooie frisse kamer voor hem alleen en U weet zelf wel hoe goed onze liefdeszusters onze zieken 
verplegen. Ziedaar geachte familieleden in het kort het relaas van de ziekte van Uwen dierbare zoon en 
broer. Ik hoop en bid met U dat ik U spoedig betere berichten zal kunnen sturen, we moeten nu geduldig 
afwachten wat de komende dagen brengen zullen, maar nog eens al is de toestand ernstig onmiddellijk 
groot gevaar is er niet. Ik heb Remij nog gevraagd of hij niet graag had dat een van U hem eens opzoeken 
kwam, maar hij vind het niet nodig en dus moet U dat zelf maar zien het huis van de Paters staat voor U open 
en ook wat de reis hierheen aangaat, ik wil U met alle mogelijke inlichtingen helpen, ik sta geheel tot Uw 
dienst! Wilt U schrijven aan Remij ziehier zijn adres Hôpital Cantonnal Fribourg Schrijft U liever aan mij, mijn 
adres is. Br. Christ Oorschot Villa St. Hijachinte Rue du Botzet Fribourg. Ik eindig dan voor vandaag met U 
allen de meest hartelijk groeten te doen van Uwen dierbare Remij en noem mij Uw dienstwillige Br. Christ 
Oorschot 
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Fribourg, 31 maart 1932 
God is Liefde        Maria onze Hoop 
Geliefden, 
Hedenmiddag hebben we uw zoon weer bezocht en vonden hem veel beter. De koorts is minder en bloed 
geeft hij bijna niet meer op. Ook had hij vanmiddag wat gegeten: de eerste maal sinds een week. We zullen 
hem er dus met Gods Hulp wel weer doorhalen. Volgende week wil hij u zelf schrijven, dat is voor u zeker 
aardiger dan van vreemde hand. U namens hem groetend verblijf ik uw dn. in Christus Br. Arsénius c.s.sp. 

Fribourg, 1 april 1932 
Dierbare Ouders broers en zusters. 
Zie zo ik ben weer in staat persoonlijk een lettertje te schrijven want de laatste tien dagen was daar geen 
sprake van. Dat zal u wel tegengevallen hebben hé te vernemen dat ik weer in eens zo ziek was. Ja zo gaat 
het in het leven, de mens maakt plannetjes tot O.L.H. er tussen komt en al z’n toekomstdromen ter aarde 
liggen. Of het mij ook tegengevallen is? O nee, hoewel ik dat in het geheel niet verwachte. Gods H. Wil 
geschiede. Ik zal u vertellen hoe het gekomen is. Dinsdag in de Goede week had ik gewerkt zoals alle andere 
dagen, ik had zelfs een ouwe boom om gerooid die zich gemakkelijk liet vellen. Ik had gegeten en voelde 
niets ongewoons, recreatie gehouden enz. ’s Avonds ga ik naar m’n kamer om te gaan slapen. Ik kuchte en er 
kwam een weinig bloed mee. Ik dacht dat is geen goed teken, ik ging weer naar beneden en toonde het aan 
P. Overste, maar meteen begon ik volop bloed te spuwen. Nadat het opgehouden had ben ik voorzichtig 
naar m’n kamer gegaan en moest daar plat blijven liggen zonder verroeren. Dat ging goed zo tot Pasen na de 
middag toen kreeg ik plotseling weer een bloedspuwing. De spoedig gekomen dokter zei dat ik naar het 
ziekenhuis moest waar men mij de long zou afsluiten zodat ik geen bloed meer kon spuwen. Voor naar het 
ziekenhuis te gaan vroeg ik, mij het laatste oliesel te laten toe bedienen wat ze mij gedaan hebben. Ik was net 
zo gerust alsof ik naar een plezier partijtje ging en ben tot nog toe, nog geen ogenblik ongerust geweest. In 
het ziekenhuis aangekomen kreeg ik eerst nog weer een flinke bloedspuwing, ik dacht nu zal O.L. Heer me 
wel gauw komen halen, maar nee. Men heeft mij de behandeling gedaan en sinds dien geen bloed meer 
gespuwd. De eerste dagen hoge koortsen, tot 40 gr. Toe, van lieverlee is dat gezakt, vanmorgen had ik zelfs 
geen koorts. In het eerst mocht ik maar niets doen als drinken, nu begin ik al te eten. Hier heb ik u, lieve 
ouders alles vertelt wat ik weet dus denk niet dat ik iets verborgen hou. U ziet, ik ga op de genezing aan, 
want had O.L. Heer me bij Zich willen hebben dan had ie me wel eerder geroepen. Danken we den Goeden 
God dat Hij ons bezocht met z’n kruisjes, dat Hij ons waardig vind met Hem te lijden, voor de verlossing der 
zielen, de bekering der zondaars, tot uitboeting der zonden. O lieve ouders broers en zusters ik heb het 
ondervonden, men is toch zo gelukkig als men zich geheel in de handen van God stelt. Bidden we voor 
elkander. 

Fribourg, 3 april 1932 
Beste Moeder Alsemgeest. 
Zojuist ontving ik Uw brief en, ofschoon het schrijven van Uw zoon nu wel in Uw bezit moet zijn haast ik me 
toch U nog eens wat over hem te schrijven. Ja, Godzijdank, Gerard gaat goed vooruit, vanmorgen vroeg was 
ik nog bij hem en vond hem opgewekt en tevreden als altijd, koorts had hij niet veel, gisterenavond 38 
graden vanmorgen 37, dus dat gaat goed vooruit beter dan we verleden week durfden te hopen. U ziet dus 
dat O.L. Heer U gebed en dat van Uw man en de kinderen verhoord heeft en wie weet heeft hij zijn 
vooruitgang niet te danken aan de voorspraak van de H. Theresia! U begrijpt echter dat hij veel verzwakt is en 
zijn genezing vooral een kwestie van tijd is en er wel maanden overheen gaan voor hij volledig hersteld is, 
maar dat komt er minder op aan nietwaar, hoofdzaak is dat er vooruitgang is en dat Remij voorzichtig is. 
Natuurlijk zal dit een kruis zijn voor hem hij begint er nu reeds over te denken, maar ik heg hem gezegd 
daaraan nu niet te denken dat is een kwestie van later! Misschien heeft Ger. U al wel geschreven dat hij naar 
Montana zal gaan, wanneer dat zal gebeuren hangt natuurlijker van af of hij sterk genoeg zal zijn om die reis 
te maken. Wat U plannen om naar hier te komen aangaat hebt U gelijk met nog maar te wachten, eenmaal 
helemaal beter is het niet uitgesloten dat hij naar Holland komt, ik heb er met Ger. Over gesproken en ook hij 
is van mening dat U nu die zware reis niet moet maken, mocht echter een van U deze zomer U dochter 
wegbrengen naar Metz dan zou het een goede gelegenheid wezen tegelijk naar Zwitserland te reizen, maar 
enfin, dat alles kunnen we later wel zien nietwaar, nu kunt U in alle geval zeker zijn dat Gerard buiten gevaar 
is en dat hij een verzorging heeft waaraan niets mankeert en ook dat we den zomer tegemoet gaan, wat 
zeker ook veel invloed zal hebben op zijn herstel. Nu beste Moeder A. ik hoop dat U tevreden zult wezen over 
mijn brief, heb ik misschien iets vergeten, vraag U ’t mij gerust hoor, ik ben altijd tot Uw dienst! Mocht ik dit 
jaar nog in Holland komen, dan kom ik U vast eens opzoeken, ik kom van Voorschoten dus niet zo ver van de 
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Honselersdijk. Ik sluit hierbij de meest hartelijke groeten in van Gerard aan zijn lieve Moeder, Vader en allen 
en noem mij U toegenegene Br. Christoforus Oorschot. 

Fribourg, 6 april 1932 
Dierbare Ouders. 
Het zal u plezier doen meer iets van mij te vernemen. Ik kan u gelukkig mededelen dat ik steeds vooruit 
gaande ben. Ik eet goed, slaap goed en de koorts word minder. Uw brief heb ik door middel van Br. 
Cristoforus ontvangen. Het doet mij goed te vernemen dat u de tijding mijner ziekte met gelatenheid heb 
ontvangen, denkende dat het Gods H. Wil is. Dat voordeel heeft m’n ziekte u gebracht, dat u vuriger tot God 
heeft gebeden, en meer te communie bent gegaan. Ik zal wel zo gauw geen kans hebben naar het echte 
Vaderland te gaan want als er zoveel voor me bidden die me terug willen houden, daar ginds in Holland, hier 
m’n medebroeders met de kinderen van de missieschool aan den anderen kant. Ik zelf ik graag heengegaan, 
hoewel het me leed deed u daardoor zo bedroefd te weten. Doch daar is niets van gekomen. Ik lig nog in het 
ziekenhuis in een mooie frisse kamer, goed verzorgd door de zusters. Gisteren heeft m’n overste antwoord 
gekregen dat er een plaats open is voor mij in ’t sanatorium van Montana. Dus zo gauw ik weer op de been 
ben en sterk genoeg om te reizen ga ik daar weer m’n volkomen genezing zoeken. Dierbare ouders, verlaten 
we ons op de Goddelijke Voorzienigheid. Vragen we niet, waarom dit, waarom dat. Later en misschien reeds 
hier beneden zullen we zien hoe wijselijk God alles geregeld heeft. Verzetten wij er ons dan niet tegen want 
zo gauw we denken het beter te zullen doen, bederven we er Gods schone werk mee. Kijk maar in de wereld. 
Welke eeuw heeft zich meer verlicht genoemd, als deze 20ste eeuw, welke heeft getracht het meer zonder 
God te stellen. Ze hebben Gods werk bedorven door hunne waanwijsheid en God laat het hen nu voelen. 
Mochten ze begrijpen! Dierbare ouders zoals men het tegenwoordig ziet in de wereld in het groot zo zouden 
wij het kunnen doen in het klein, door op de een of andere manier tegen Gods H. Wil in te werken. Dan nee, 
dat niet en volbrengen we bereidwillig die H. Wil. Ik ben ziek? Goed, God heeft er zeker goede bedoelingen 
mee. Gaat er eentje van ons scheiden? God zal wel weten waar het goed voor is. Zijn we in goede 
gezondheid, we kunnen er Hem zoveel te meer voor bedanken. Best Vader het doet me plezier te vernemen 
dat u steeds volop werk hebt, want als u zonder werk moest zitten zou ,wel een zwaar kruisje voor u zijn. Ik 
hoop ook dat ge u niet te veel vermoeid, want dikwijls is het tot ’s avonds laat. Dierbare ouders broers en 
zusjes dank voor uwe gebeden uwe liefhebbende zoon en broer Br. Remigius 

Fribourg, ± 6 april 1932 
Beste Moeder Alsemgeest, 
Hartelijk dank voor Uw schrijven. Juist had ik Remij bezocht en had mij gevraagd U het hier ingesloten briefje 
te willen sturen en hebt U dus nu twee vliegen in één klap! Daar R. nu zelf over zijn toestand kan schrijven 
kan ik dus kort zijn, hij gaat langzaam vooruit, de koorts zakt geregeld en hij is nu al zover dat hij in zijn kamer 
op en neer kan lopen. Hoe lang hij nog in ’t ziekenhuis blijven zal? Ik denk dat er nog wel een paar weken 
met heen zal gaan, voor hij sterk genoeg is om te reizen. U begrijpt dat met zijn ziekte vóóral geduld nodig is, 
ik heb deze week de zuster nog gevraagd en ook zij is van mening dat het nog wel enige maanden zal duren 
daar ook de rechterlong een beetje aangetast is. Dus vóór alles geduld beste Moeder A. en dan moet U 
evenals Remij het doet, alles aan O.L. Heer overlaten, die weet wat ons het meest heilzaam is! Neen, helaas 
een Moeder heb ik niet meer. Zij is vóór 7 jaren reeds gestorven en dat is ’t grootste verlies dat een 
kloosterling wel kan overkomen nietwaar, maar ook hier weer, Gods Wil geschiede en niet de onze! Houdt 
verder goede moed, mocht er iets bijzonders voorkomen, ik beloof U dat ik U terstond zal schrijven, maar 
geloof niet dat ‘t  nodig is zal zijn daar R. in ieder geval, al is ’t niet zo snel toch zeker vooruitgaat. Met 
hartelijke groeten Br. Christoforus Oorschot 

Fribourg, 14 april 1932 
Dierbare Ouders broers en zusters. 
Ik schrijf nu wat dikwijler omdat ge nieuwsgierig zult zijn hoe het met mij gaat. Nu dat gaat goed, ik sta zelfs 
al op om m’n toilet te maken, maar dan weer in bed. Over enige tijd hoop ik wat meer er uit te komen. De 
brieven van Truus en u Moeder heb ik ontvangen. Zoals ik zie had u de paspoorten al klaar om naar hier te 
komen. Nu daar is geen haast bij. Als ge nu beslist eens zoude willen komen, kom dan meteen met Truus mee 
en breng haar op haar plaats want het is helemaal dezelfde trein die ge moet nemen. Ik zeg niet dat u dat 
moet doen ik zeg, als u soms zou willen komen. Montana is wel een heel eindje verder men komt om er naar 
toe te gaan me de trein langs Fribourg. Maar ja, dat zou de moeite niet waard zijn alleen naar Fribourg te 
komen, dan zoudt ge nog geen berg gezien hebben, alleen als het heel helder is ziet men er enkele in de 
verte en nog geen hoge. ’t Zou een soort schande zijn naar Zwitserland te gaan zonder de bergen te hebben 
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gezien, zoals naar Rome gaan zonder den Paus gezien te hebben. Maar als men naar Montana komt, hoewel 
het wat meer kost, daar zit men in het hartje van de bergen en ziet men de mooiste van Europa. Hier gaat 
alles in goede gang. De aalmoezenier van het hospitaal geeft mij boeken, dan duurt de tijd niet zo lang. Ik 
krijg dikwijls bezoek van m’n medebroeders, die soms wat meebrengen. M’n la is al vol met sinaasappelen en 
bananen, dus ik kan vooruit. De keuken is uitstekend, ik bedoel wat er gemaakt word. ’t Is lollig hoe slecht ze 
met m’n naam overweg kennen. Dat is overal al zo geweest. Ten eerste kunnen ze hem bijna niet uitspreken, 
en dan als ze hem schrijven moet ik altijd spellen. Zelfs in Holland is de naam Alsemgeest niet veel bekend. 
Van de week ook, hoorde ik de zuster aan de telefoon. Iemand vroeg wie daar zo even bij de radiografie 
geweest was. De zuster zegt, Remy Alsemgeest op haar manier dan. Wie zegt u? Remy Alsemgeest, en dan 
maar weer aan ’t spellen jongens, A, L, S, enz. U vroeg of niet wachten moest met de bewijzen van Truus over 
te sturen, nu stuur ze maar zo gauw mogelijk over. De foto kan Truus wel direct naar Moeder Overste sturen, 
maar stuur hem dan 4 dagen later weg als de bewijzen, dan komt alles ongeveer gelijk aan in Parijs, want bij 
de bewijzen zal ik een woordje voegen. Het adres is: La Révérende Mère Superieure Génerale Rue Lhomond 
29 Paris (v me) Frankrijk stuur alles aangetekend. Voor mij stuur alles, ook de brieven aan het oude adres Rue 
de Botzet 9 dat is beter. Kijk goed naar de richting van de komma’s in het adres naar Parijs, afijn Truus kent al 
wat Frans. Br. Remigius 
Denk eraan Truus dat ge al hebt ge de foto, ge moet ook een bewijsje van gezondheid van den dokter 
hebben. 

Fribourg, 22 april 1932   (Ansichtkaart) 
Dierbare Ouders. 
De brief van moeder ontvangen, ik zal er met een brief op antwoorden. De bewijzen deze morgen 
ontvangen. Maar er mankeert het geboortebewijs dat men op het gemeentehuis haalt. Dus wacht ik met 
wegzenden tot dit aankomt. Ge kunt het wel in een brief insluiten en dus de foto weer 4 dagen later. Stuur 
het naar Montana want morgen zaterdag ga ik er naar toe. Vandaag was ik hier in de Villa dus gaat het 
goed. Uw liefhebbende zoon Br. Remigius Villa Notre Dame Montana s. Sierre Zwitserland 

Montana s. Sierre (CH), Villa Notre-Dame, 27 april 1932 
Dierbare ouders broers en zuster. 
Zoals u ziet en zoals u al door de 
kaart vernomen zult hebben ben 
ik weer in Montana aangeland. 
Voor deze ziekte kan men nergens 
beter zijn. Ik heb de reis alleen 
gemaakt, 4 uren maar, wat heel 
goed ging. Ik moet wel gauw 
blazen dat begrijpt u, met één 
long. Voorlopig moet ik nog op  

 
Villa Notre Dame op kaart 

 
De achterkant van de  kaart 

bed blijven, wat ik wel verwacht had. Op bed gevoel ik mij als mankeerde ik niets, koorts heb ik heel weinig. 
Hartelijk dank, vader, voor uw brief. Met het werk gaat ’t goed, jammer dat u geen geluk hebt met de 
konijnen en varkens, hopende dat betere tijden zullen komen. De broeder Christoforis zal overgeplaatst 
worden naar Holland, hij komt uit Voorschoten, als ie in de buurt komt zal hij wel even aan komen lopen. 
Verders weet ik weinig nieuws. En hoe gaat het met Frans leren Truus? Zeker nog niet erg. Ja, ik weet het wel 
in het begin valt ’t niet mee, vooral als ……… de uitspraak voor te zeggen… niet zo moeilijk. ’t Is moeilijker voor 
een Fransman om Hollands te leren. Jammer dat je het geboortebewijs vergeten had, ik meen dat ik het toch 
in de brief gezet heb. Pardon, ik krijg zojuist uw brief met het geboortebewijs en ratiobewijs. Dank ervoor, ik 
heb direct naar Moeder Overste geschreven, en nu zullen we hopen dat het grote jawoord komt. Ja ik zit 
weer hoog, vanmorgen was alles weer wit, ’t had aardig gesneeuwd. Goeien moed hé. Lieve ouders, zoals ik 
uit de brieven verneem vallen de prijzen nogal mee voor de groenten. Och ja dat zal wel weer terecht komen, 
tot nog toe hebt u niet van de crisis te lijden gehad, daar kunt ge God voor danken. Ik hoef mij er niet om 
bezorgd te maken, en doe maar wat de God en de Oversten van mij willen. Voor het ogenblijk is mijn taak, 
ziek zijn. Geloof maar dat men er ook veel mee kan verdienen. Uw liefhebbende zoon en broer Br. Remigius 

Montana, 12 mei 1932 
Dierbare Ouders broers en zusters. 
Ik had willen wachten met schrijven tot ik het antwoord had voor Truus. Nu heb ik vernomen dat de Moeder 
Generale Overste zelf hier komt binnen enkele dagen en zal me dus het antwoord persoonlijk brengen. Ik 
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durfde niet langer wachten om u niet ongerust te maken. Met de gezondheid gaat het nog niet hard vooruit, 
’t zal van het slechte weer komen, want sinds begin Mei tot gisteren heeft het bijna elke dag gesneeuwd, 
volop droge sneeuw als in de winter. Lieve Moed uw brief heb ik ontvangen. Hartelijk dank nog voor het 
fooitje, m’n vorige brief was net weg toen ik bemerkte niet eens bedankt te hebben. Ja ik ben nog tamelijk 
zwak. Ik zal uitleggen hoe men met die ene long gedaan heeft. Een long is omgeven met twee vliezen. 
Omdat er een wand is in de long, dan pompt men lucht tussen de twee vliezen, daardoor word de long 
samengeperst en komt op rust om gauwer te genezen. Elke week ga ik naar den dokter om me op te laten 
pompen. Ik ben de enigste niet acht of negen zijn er zo. U begrijp ’t lieve ouders , dat de genezing lang zal 
duren, ik reken wel op twee jaar. ’t Eten gaat zo en zo de ene dag goede eetlust de andere wat minder, als 
men zo maar op z’n rug ligt gaat de spijsvertering niet zo vlug. Lieve ouders maakt u om mij niet ongerust, ik 
ben nog nooit zo kalm en tevreden geweest als nu. Dat zal ik ook te danken hebben aan uwe gebeden. Ik 
ben goed verzorgd, heb een andere Broeder naast mij, en heb bijna al m’n oude bekenden teruggevonden. 
Jawel ik ben hier in het huis van onze Congregatie, verzorgd door de zusters waar Truus in wil treden. U 
vraagt als het zo na is of alles goed terecht komt. Ja hoor men heeft nooit geen last vooral als men het met 
spoed verzend, dan gaat ’t met dezelfde trein mee als de persoon zelf en komt gelijk aan. Men kan ook van 
tevoren sturen of erna dat blijft gelijk. Het beste is maar een goede reiskist te laten maken of te kopen, niet te 
groot, die komt in’t later leven goed te pas, omdat men nog al een reiziger is. Nu weet ik niet of men de 
reiskist op de tram kan doen, ik denk van wel, dat zou u aan de tram-chef kunnen vragen. Lieve ouders broers 
en zusjes ik ga eindigen, geen van u zal gelukkiger zijn als ik dus heb maar niet te veel medelijden met me. 
Allen vraag ik u te blijven bidden opdat ik steeds geduldig moge blijven en Gods H. Wil volbrengen. Uw 
liefhebbende zoon en broer Br. Remgius 
Truus als ik antwoord heb zal ik het gauw laten weten. 

Montana, 12 juni 1932 
Dierbare Ouders. 
Lieve Moeder ik heb vanmorgen uw brief ontvangen en zag eruit hoe gaarne u m’n toestand wilde weten. Ik 
kan u gelukkig mededelen dat ik sinds een week heel wat beter gaat. De koorts is gezakt, ik eet goed en slaap 
weer de gehele nacht. Dat had ik wel gedacht en heb het u ook gezegd in de vorige brief, dat het zo erg niet 
was, en wel gauw over zou gaan. Lieve Moeder, u moet u niet te veel ongerust maken, ik ben zoals ik in m’n 
brieven zeg en niet minder. Ik begrijp hoe een moederhart moet lijden, als zij denkt dat haar kind lijdt. Ik kan u 
verzekeren, lieve moeder, dat u sinds m’n ziek zijn, tien maal meer geleden hebt als ik, want ik kan zeggen dat 
ik helemaal niets lijd, alleen maar stil moet liggen, en kan nu weer lezen. Onze lieve Heer beproeft u van om u 
een heilige te maken. O wat zal O.L. Heer tevreden over u zijn geweest als u uit de kerk gaande uw zoon er 
weer had opgeofferd. Als u soms droevig ben over m’n ziek zijn, zeg dan tot O. L. Heer: Lieve Jezus, ik offer u 
m’n zoon op doe met hem wat Ge wilt. Ik zou hem gauw gaarne genezen zien, maar als Gij het anders wilt, 
Uw H. Wil geschiede.  Lieve moeder, u hebt misschien al dikwijls zo gebeden en ondervonden hebben hoe 
men na zo’n gebed gesterkt is de kruisjes te dragen. Ook ik bid steeds dat God u en vader de kracht geve de 
kruisjes goed te dragen. Nog eens ik ben er zo slecht niet aan toe, ’t is alleen een kwestie van tijd, en ben nu 
vooruitgaande. U sprak van onder bediening liggen, nee helemaal niet. Ik heb ook uw vorige brief ontvangen 
ze waren elkaar gekruist. ’t Verwonderde mij dat Marie van tante Ant al bediend was, ik denk dat ze het nog 
wel een heel tijdje uit zal houden. Toen kreeg ik nog een brief van Truus en Wim. Dus Truus u bent in 
onderhandeling met den Pater, ik hoop dat alles gauw in orde mag zijn. Denk erom dat als men een pakje 
aangetekend ergens heen stuurt men volledig adres van den afzender moet schrijven. Zorg ervoor dat de 
Pater postzegels voor uw brieven heeft. Goeden moed hé, bid veel, God zal u helpen laat je nooit door een 
kleinigheid terneerslaan. Dat meisje van hier heeft meer moeilijkheden; ze is nu aangenomen, en zal dan 
begin September intreden. Beste broer Wim, dank voor uw brief. Dus van baas veranderd. Tot November dat 
ziet er niet mooi uit, kijk van te voren maar eens uit naar iets anders, want met leeglopen met November is 
een rare tijd. Ik hoop dat je steeds flink en braaf mag blijven, daar bid ik voor, want daar is toch maar het 
enigste geluk te zoeken in deze wereld. Lieve ouders broers en zusters hartelijke groeten van uw zoon en 
broer Br. Remigius 

Montana, 19 juni 1932 
Beste moeder Alsemgeest 
Pater Overste hier, die een Fransman is, heeft mij gevraagd of ik u niet zou willen antwoorden op den brief 
die u hem geschreven hebt in ’t begin van deze maand. Het is daarom een groot genoegen voor mij u enige 
inlichtingen te geven omtrent de gezondheidstoestand van uwen zoon Remigius. Ik geloof niet dat gij u op 
den ogenblijk ongerust behoeft te maken over zijnen toestand. Daar is een grote beterschap waar te nemen 
vooral gedurende de laatste twee weken. Hij eet goed slaapt goed en heeft niet zoveel koorts zodat de dokter 
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tevreden over hen is. Hij zelf gevoelt dat hij beter is. Dus gij moet u maar niet ongerust maken en ik geloof 
niet dat het nodig is, u de moeite en onkosten aan te doen om hem te komen bezoeken. Indien, hetgeen God 
verhoede, zijn toestand achteruit zou gaan zullen wij u in tijds waarschuwen, doch voorlopig is er geen 
gevaar. Bid dan maar eens goed voor hem dat hij zijne gezondheid weer geheel moge terugkrijgen. Ik zie 
hem elke dag en geef hem de H. Communie elke morgen. De ondergetekende is een Pater van het H. Hart 
van het missiehuis te Tilburg, Hollander van geboorte doch werkzaam in Ierland. Ik ben hier sinds het begin 
van dit jaar doch hoop spoedig weer terug naar Ierland te mogen gaan. Pater Overste zend u zijne beste  
groeten en na u nogmaals verzekerd te hebben dat het goed gaat met Broeder Remigius, en dat hij geheel 
buiten gevaar is, blijf ik met hartelijke groeten aan de gehele familie uw u toegenegen C.J.   M. 
Klerks msc 

Montana, 7 juli 1932 
Dierbare Ouders broers en zusters 
We hebben zo’n leuke gewoonte aangenomen om onze brieven te doen kruisen, misschien heeft Moeder 
haar brief al klaar liggen of zal ze hem vanmiddag schrijven. Zo is het ook weer gegaan met de vorige brieven 
van ongeveer 23 Juni. Ik hoop dat u de mijne ontvangen hebt. Sinds dien tijd ben ik weer heel wat vooruit 
gegaan. Het water dat in de long was is er vanzelf uitgegaan wat een geluk is, want in de meeste gevallen 
moet de dokter het eruit pompen en dan komt het toch weer gauw terug. Nu heb ik weer goede eetlust, dus 
zullen we de verloren wicht weer in gaan halen. ’t Is prachtig weer, ’t groeit nu hard, wat wel nodig is als ik u 
zeg dat we verleden week pas voor ’t eerst iets getrokken hebben uit de tuin, en dat was spinazie. De sla is 
nog niet goed, terwijl men dat in Holland al met Pasen heeft. Drogen dat ’t hier doet! Als ’t dan één dag 
geregend heeft en de zon is er den volgende dag moet men weer aan ’t gieten. Nou ja, daar maak ik m’n 
handen wel niet aan vuil, de tuinman is een Hollandse broeder die genezen is en hier nu blijft hangen. Op 
recreatie komt ie me bezoeken, dus vergeet ik hier het Hollands niet. Verders zijn we hier met negen 
Broeders, vijf scholastieken, 6 paters nog enkele vreemde geestelijken en burgers. Wat plezierig is, is dat we 
leven als in een groot huisgezin, allen vrienden. Zo komen anderen die niet op bed hoeven te blijven onder 
speeltijd een potje kaart, dam, of schaakspel spelen bij diegene die op bed blijven. U ziet wel, lieve ouders ’t 
leven is nog zo treurig niet hier, al zou men het denken. Maar nu moet ik eens antwoorden op de laatste 
brieven, van moeder en Truus. Als de ratio niet terecht komt hebt u recht op schadevergoeding, dat is nog 
een kleine troost in geval men opnieuw moet beginnen. Voor ’t geld , had de Moeder Overste geschreven, 
hoeft men niet in de war te zitten, men geeft wat men kan, dus als Truus voor ’t eerste jaar geen 150 gulden 
kan geven, dan geeft ze er 100 of als dat nog niet kan 50. Voor het tweede jaar en de professie heeft men de 
tijd nog. Dus u ziet wel, lieve moeder, O. L. Heer regelt alles wel, nu zult u Truus misschien kunnen 
wegbrengen, want dat is zo ver niet. Uw paspoorten zijn al klaar, denk erom dat als men later de paspoort 
wilt laten verlengen of een nieuw wilt vragen, men de oude moet u inleveren, dus dat men er zuinig op moet 
zijn. Lieve zus Truus, hartelijk dank voor je brief. Ik zie wel dat ik je wat oud nieuws verteld heb de vorige keer 
maar dat geeft niets. Goeden moed maar hé. Bid vooral veel ‘s morgens en ’s avonds. Voor de uitzet begrijpt 
je wel dat alles niet splinternieuw hoeft te zijn, dat wat je draagt telt ook mee. Dat meisje van hier is 
vertrokken om nog enige tijd thuis door te brengen voor de intrede in het klooster. Dan hoopt zij u er over 
een groot half jaar in het Noviciaat te ontmoeten. Lieve ouders broers en zusters, blijven we steeds veel voor 
elkander bidden in deze moeilijke tijden. Ik vooral zal het voor u doen want ’t valt niet mee in de wereld te 
leven, maar vertrouwen we steeds op God, want daar mankeert het aan in de wereld. Uw liefhebbende zoon 
en broer. Br. Remigius 

Montana, 24 juli 1932 
Dierbare Ouders, 
Ik kan niet volharden in m’n voornemen om een lange maand te wachten met schrijven. Maar ’t is ook vooral 
omdat ik Truus wilde feliciteren met haar aanneming. Lieve ouders, en vooral u, lieve moeder, ik begrijp hoe 
het u zwaar moet vallen weer één van uwe kinderen af te staan, en wel uw grootste hulp. Troost u, lieve 
ouders met de gedachte dat ’t God is die haar vraagt, dat ze voor een mooi doel weggaat. Toen ik wegging 
was ’t ook zwaar voor u, maar God heeft u steeds gezegend. Zovelen verlaten hun ouders, op verschillende 
manieren. Door de dood, door het huwelijk, of wat ’t ergste is door een slecht leven. Is ’t dan niet troostend te 
kunnen denken aan een dochter die zich toewijdde aan God. U lieve ouders, bedanken we God dat Hij er 
weer een uit onze koppel gekozen heeft tot Zijne dienst, dat Hij zich gewaardige er nog meerdere uit te 
kiezen. Ik ben er steeds goed aan en ga langzaam vooruit. Ik moet nog wel het bed houden, maar ik gevoel 
me net zo goed als wie dan ook. ’t Is een natte zomer hier, elke dag een flinke bui. Br. Tuinman is er goed mee 
hij hoeft niet te gieten en toch groeit ’t niet hard, ’t is er te koud bij. Bernard en Marie ik heb jullie kaart uit 
Nijmegen ontvangen. Jullie hebt zeker een uitstapje gedaan in een auto bestuurd door Jan, ik gis maar hoor. 
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Bedank ook Jan voor z’n kaart uit Brussel, die zit ook overal. Verders weet ik niet veel nieuws meer, hartelijke 
dank nog, lieve ouders voor de vorige brief met inhoud. Hartelijke groeten van uw zoon en broer Br. 
Remigius 

Montana, 13 augustus 1932 
Dierbare ouders broers en zuster. 
Deze keer ben ik toch niet bang dat de brieven elkaar kruisen, want ik 
heb er de laatste tijd zoveel gehad, laat eens kijken, twee brieven van 
moeder, één van Truus en een kaart uit Den Briel van Marie en Truus. 
De voorlaatste brief van u moeder, melde het overlijden van Marie van 
tante Ant. Een heel offer voor oom en tante, Marie beklaag ik niet, die 
zal wel voorgoed gelukkig zijn. Om op de vragen van uw laatste brief 
die ik deze week ontvangen heb, te antwoorden, lieve moeder, kan ik u 
gelukkig mededelen dat ik steeds vooruit gaande ben. Ik kom er nu ’s 
morgens een half uur uit. Ik zal er een foto bij doen dan kunt u zien of 
ik nog veel veranderd ben. Zelf kan ik er niet over oordelen, wel zie ik 
dat ik hoe langer hoe meer op vader ga lijken. ’t Is de laatste week ook 
erg warm hier, zelfs te warm om op de galerie te gaan, in de kamer is ’t 
dan frisser. U moet niet denken lieve ouders, dat, wanneer ik op bed 
moet blijven, ik wel veel moet lijden. Nee, pijn heb ik helemaal niet, ’t 
enigste is geduldig te blijven, waarmee hoop ik, ik net zoveel of nog 
meer verdien als wanneer ik van ’s morgens tot ’s avonds kon werken. 
Zoals ik uit de brieven verneem is ’t druk thuis met de uitzet. Misschien 
dat de Pater al de inlichtingen zal geven, in alle geval is het adres van 
op de kist te schrijven zo: Mlle Gertrude Alsemgeest Postlat du Notre – 
Dame de la Paix 6 bis Impasse de la Paix Arras (P-de-C) Frankrijk Als u 
het adres zo netjes en groot schrijft moet het goed aankomen. Ik weet  

 
Broeder Remigius 

niet of u het op de tram kunt doen, ’t beste zou zijn de kist direct op het spoor te doen. Ook is ‘t ’t beste met 
grote snelheid dan komt ’t den volgenden dag al aan. ’t Bewijsbriefje dat u krijgt als u de kist afgeeft, neemt  
Truus natuurlijk mee, om ginder in Frankrijk de kist van ’t spoor af te kunnen halen want ze brengen hem niet 
helemaal thuis maar blijft aan ’t station tot men hem afhaalt. Als de Pater soms andere inlichtingen geeft, 
luistert ge maar naar hem want hij zal t nog beter weten als ik. Lieve moeder, u sprak van bij die gelegenheid  
door te komen, maar ik denk er niet over, want van Arras af tot hier is nog wel tweemaal zo ver.Ik zal wel 
trachten mij gauw beter te maken en dan naar Holland te komen, maar dan nog een weinig geduld. Met de 
auto zou ook niet slecht wezen, van de reis kan ik u niets vertellen hoe u dat moet doen, dat zal de Pater u 
weluitleggen. Vergeet de paspoort niet en voor de spoorkaartjes doet u maar zoals ik gedaan heb voor m’n 
reis naar Rome, namelijk, ze van te voren te kopen in een reisbureau, die geven ook alle inlichtingen. Als u 
soms nieuwe schoenen in de uitzet hebt is het ’t beste er eerst een dag op te lopen, dan kunnen ze aan de 
grens niets zeggen. Lieve zus, dank voor je brief en de foto. Een echte mooie foto, ze zeggen allemaal dat je 
op mij lijkt. De tijd schiet op hé. Wees maar niet bang voor de reis, ik heb nooit averei gehad. In België kunt ge 
met Hollands terecht en Arras ligt dicht bij de Belgische grens. Ik ben blij dat je daar een Hollandse zuster 
aantreft die je wel gauw het Frans zal leren. Voor de rest goeden moed hé, ik zal voor je vertrek nog wel 
schrijven. Bid veel ook een beetje voor mij. Lieve ouders broers en zusters hartelijke groeten van uw 
liefhebbende zoon en broer Br. Remigius. 

Montana, 19 september 1932 
Dierbare ouders broers en zusters. 
Ik heb vanmorgen uw brief ontvangen, waar ik erg naar verlangde want ik dacht er nieuws van Truus in te 
vinden, maar vond het niet u zelf nog maar één  brief van haar hebt ontvangen en dat u dacht dat ik al wel 
een brief van haar zou gehad hebben. Begin september heb ik Truus geschreven ik denk vast dat ze mij 
geschreven heeft maar dat haar brief verloren is geraakt. Enkele dagen geleden heb ik haar weer geschreven, 
nu verwacht ik deze week wel antwoord. Met mij gaat ’t heel goed, ik kom nu weer aan maar moet nog heel 
wat eten om m’n 18 kilo’s weer terug te krijgen die ik verloren had. “s Morgens kom ik er een uurtje uit dus u 
ziet dat ’t vooruitgaat. Ik mag u wel bedanken lieve Moeder, Vader broers en zusters voor de gebeden die u 
elke dag voor mij verrichte. Ik hoop dat u er al wat overheen bent met ’t weggaan van Truus, lieve zus An en 
To je moet nu moeder maar goed helpen, dan kan ik trots zijn op m’n zusters. Moeder bid ook zo veel voor 
jullie en voor Bernard, Marie, Jan, Wim, Antoon en Cor dat ze allemaal braaf mogen blijven. Daarin heeft u er 
weer een hulp bijgekregen, lieve Moeder, Truus in haar klooster, en ik vertrouw dat ze allen op het goede pad 
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zullen blijven. Een goede maand geleden is die zuster van hier weggegaan, zij heeft me al heel wat 
inspuitingen gegeven. Zij kan nu aan Truus vertellen wat voor een broer ze heeft. Eens had ik wat meer 
koorts, ze keek me lelijk aan, ik keek kwasie lelijk terug toen moest ze toch lachen. Het weer is hier ook 
prachtig, zelfs nog flink heet. En u, Vader zo druk met de hoekjes, doe maar kalm aan. Het schijnt dat alles zo 
goed gegroeid is, wel niet duur. ’t Leven zal wel wat goedkoper zijn, maar ja de lonen zakken ook. De 
volgende bladzijde is voor Marie. Hartelijke groeten ik bid voor u. Uw liefhebbende zoon en broer Br. 
Remigius. 
Lieve Moeder nog hartelijk dank voor de lange brief die ik begin September heb ontvangen en ook nog een 
kaart van Bernard. Dag hoor!!!!! 
Ach ik heb nog wat vergeten, ik had wel twee brieven vol kunnen maken. Best Vader nog wel bedankt voor 
de brief gedurende de retraite. U en ik waren toevallig allebei in retraite en zullen we dus voor elkander 
gebeden hebben. Nog eens Dag hoor. 
 
Lieve zus Marie  
Wat spijt ’t me toch dat ik je in m’n vorige brief vergeten heb te feliciteren. En die brief kwam nog wel zo dicht 
bij je verjaardag aan. Maar gelukkig, den dag zelf van je verjaardag dacht ik eraan, en heb toen ook extra 
voor je gebeden. Moeder zegt dat ’t zo stil is in huis, dan moet gij maar eens wat meer herrie maken, geen 
ruzie hoor! Nog geen trouwplannen? Ik vraag het omdat ik niet te laat wil komen met een mooie brief. Doe 
de groten aan Jan ik bid voor jullie. Je liefhebbende broer. Br. Remigius.  
Beste broer Jan. 
Hartelijk dank voor je brief en voor de mooie postzegels die geregeld op m’n brieven vind. ’t Verwonderde mij 
in ’t eerst dat een verzamelaar niet wist dat er een nieuwe serie was, maar naderhand begreep ik het dat je 
gedachten bij iets anders zijn. Ik hoop dat alles goed mag gaan, ik zal voor je bidden. Br. Remigius. 

Montana, 13 october 1932 
Dierbare Ouders. Voor dat Moeder op retraite gaat, gauw even een brief ,  want de laatste tijd heb ik weer 
aardig wat ontvangen. De kaart is precies op m’n verjaardag aangekomen en dank u voor de felicitaties. 
Enkele dagen erna kreeg ik uwe brief, lieve Moeder met nog andere brieven erin gesloten waar ik natuurlijk 
ook op zal antwoorden. Wat ieder verlangt te weten is, hoe ik het maak. Goddank heel goed, langzaampjes 
vooruit. Hartelijk dank allen voor uwe gebeden, ’t beste is zoals Moeder zegt alles maar aan God overlaten, 
dan zijn we gerust. Het weer is altijd nog goed. Men ziet de sneeuw van lieverlee lager komen op de bergen 
tegenover ons, en weldra zal het bij ons zijn. Daardoor zijn de kudden koeien ook gedwongen om van 
lieverlee weer naar het dal af te dalen. Men hoort ze den gehelen dag rinkelen want ze dragen grote bellen 
om d’r nek. ’t Huis is weer bijna vol. Van de week is er nog een negerscholastiek gestorven. Dat is jammer, 
vele negerscholastieken kunnen het klimaat van Europa niet verdragen, en het zou toch zo’n grote hulp zijn 
in hun eigen land. Br. Christoforus is al lang in Holland. Hij had mij geschreven toen hij vertrok, maar 
waarschijnlijk heeft ie geen tijd gehad om aan te komen….. rekenen hij is ook….. Dus lieve Moeder, u ….. dat 
doet mij echt….. begrijp hoeveel goed ….. het lichaam als voor den ….. kunt u weer eens rustig bidden, er is 
zoveel te vragen, ook zoveel te bedanken. Te vragen voor de kinderen die één voor één het leven ingaan 
waar u ze niet kunt volgen en dus aan God moet overlaten. Te bedanken voor al de genaden die God ons 
gegeven heeft, dat Hij er zelfs twee heeft willen uitkiezen voor Zijnen dienst. Lieve zus Marie nog wel bedankt 
voor je briefje. Ja hé, Truus is je voor geweest, maar gelukkig ik zie dat je het haar nog al niet kwalijk neemt. 
We zullen hopen en bidden dat ze haar proeftijd goed volbrengt. Ik heb haar gisteren nog geschreven. Lieve 
zus An, ik zie, zoals je me schrijft dat je bruidje geweest bent. Ze zullen het grootste vaandel aan de grootste 
en sterkste gegeven hebben. En To ook bruidje geweest, dat heeft werk gegeven aan Marie om krullen te 
maken. Heeft ze je haar niet verbrand zoals op dien morgen nu twee jaar geleden? Nu, ik weet niets meer, ge 
begrijpt wel wanneer u weer een brief kunt verwachten. Hartelijke groeten van uw zoon en broer. Br. 
Remigius. 

Montana, 29 october 1932 
Beste Vader 
Twee jaar geleden kon ik u persoonlijk gelukwensen, verleden jaar vanuit Rome, dit jaar schrijf ik u vanuit m’n 
bed, waar ik altijd nog aan gehecht ben. Hartelijk gefeliciteerd dus , beste Vader met uw zoveelste verjaardag, 
dat God u dezen dag nog dikwijls in gezelschap van de gehele familie laat vieren en dus ook nog dikwijls de 
brieven mag ontvangen van hen die het ouderlijk huis hebben verlaten om in dienst van God te treden. Al 
zijn wij, Truus en ik er dan niet bij tegenwoordig kunt ge u wel indenken hoe veel te meer wij op dezen dag 
voor u zullen bidden. In vereniging met Moeder en broers en zusters danken we God voor de genade ons 
zo’n goede Vader te hebben gegeven. De toekomst zullen we maar aan God overlaten, wat Hij doet is 
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welgedaan. Zo maak ik mij ook niet ongerust of ik hier het volgend jaar nog zal zijn. Dat God u nog vele vele 
jaren een goede gezondheid geve, dat wij uwe kinderen u een gelukkigen ouden dag bezorgen door ons 
goed gedrag, uw voorbeeld volgende. Dank beste vader voor uw goede zorgen, uw goed voorbeeld, en met 
de verenigde familie zingen we even een “Lang zal die leven!!! Uw zoon Br. Remigius. 
 
Dierbare ouders broers en zusters. 
Vooreerst het goede nieuws verteld dat de druiven uitstekend goed zijn overgekomen. Hartelijk dank ervoor, 
u begrijpt hoe ik blij was, zulke heerlijke grote Westlandse druiven. Ik geloof niet dat er douane voor betaald 
hoefde te worden. Ik heb ook enkele gelukkig gemaakt, hen die evenals ik altijd op bed moeten blijven. U 
begrijpt de bewondering want zulke grote druiven ziet men niet in andere landen. Ik ben er steeds goed aan. 
Vroeger zei ik, hopende van u hetzelfde, maar aangezien ik nu ziek ben, kan ik dat niet meer zeggen. Lieve 
Moeder, ik heb uw brief  met de rijksdaalder ontvangen, hartelijk dank ervoor. U maakt werkelijk veel te veel 
kosten voor mij. Ook heb ik uw kaart ontvangen van de retraite. Het verheugt mij dat u weer enkele echt 
gelukkige dagen hebt doorgebracht, zoals tante Pie mij geschreven heeft. Dierbare ouders ik weet niet veel 
nieuws. De winter begint, ’t sneeuwt al enkele keren. ’t Voornaamste voor u moet zijn, te weten dat ik steeds 
gelukkig ben. Wat kan men beter verlangen. Of men dan ziek is of gezond zelfs al moest men sterven als men 
dan maar gelukkig is. Ik bid voor u. Hartelijke groeten aan al de familieleden. Oom Cornelis enz. …… Uw 
liefhebbend zoon en broer Br. Remigius  
Lieve Moeder broers en zusters, hartelijk gefeliciteerd met vader, dat God hem nog lang in uw midden doet 
leven. Dag. 

Montana, 19 november 1932 
Dierbare Ouders broers en zusters. 
Ik zal maar niet te lang wachten met schrijven, want ik begrijp hoe Moeder met spanning wacht te vernemen 
hoe ik ’t maak. In uw brief, lieve Moeder heb ik uw ongerustheid gezien. Ik was er al bang voor, want Moeder 
vist zo netjes de woorden uit dat u zich altijd veel ongeruster maakt als ’t nodig is. ’t Is waar ik blijf geregeld 
hetzelfde en op ’t ogenblik is er geen vooruitgang te bespeuren. Moeder dacht dat ik misschien bloed had 
opgegeven. Nu dat heb ik sinds Pasen niet meer gedaan. Voor de rest ben ik er zo slecht niet aan. Ik kan 
lezen, dammen of schaken enz. Hoesten moet ik altijd nogal en de koorts is regelmatig 38 graden, maar dat 
voel ik niet. En dan leven we nog zo treurig niet. Er word nergens meer gelachen als hier, dat valt iedereen op 
die hier voor ’t eerst komt. Men denkt al gauw dat ’t in een sanatorium droevig is en stil, maar dat valt wel zo 
mee. Naast onze kamer is de kamer van een Engelsman, wiens vrouw en kind in Engeland leven. Die man is 
al tien jaar ziek. Ja, ja lieve ouders die ziekte kan lang duren en bij mij ziet ’t er ook naar uit dat ’t lang zal 
duren. Denkt u nu dat die man droevig is? Wel nee, ’t is de lolligste die er is, maar ik moet u ook zeggen dat ’t 
een brave, heilige man is, en dat is de oorzaak waarom men gelukkig en tevreden is. Hoeveel te meer moet ik 
dan niet gelukkig zijn, ik die geen zorgen heb, geen vrouw en kinderen. ’t Enigste wat mij leed doet is, dat 
Moeder soms droevig is. Daarom, lieve Moeder, maakt u niet al te bezorgd en ongerust, laat ’t geheel over 
aan Gods H. Wil. Ik begrijp hoe ’t u pijn moet doen te weten dat ik hier ziek ben, maar dit laat God toe om u 
gelegenheid te geven veel voor den hemel te verdienen. Die Engelsman heeft ook een radio dus hebben we 
dikwijls muziek ook. Soms hoor ik ook Holland, en alle landen. ’s Middags onder het eten hoor ik de 
nieuwsberichten, dat is een goede afleiding. Met Allerheiligen hebben we een halve meter sneeuw gehad, 
maar sinds die tijd tot nu toe elke dag helder prachtig weer. Ik ben dan ook den gehelen dag op het balcon 
buiten, men kan namelijk m’n bed naar buiten rijden. Ik heb pas nog een brief gehad van Truus, dit is de 
tweede die ik van haar krijg. Ook heb ik een brief gehad van Zuster Erminilda die zo naar de missie verlangt. 
U wil zeker de brief voor haar wel op de post doen, daar is zes centen mee gewonnen. Bidden we voor 
elkaar. Hartelijke groeten van uw liefhebbende zoon en broer Br. Remigius. 
p.s. Nog dank voor het mooie plaatje. Hebt u wel bemerkt welk een mooi versje er achter staat, vooral het 
laatste. Als alles goed gaat met Kerstmis de volgende brief. Dag hoor. 

Montana, 21 december 1932 
Dierbare Ouders broers en zusters. 
Zoals ik het beloofd had kom ik u allen een zalig en gelukkig kerstfeest toewensen. Ik weet ’t wel als ik nog 
terugdenkt aan vroeger hoe gelukkig men dan is en hoe heerlijk zo’n dag gevierd word. Geloof maar dat er 
velen zijn in Rusland die nog eens graag naar de nachtmis zouden gaan. Arme mensen! Wat moeten zij zich 
leeg gevoelen. Wat zijn wij dan gelukkig, als we de kleine Jezus zelf in ons gedurende de nachtmis mogen 
ontvangen. De mooie gezangen gedurende de volgende Missen. Bij ’t uitgaan van de kerk, nog vervuld van 
het hemelse verblijd men zich ook met de gedachte ’t thuis warm en gezellig te vinden met iets bijzonders op 
tafel. Ja danken we God voor al z’n goedheid. Nu ik toch aan ’t wensen ben zal ik u tegelijkertijd een zalig 
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uiteinde en een zalig en gelukkig nieuwjaar wensen. Dit jaar is goed voor ons allen geweest, ja, ja voor mij 
ook want ik beschouw de ziekte voor mij als een grote genade en ik ben er God zeer dankbaar voor. Hoe het 
nieuwe jaar zal zijn? Voor ons persoonlijk zeker goed, als we maar naar Gods wil handelen. Want wat God 
ons geeft, ’t zij voor of tegenspoed is voor ons welzijn, al is ’t dikwijls moeilijk om te begrijpen. Om de 
nieuwsgierigheid te voldoen, zal ik gauw zeggen hoe ik ’t maak. Ik zou zeggen dat .t iets beter gaat, met deze 
ziekte gaat alles zo langzaam. Duizendmaal dank voor al de gebeden die u, Vader, Moeder broers en zusters 
dagelijks voor mij verricht. Denk eraan dat een gebed nooit verloren is, al geeft God soms niet waarom 
gevraagd word, dan geeft Hij er toch altijd iets beters voor in de plaats. Lieve Moeder dank voor de brieven 
die ik van u ontvangen heb, een ’t laatst van November en deze week eentje met m’n verjaardag. Zo is ‘t ’t 
beste, lieve Moeder, maar niet bedroeft zijn, ’t is wel moeilijk maar de Heiligen waren altijd vrolijk ook in grote 
beproevingen. Ik kan niet anders zeggen als de tijd vliegt om. Ten eerste komen we laat op vijf voor zeven. 
Dan morgengebed, meditatie. Vanaf het bed kan ik de priester zien aan het altaar, een gunst die anderen niet 
hebben. Dan kan ik wat lezen, tekenen doe ik nog maar niet, de geestelijke oefeningen doen. De recreatie 
geeft ook een goede afleiding en zo is het weer avond. Eigenlijk leeft men maar énen dag tegelijk, men denkt 
niet aan de volgende en op zo manier is men soms verwonderd dat men al zo lang op bed ligt alsof het pas 
een maand was. Ik doe er een foto bij van Truus d’r klooster en ik ben er zeker van dat Truus er ook op staat 
want ’t is een foto die pas gemaakt is en er staan vier zusters op met acht postulanten. ’t Is hier prachtig weer, 
zacht en weinig vriezen. Ik dank u lieve Moeder voor de grote bedoeling die u had een fooitje er bij in te 
sluiten. Nog een Zalig Kerstfeest Zalig Nieuwjaar ook aan al de familieleden en kennissen. Uw liefhebbende 
zoon en broer Br. Remigius 
Een blijde opgewekte brief van Truus gehad, is vol goeden moed. Zo juist de brief van tante Pie gehad, als de 
post goed oppast kan ze met Nieuwjaar iets verwachten. 

Montana, 8 januari 1933 
Lieve Moeder. 
De mooie kerkelijke feesten zijn weer voorbij, het schone Kerstfeest, Nieuwjaar en Driekoningen, maar nu 
staat er weer een klein huiselijk feest te wachten, u, namelijk uwe verjaardag. Hartelijk gefeliciteerd dan lieve 
Moeder met de vermeerdering uwer jaren, dat God u de gunst schenke dezen dag nog dikwijls te vieren te 
samen met vader, broers en zusters en familieleden. U kunt er natuurlijk wel op rekenen dat ik dezen dag 
bijzonder voor u bid, hoewel ik ’t toch al elke dag doe. Ik kan u niet genoeg m’n gevoelens van liefde en 
dankbaarheid uitdrukken, want wat hebt u al niet gedaan voor ons. God zal u daarom zegenen, lieve Moeder 
waarschijnlijk dat Hij u nog kruisjes te dragen geeft, maar dat is juist een gelegenheid uwe verdiensten voor 
den hemel te vermeerderen en ik bid dat u die kruisjes goed mag dragen, zoals mijne ziekte ook één van uw 
kruisjes is. Beste Vader, broers en zusters ook nog hartelijk gefeliciteerd met Moeder, u hebt het geluk haar de 
hand te drukken, toon haar uw dankbaarheid door uw goed gedrag. Dank voor de kaarten, drie met Kerstmis 
van Vader en Moeder, Bernard en Nel, en Jan en Marie. Met Nieuwjaar drie, van Jan en Diena, Jan en Marie 
en An en Toos. Ook nog een kaartje van die goeie tante Pie. Nu zal ik eens proberen of ik de brief van Moeder 
kan beantwoorden, want er stonden dezen keer zoveel vragen in. Dus Moeder is toch eindelijk tot de 
overtuiging gekomen dat ik niettegenstaande m’n ziekte gelukkig ben, en wat kan men meer verlangen voor 
iemand die gelukkig is. U schijnt ook goed op de hoogte te wezen met m’n gelofte. Ja de 15 Maart a.s. hoop 
ik ze weer te vernieuwen, daar is de ziekte geen beletsel voor. Dus Moeder wil met alle geweld op bezoek 
komen. Misschien is u bang dat ik zonder gedag te zeggen het tijdelijke met ’t eeuwige verwissel, nee daar 
ziet ’t nog niet naar uit, en ik ben er zeker van dat als u me zag, u zou zeggen, nou Br. Remigius valt me toch 
een boel mee. Naar Arras is niet ver. Maar om vandaar met tweeën naar hier te komen zou op grote kosten 
komen. Als u toch beslist wilt komen is er nog een andere oplossing. Eén naar Arras en één vanuit Holland 
naar hier. De reis is gemakkelijk en de kosten voor één persoon van Holland naar hier ginds en terug zou (ook 
gelogeerd) ongeveer op 60 gulden komen. Ik laat het geheel aan u over, voor mij hoeft u het niet te doen, er 
is nog hoop dat ik u nog eens kom bezoeken. Eten doe ik tamelijk goed, nog wel niet genoeg om m’n wicht 
te doen aangroeien die blijft hetzelfde. Slapen doe ik uitstekend, van ’s avonds kwart voor tien tot ’s morgens 
zeven uur de hele nacht door. Er is hier nog een Hollandse Broeder die is hier voor vast, voor het werk, en 
ook nog een Hollandse Pater, de hulpdokter is ook Hollander, andere Hollanders komen er niet op bezoek. 
Nog een brief van Truus gehad met nieuwjaar. Dank voor de postzegels. Hartelijke groeten aan alle ooms en 
tantes en aan dierbare ouders broers en zussen van Br. Remigius. 
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Montana, 26 januari 1933 
Dierbare Ouders broers en zusters. 
Weer enkele woordjes uit Montana. Veel nieuws is er wel niet maar naar 
een brief word toch altijd met verlangen uitgezien. Nog hartelijk dank 
lieve Moeder voor uw brief en de rijksdaalder die in franken is 
overgekomen. Zo gaat ’t nog beter en goedkoper geloof ik als in een 
brief. En vooral gaat ’t zo beter als iets, een pakje of zo, over te sturen 
want zo kan ik zelf kiezen, maar aangezien ik al zo goed verzorgd ben 
weet ik niet wat mij ontbreekt, maar ja ’t is toch altijd goed besteed. Met 
mij gaat ’t steeds heel goed, nog steeds hetzelfde, als ik zo doorga zal ik u 
allen nog overleven. Van de week enkele dagen een beetje grieperig 
geweest, een beetje verkouden maar dat is weer voorbij en nu ben ik de 
oude weer. Trouwens de griep doet bij bijna allen een bezoek, ik hoop 
dat u, lieve ouders, er van vrij moogt blijven. Voor de rest ben ik steeds 
gelukkig en tevreden, wat ik u ook toewens in de dagelijkse bezigheden 
en moeilijkheden. De laatste tijd vriest ’t geweldig, tot 20 graden onder 
nul. ’t Zal nu ook in Holland wel vriezen, dus schaatsen rijden. Maar 
misschien zijn er daardoor ook zonder werk geraakt wat erger is. Er is tot 
nog toe maar weinig sneeuw, ’t is wel wit maar ze zijn het hier anders 
gewend. Beste Broer Bernard nog hartelijk gefeliciteerd met je 
verjaardag dat ge dezen dag dit jaar voor het laatst mag vieren als 
vrijgezel en daarna nog dikwijls in het bijzijn van allen die je dierbaar zijn. 
Pater Hilhorst heeft me van de week nog een propaganda boekje  

 

Afbeeldingen van Montana 

gestuurd het leven van de Eerbiedwaardige Pater Libermann, onze stichter. Als u het nog niet hebt kan ik het 
wel eens oversturen. Verders weet ik geen nieuws dus houd ik maar op. Dierbare ouders broers en zusters, 
bidden we veel voor elkander opdat God aan ieder de genaden geve die hem nodig  zijn om steeds braaf te 
blijven opdat we later allen bij elkaar zullen zijn in den hemel. Hartelijke groeten Br. Remigius 

Montana, 24 februari 1933 
Dierbare Ouders broers en zusters. 
’t Is weer tijd eens wat van mij te laten horen, vooral daar u, lieve Moeder, me nu al twee brieven heb 
toegezonden. M’n hartelijke dank ervoor. U vroeg of ik nog steeds de koorts heb. Ja dat is altijd nog hetzelfde, 
38 graden. Misschien ligt het ook aan de thermometer, of dat ik nu eenmaal zo warm van nature ben, maar 
dat geloof ik toch niet. Voor de rest is het nog hetzelfde, tamelijk veel hoesten. Maar het voornaamste is, ik 
ben gelukkig. De zuster heeft wel waarheid gezegd dat de zieken de lievelingen zijn van Onze Lieve Heer, 
want ik beschouw het als een grote genade van ziek te zijn. Men kan veel beter bidden men is meer van het 
aardse onthecht en men denkt met groter verlangen aan den hemel. Daarom heb ik ook niet eens zo’n 
verlangen naar de genezing maar geef mij geheel en al aan Gods H. Wil over, ’t is altijd goed. Ik hoop lieve 
ouders dat ik ook zo gelukkig bent en al komt er eens een moeilijk en een kruisje voor, denk dan dat God u dit 
geeft om u te beproeven, ’t is een teken Zijner liefde tot u. Evenals de ouders die hun kinderen liefhebben, ze 
straffen als ze het verdienen zo ook slaat God wel eens, maar het gaat omdat Hij ons bemint en ons wil 
verbeteren. U vroeg lieve Moeder, wat die toverwoorden betekende “C. S. Sp” achter m’n naam. Dat wil toch 
maar heel onschuldig zeggen Br. Remigius Congregatie Sancte Spiritus of in het Hollands “Br. Remigius van 
de Congragtie v.d. H. Geest” Uw hart is dus weer gerust hé? Ik sluit hierbij een foto van een Hollandse 
Broeder die hier is. U moet hem wel eens gezien hebben want in October 1930 is hij nog Honselersdijk 
geweest. ’t Is jammer dat ie niet mooi gemaakt is, Jan had ’t wel beter gedaan. ’t Is hier de laatste tijd weer 
knap winter, 15 graden onder nul en sneeuwen. U begrijpt dat ik dan m’n neus niet buiten de deur steek en 
maar diep onder de wol blijf. Ik keek zojuist de verjaardaglijst eens door en daar zie ik tot m’n spijt dat ik de 
kleine To vergeten hebt, en ik had haar zo mooi kunnen feliciteren in m’n vorige brief die juist om die tijd 
aankwam. Jan was gisteren jarig dus beste broer Jan nog van harte gefeliciteerd, dat God je nog vele jaren 
van geluk en voorspoed mag geven. Je bent nu ook meerderjarig ’t jongen wat een grote broers en zusters 
krijg ik nu. Dierbare Ouders broers en zusters dank voor uwe gebeden ik bid veel voor u hartelijke groeten 
van uw liefhebbende zoon en broer. Br. Remigius. 
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Montana, 2 maart 1933 
Dierbare Ouders. 
 Ach, ach wat heb ik Moeder weer in ongerustheid laten zitten met m’n lang wachten met schrijven. En toch 
was het nog geen maand geleden, de gewoonte is toch dat ik eens in de maand schrijf als er niets bijzonders 
tussenkomt zoals verjaardagen en grote feesten. Maar ik begrijp ’t heel goed lieve Moeder, als ik uw brieven 
lees en de brief van Marie, dat u verlangend moet zijn naar nieuws van mij. Lieve Moeder ik heb ook gezien 
dat u niet tot een besluit kan komen van naar Truus of naar mij te komen. En toch, als men naar één van de 
twee toe wil moet men tot een besluit komen, anders gaat ‘t net als met die arme ezel tussen twee heerlijke 
hooibergen, omdat ie niet wist te kiezen waar het eerst aan te beginnen ging ’t arme beest dood van honger. 
Als ik naar Truus kijk dan zeg ik, ja zij heeft een bezoek harder nodig als ik, zij is nog in het begin van haar 
offer. Maar als ik dan Moeder zie, dan zeg ik, voor Moeder is het beter dat ze naar mij komt, als Marie dan naar 
Truus wil gaan, want Moeder u zult nooit gerust zijn, zonder mij weer eens gezien te hebben. ’t Is niet voor 
mij dat ik het vraag, maar ik zie uit de brieven hoe ongerust Moeder is, hoe ze er onder lijdt en dus besluit ik, 
lieve Moeder, dat u dan maar hier naar toe moet komen. Voor die reis hoeft u niet bang te zijn, ik sta er voor 
in dat u gerust alléén kunt reizen en de reis is erg gemakkelijk. Om u in de gauwigheid een voorbeeld te 
noemen. Van den Haag uit tot hier toe hoeft u maar drie keer over te stappen, als men naar Baarle gaat moet 
men het net zo veel doen. Voor de taal hoeft u niet in de war te zitten met de eenvoudige rede dat u uw 
mond niet open hoeft te doen, ik zal dat netjes opschrijven wat u te vragen hebt in ’t Frans en ’t Hollands dan 
hoeft u maar aan te wijzen. Bijvoorbeeld: u komt bij de eerste overstapplaats aan en moet de trein naar 
Lausanne nemen en dan zorg ik ervoor dat op de vragenlijst staat. Voorbeeld Frans: Monsieur, pourrier vous 
m’indigner, s’il vous plais le train pour Lausanne. Vertaling: Mijheer, wilt u mij als ’t u belieft, de trein voor 
Lausanne aanwijzen. 
Maar we zijn nog zo ver niet, u moet eerst tot een besluit komen, maar ik toon u dit aan om u te bewijzen dat 
u voor de reis niet hoeft terug te schrikken. Als het zo na is stuurt u mij een spoorboekje met aansluiting op 
buitenlandse spoorwegen over en dan maak ik de hele reis klaar. Voor Marie kan ik niets aanwijzen, de reis is 
zeker niet moeilijk, misschien maar één keer overstappen in Brussel. In alle geval het beste is de kaartjes van te 
voren te kopen in een reisbureau op de Groenmarkt in Den Haag, en als ge ’t vraagt maken ze de hele reis 
voor je klaar. Nog één raad. Als ge in Arras aankomt en er is niemand aan het station om u af te halen, neem 
dan een taxi-auto, toon het adres aan de chauffeur en in twee minuten zijt ge binnen. Lieve Moeder als u tot 
een besluit komt naar mij te komen, haast u dan maar niet. Denkt bijvoorbeeld niet, 15 Maart is het gelofte 
vernieuwen van Br. Remigius daar zou ik bij willen wezen, want ’t is helemaal geen feest. Men doet het in 
tegenwoordigheid van Pater Overste en een andere Pater, dat is alles. Beste Vader en lieve Moeder, u moet er 
wel onder lijden dat ik zo ver van u af ben. Maar denk eens na, wat heeft de H. Maagd wel niet geleden om 
Haar Zoon. Waarom liet God toe dat de H. Maagd, die toch nooit de minste zonde gedaan had, zoveel leed. ’t 
Is omdat het lijden de zekerste weg is naar de zaligheid, om te tonen hoe men God bemint. Denk daaraan, 
lieve ouders, met een groot geloof. Ik bid God dagelijks dat Hij u moge sterken om het lijden geduldig te 
dragen. Uw liefhebbende zoon Br. Remigius. 

Montana, 14 maart 1933 
Dierbare Ouders. 
Ik had niet gedacht zoveel brieven te schrijven deze maand, en dat nog wel in de vastentijd, maar ja er zijn 
gelegenheden dat men wel verplicht is. Gisteren kreeg ik dan twee brieven tegelijk, eén van u, lieve moeder 
en één van Truus. De eerste die ik las behield goed nieuws, eindelijk tot een besluit genomen met het 
vooruitzicht dat Moeder eens naar hier komt en misschien vader ook. De brief van Truus verwonderde mij, 
(want ik had pas geleden nog een brief van Truus gehad) ik dacht, alweer een brief! Zou Truus soms ook 
komen vragen of ik het wel ben op de foto? Gauw lezen. Ach, lieve Ouders wat een slag, wie had daar nu op 
gerekend, wat kan men toch weinig op dit leven vertrouwen. Hoe zien we hier weer het spreekwoord 
bewaarheid “De mens wikt en God beschikt” Wij maken plannetjes, men is er zo goed als zeker van dat dat 
uitkomt, maar God die alles vooruitziet zegt soms op eens, stop, ik heb wat beters voor jullie of als jullie op 
dien weg voort zoudt gaan zou het verkeerd voor je uitkomen. Dierbare ouders vragen we dan niet aan God 
waarom Hij zo iets doet, Hij is oneindig wijs, en wij met ons kleine verstand kunnen daar dikwijls niet bij. God 
zal best zijn bedoeling gehad hebben met Truus eerst ver weg van u te voeren. In alle geval heeft u Hem het 
offer gebracht, Hij heeft u goede wil gezien, evenals Hij Abraham beproefde door hem te bevelen z’n zoon te 
slachtofferen zo heeft Hij ook u beproefd. Gods H. Wil geschiede, voor mij valt het ook zwaar en voor Truus 
nog meer. Als Truus neiging blijft gevoelen voor het kloosterleven hoop ik dat ze maar weer gauw ergens 
aangenomen word, want lieve Ouders, als men werkelijk geroepen is tot het klooster, is het ’t grootste kruis 
van in de wereld te moeten leven. Ik hoop dat die rode plekken van Truus niets te betekenen hebben. Als de 
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overste u soms niet de reden gegeven heeft waarom of Truus terug moest keren, vraag dan aan Pater 
Luttenbacher te Weert of hij het aan de Generale Overste wil vragen, want als ik het vroeg zou ze het 
misschien toch niet zeggen. Want als het alleen voor die rooie plekken is, vind ik het wel wat vlug, men had 
wat kunnen afwachten misschien is het niets en verdwijnen ze gauw. Ik denk dat Truus nu wel thuis is en een 
goede reis gemaakt heeft. Kent ze het Hollands nog? Met mij gaat het nog steeds goed, dat kunt ge wel aan 
de brieven zien, zoveel en zo lang, iemand die op sterven lag zou dat toch niet doen. ’t Weer is de laatste 
week prachtig, elke dag helder weer, dus ben ik weer op de galerij buiten. Zo te zien gaan de zaken toch, nog 
al in het Westland  als er zoveel tulpen aankomen. De vraag is nu of ze nogal prijzig zijn. Dierbare Ouders het 
spreekwoord zegt “Doe wel en zie niet om” laten wij steeds Gods beminnen, Z’n H. Wil volbrengen, wat ons 
dan ook overkomt, is in het plan van Zijne Voorzienigheid, die niet anders wil dan ons welzijn. Verlaten we 
ons op die Goddelijke Voorzienigheid, dan leven we zoals God het wil, in vrede en gerustheid. Ik bid voor u 
en bidden we allen voor onze lieve zus die zo op de proef gesteld is. Uw liefhebbende zoon en broer Br. 
Remigius.  

Gemert, 25 maart 1933 
Reisschema afkomstig van Provincialaat  Paters v.v. H. Geest 
 
Geachte familie. 
Overeenkomstig mijn belofte kom ik U even enige inlichtingen geven, 
hoe ’t beste zal zijn, als U naar Lindeman gaat voor de kaartjes, dan 
even de tijdsaangave te laten nakijken; vooral omdat zondag juist weer 
de zomertijd wordt ingevoerd in België en Frankrijk. De beste trein lijkt 
me de volgende. 
 

 

 

Den Haag Hollands spoor Vertrek 19:36 Rotterdam Aankomst 19:59 overstappen V. 20:12 Bazel A. 10:03 
overstappen V. 12:28 Bern A. 14:08 V. 14:23 Spiez A. 15:06 V. 15:11 Brieg A. 16:40 overstappen V. 18:05 
Sierre A. 18:40 
Van Sierre uit, heeft U een tandradspoortje naar Blush  Van daar uit nog een kwartier lopen naar Montana. 
Dus in Montana tegen 7 uur. 
 
Laatste spoorwegstation dus Sierre dan klein spoortje naar Blusch. Zo reist U overdag door Zwitserland en 
komt U nog met licht aan. 
 
Voor de terugkeer lijkt me het volgende het beste: (dus zult U wel uit Montana  weg moeten om ± 12 uur)  
Sierre V. 13:28 Brieg A. 14:06 V. 14:34 Spiez A. 16:05 V. 16:13 Bern A. 16:55 V. 17:15 Bazel A. 19:07 zonder 
overstappen V. 20:50 Rotterdam A.10:15 V. 10:30 Den Haag A. 10:52 
 
Dan bent U heen en terug, met ieder keer 24 uur onder weg – bent bij dag in Zwitserland en kunt dus rustig 
uitkijken. Goede reis – vele groeten aan den broeder. Met hartelijke groeten aan allen. Uw toegenegen B. 
Hillhorst. 

Montana, 2 april 1933 
Dierbare Ouders. 
Ik zal vlug antwoorden op de brief die ik gisteren van Marie ontvangen heb. Het verheugt mij zeer dat u dan 
met Pasen komt. ’t Komt heel goed gelegen, u kunt hier eten en slapen. De reis is heel eenvoudig en erg 
gemakkelijk. Het is zoals Marie schrijft, 19:36 uit den Haag, aankomst in Bazel 10:56 dat is dan Franse tijd 
want in Holland is het dan pas half 10. Vertrek van Bazel 12:28, aankomst in Brique 16:40. Hier bent ge dan 
dicht bij de Italiaanse grens en bij de Simplontunnel, de grootste van de wereld, die naar Italië gaat. Vertrek 
uit Brique om 18:15, aankomst in Sierre, spreek uit Sie-erre, Truus weet dat wel, dus aankomst in Sierre 18:50. 
Sierre is in het dal dus neemt u de kabeltrein vijf of tien minuten later die u dan 1000 meter de lucht in brengt 
tot Montana. Daar zal een Pater of een Broeder u afhalen. Toen ik van Holland naar Rome ging in 1930 had ik 
dezelfde trein tot Bazel met dit verschil dat ik hem in Brussel genomen had omdat ik nog in Baarle aan moest. 
Dus u kunt op uw gemak inslapen ’s nachts. En dan Zwitserland! Op klaarlichten dag, als ’t mooi weer is ’t 
jonge, jonge wat zullen vader en moeder een ogen opzetten, want ge komt in het mooiste gedeelte van 
Zwitserland. Ge komt met de trein op een hoogte van 1000 meters, gaat dan door een grote tunnel 
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van de Catsberg om dan weer langs prachtige 
gezichten af te dalen naar Brique in het grote 
Rhonedal. Is uw paspoort nog geldig, want u hebt 
hem een jaar geleden laten maken, en als hij voor één 
jaar gegeven was zou hij nu afgelopen zijn en zoude 
ge hem moeten verlengen. Maar ik geloof dat ze hem 
voor twee jaar geven, afijn dat kunt ge wel zien tot 
hoe lang hij geldig is. Ik zou u aanraden een 20 gulden 
in Zwitsers geld om te wisselen, want de kabeltrein 
moet ge apart betalen, daar geeft Lindeman geen 
kaartjes voor. En als ge soms onderweg, in Bazel of 
Brique wilt eten kunt ge dat kopen. Voor 20 gulden 
krijgt u ongeveer 40 franken, dus 1 gulden is 2 frank. Ik 
kan u mededelen dat ik weer wat vooruitgaat maar 
ben natuurlijk altijd nog op bed. Ik antwoord nu niet 
op al de brieven die ik pas ontvangen heb, ik wil nu 
deze brief vlug wegsturen. Vader brengt maar een 
spruitezakkie mee dan kan hij daar die brieven indoen. 
Nu zal ik een lijst maken voor de reis met enkele 
vragen die kunnen voorkomen, als u dan wilt vragen 
hebt u het maar aan te wijzen. Dus lieve ouders, dat is 
dus afgesproken, ik verwacht u hier aan de villa, 
Paaszaterdagavond om ongeveer half acht. De 
kabeltrein gaat elke 3 kwartier dus dat zou niet erg zijn 
als ge die miste. 
Tot ziens hoor!! Uw liefhebbende zoon Br. Remigius 
 
Men moet op alles voorbereid zijn ook dit: ’t kan zijn 
dat de conducteur tussen Brique en Sierre een kleine  

 
De ouders: Jaan Neerscholten en Klaas Alsemgeest 

taks laat betalen hoogstens 1 frank, dus u moet u niet daarover verwonderen. 
Ik hoop dat u goed begrepen hebt als u nog wat te vragen hebt schrijft u maar. Dag hoor. 

Montana, 9 april 1933 
Dierbare Ouders. 
Als deze brief u toekomt schiet de tijd op om de reis te aanvaarden. Ge begrijpt dat ik in m’n schik ben. De 
laatste weken ben ik er ook weer wat beter aan toe. Een Broeder zal u in Sierre af komen halen dus dan hebt 
u geen zorg om de kabeltrein te vinden. Ik had Pater Overste verkeerd begrepen begrepen, de trein vertrekt 
uit Brieg of Brique om 18:05, vijf over zessen, en komt in Sierre 18:40 aan. Dus de gehele reis is nu in orde, zo 
gemakkelijk mogelijk. Ik zal maar niet te veel schrijven anders weet ik niets meer te vertellen als u er zult zijn. 
Aan allen broers en zusters, familieleden en kennissen wens ik een zalig Paasfeest. De brieven die ik aan 
verschillende schuldig ben zal ik met Vader en Moeder meegeven. ’t Is geregeld prachtig weer, laten we 
hopen dat ’t met Pasen ook zo is. De kaart die ik u toegestuurd heb is de kaart van Zwitserland, ik hoop dat u 
Montana erop gevonden hebt. Hartelijke groeten, in afwachting uw zoon Br. Remigius 

Montana, 11 april 1933 
Beste Broers en Zusters 
Vooreerst kom ik Marie en Truus bedanken voor haar brieven. Ge zult misschien denken waarom schrijft ie 
niet apart? Ja ten eerste weet ik niet veel te vertellen en ten tweede als ik dan niet naar de anderen schreef 
zouden ze jaloers worden. Dus lieve zus Marie, ge hebt er weer een hulp bijgekregen nu Truus weer thuis is. 
Je had het zeker wel druk, voor de uitzet zorgen, moeder helpen enz. De tijd schiet zeker nu wel op hé om in 
het bootje te stappen. Dat reisje naar Frankrijk is lelijk misgelopen hé. Nou ja, ge kunt uw geld ook wel 
gebruiken denk ik. En dan die bolle Truus, hoe gaat ’t meiske? je prie beaucoup pour vous, j’ espère toujours 
chère petite soeur compris? Zeker weer volop aan het werk. Bid maar veel. Wat een drukte zal dat thuis 
wezen met de voorbereidingen. En wat een volk zal moeder zo nu en dan om haar heen hebben, Bernard 
Marie en Jan ieder met hun aanstaande. Vader en Moeder zullen mij daar wel over inlichten wanneer of de 
bruiloften plaats hebben. Ik schrijf deze brief van te voren dus kan ik nog niets van het verblijf van Vader en 
Moeder zeggen, als ’t maar goed weer is. Jullie had zeker wel graag met vader en moeder meegegaan, nou 
als ge nog eens goed in de centen zit komt ge maar hoor! ’t Reisje is de moeite waard, daar zal vader en 
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moeder je wel van vertellen. Jan maakt zeker geen foto’s meer, ik zie er tenminste niet meer. ’t Is niks maar ik 
zou Antoon en Cor, Anna en Toos, later niet meer kennen, jullie moeten toch wel groot geworden zijn hé. 
Werkt Cor nog niet? Bid maar goed voor Vader en Moeder, voor je zelf en ook voor mij. Ge ziet ’t ik weet niet 
veel nieuws, Vader en Moeder zal u de rest wel vertellen. Dag hoor je liefhebbende broer Br. Remigius 
Lieve zusje Annie 
Ik had juist m’n laatste regeltjes af toe ik uw brief kreeg en daar zal ik nu eens netjes op antwoorden. Ja hoor 
ik maakt het nog goed hoor, Moeder zal je wel vertellen hoe ’n mooie baard ik heb. Een echte Missionaris, 
maar die nog niet Afrika kan. Het doet me plezier dat je met Cor verhoogd ben en dat je zulke mooie 
rapporten had. Van To spreekt je niet is ze soms blijven zitten? Dat denk ik toch niet. Want ze kan al zulke 
mooie brieven schrijven. En ge kunt al zo mooi haken en nog wel een sprei, dat is toch wel een heel werk 
geweest. Nu gaat ge zeker over een jaar van school af met Cor om dan flink Moeder te helpen. Dag hoor bid 
maar goed. Je broer Br. Remigius 
 

   
Foto’s genomen in Montana en omgeving. Op de middelste foto Jaan Neerscholten en Klaas Alsemgeest met verder onbekende 

geestelijken 

Montana, 22 april 1933 
Dierbare Ouders, 
Gauw een woordje, niet veel want in ben eerder nog iets minder als toen u er was. Ik heb er nu weer de 
pleuris bijgekregen. Zoals God het Wil ik ben erg tevreden en ook gerust voor u nu u mij weer eens gezien 
hebt. De Goddelijke voorzienigheid regelt alles zo Goed. ’t Is na uw vertrek direct slecht koud weer 
geworden, ’t heeft gesneeuwd en vannacht vroor het 8 graden onder nul. Groeten aan allen. Dank Marie 
voor haar fooitje en Nel en haar moeder ook uw brief ontvangen. Dag hoor wees maar niet te ongerust, uw 
liefhebbende zoon en broer Br. Remigius 

Montana, 29 april 1933 
Dierbare Ouders 
Ik hoop dat u m’n laatste brief ontvangen hebt. Ik ben nog steeds zwaar ziek maar wees niet bang dat ’t van ’t 
bezoek gekomen is, ik had het al enkele dagen te voren. Pater Klerks weet nog niet of hij naar Holland kan, hij 
heeft nog geen antwoord. ’t Adres van de Moeder van de Broeder is:  De weduwe J.J. de Haas Oosteinde 
Warmond (bij Leiden) Ik heb ook nog een kaart van Jan Bellekom uit Brussel. Lieve ouders ik ben heel blij een 
beetje voor Onze Lieve Heer te mogen lijden, ’t valt wel eens niet mee maar God geeft er de genade voor en 
’t is de rechtste weg naar den hemel. Bid voor mij ik bid voor u. Weest niet ongerust er is nog geen 
onmiddellijk gevaar. Uw liefhebbende zoon Br. Remigius 
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Montana, ongedateerde brief 
Toegevoegd na ontvangst document van Anita Alsemgeest: 
Beste brave broer Cor, 
Nou kom ik je eens bedanken voor je mooie brief, daar 
deed je me een groot plezier mee, want je kunt zo echt 
lekker vertellen. Dat moet je maar eens meer zo doen, 
want jij met je heldere kijkers ziet dikwijls waar 
anderen niet aan denken. 
Ja Cor, het is hier mooi in de bergen. Je moet maar 
sparen dan kan je ook eens komen.  
Nou ik ben er nog niet zo slecht aan hoor, ik ben er 
beter aan als toen vader en moeder er waren. Tjonge 
wat zou jij een hoop te vertellen hebben van zo’n reis 
als je thuis kwam.  
En je tekent altijd nog zo! Je wil zeker schilder worden 
als je van school afgaat, net als Piet van Tante Trui. Of 
wil je wat anders worden? Timmerman, metselaar, 
smid enz… Denk eraan als je een vak wil leren, moet je 
eraan beginnen als je van school afgaat. Je moet maar 
goed leren in je vrije tijd, Antoon en zelfs Wim nog 
wel. Want men kan schriftelijk cursussen volgen, bijv. 
voor politie of andere ambachten, en het is altijd 
makkelijk als je wat weet, dat zie je aan Jan Bellekom 
die kan autorijden.  
Weet je wat je ook moet doen Cor. Veel bidden dat er 
veel priesters en missionarissen komen, want er zijn er 
altijd nog te kort. Of zou je het zelf willen worden? 
Maar ja dat kan je zo ineens maar niet zeggen, daar 
moet men eerst een tijd aan denken. 
Doe je best en leer maar goed. Ik verwacht nog 
weleens een briefje van je, ook van Antoon, An en 
Toos. Zeg Henk Kloor maar gedag. Hij ken mij wel, 
vraag eens of Henk geen Pater of Broeder wil worden, 
die zal ook wel goed kunnen leren. Dag hoor. 
je broer, Br. Remigius 

Eerste pagina van de brief  

Montana, 14 mei 1933 
Dierbare Ouders, broers en zusters 
Nu zal ik weer eens op gemak een lange brief, hoop ik, schrijven. Deze week heb ik uw brief ontvangen, 
waarbij Moeder nieuwsgierig is hoe ik het maak. Nu, ik kan zeggen dat ik den dans weer ontsprongen ben. ’t 
Was zo en zo of ik had er tussenuit getrokken, men was er bang voor en men sprak al van de laatste H. 
Sacramenten toe te dienen, maar men heeft het niet gedaan. Ik dacht bij m’n eigen, zie zo, O. L. Heer heeft ’t 
mooi geregeld, Vader en Moeder hebben me nu gezien dus zal Jezus me nu wel komen halen, maar ’t schijnt 
dat ik ’t weer mis gehad heb, want nu ben ik er uitstekend goed aan. U weet, die ene long doet niets meer en 
nu kwam er in die nadere een deel water te zitten, dus dat belette mij om adem te halen, daarom moest ik al 
zo hijgen toen u er was, dat was het begin. Nu gaat dat water vanzelf weg, ik eet en slaap weer goed, en heb 
de laatste week bijna niet meer gehoest. Nu wacht ik maar weer af wat God met mij wil, alles is goed. Lieve 
Ouders, u hebt het toch zo getroffen met het weer toen ge hier waart, want sinds u vertrokken bent is er nog 
geen dag mooi weer geweest. Dampig, koud, regenachtig, zelfs heeft het van den 8 ste tot den 12 de Mei 
gesneeuwd. U begrijpt dat ik dan niet naar buiten ga zoals op Paasmorgen. Pater Klerks zal u nu wel 
geschreven hebben hij was toch zo bang dat ik nog niet weg mocht. Men is nu bezig de kapel wat mooier te 
maken. Stukadoors maken mooie figuren op het plafond, daarna zullen de schilders er een mooi kleurtje aan 
geven. De hele boel ligt overhoop, de hele kapel vol stellingen, ’s morgens gauw een H. Mis en dan ken men 
er voor de gehele dag niet meer in. Br. Eligius de Haas doet vandaag z’n eeuwige geloften, vanavond voor 
het lof. Hij treft het niet erg met zo’n rommel in de kapel, niets plechtig. En zoals ik gehoord heb zal hij dan z’n 
toewijding aan het Apostolaat doen bij mij in de kamer in tegenwoordigheid van al de Broeders.  Z’n 
slaplanten in de tuin zijn nog kleiner als toen hij ze pootte na Pasen, er is nog niets gegroeid. Wilt u oom Dirk 
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nog eens bijzonder bedanken voor z’n kisje druiven. Ze kwamen goed te pas, want een dag of tien kon ik 
niets eten dan wat soep met vruchten. Ik sluit hierbij weer iets voor Jan, enkele postzegels met de negatieven 
van de foto’s van Vader en Moeder, als hij er soms van maken wil. Dierbare Ouders Broers en Zusters, nu alles 
weer goed gaat zal ik weer een maandje wachten met schrijven. Bidden we steeds voor elkander en geven 
we ons over aan de Goddelijke Voorzienigheid dan leven we gerust. Hartelijke groeten van uw liefhebbende 
zoon en broer. Br. Remigius. 
p. s. Heeft Vader al verteld hoe hij heerlijk net als de konijntjes paardensla gegeten heeft, en dat Moeder zo 
dol was op zwarte koffie? Dag hoor. 

Montana, 5 juni 1933 
Dierbare ouders broers en zusters 
Ik zal het maar wagen om wat vroeger te schrijven als dat ik beloofd had, hopende dat Moeder het mij niet 
kwalijk zal nemen. Want Moeder schrijft wel dat ik maar niet direct hoef terug te schrijven maar daar meent ze 
toch niets van. In de laatste brief las ik zo tussen de regels door dat ze weer naar een brief zit te springen. 
Hartelijk dank, lieve Moeder voor de twee brieven die ik in die tussentijd heb ontvangen. Ik begrijp niet dat P. 
Klerks niet geschreven heeft, pas kregen we nog een brief van hem waarin hij zei dat hij naar u zou schrijven, 
dan heeft hij het maar weer uitgesteld zeker. Beste broer Jan dank voor de mooie foto van de vier jongsten. 
Jullie zien er alle vier even flink uit hoor kleintjes worden groot dat ziet men maar. Beste broer Bernard nog 
hartelijk dank voor je briefje. Je treft het niet erg dat nu juist het loon zo naar de laagte gegaan is nu je wilt 
gaan trouwen. Houdt jullie je maar taai hoor, dat het niet nog lager gaat want dit is laag genoeg, minder is te 
weinig. En ook nog geen contracten gemaakt! Pas maar op dat ze de arbeiders niet tegen de winter naar huis 
sturen. Moeder vraagt of de sla al goed is van de Broeder. Ah la la dan moet je niet hier wezen! Ze is nog net 
zo klein als toen hij ze met Pasen plantte. ’t Is ook zo koud geweest de hele maand mei dat ze eerder krompen 
als groeiden. Den 28 mei heeft het nog gesneeuwd, daarna nog enkele nachtvorstjes en nu eindelijk is het de 
laatste dagen mooi warm weer. De sneeuw ligt nog dik op de bergen hoor die blijft er altijd, als ik op het 
balcon lig dan schittert ze in de ogen met die zon zodat ik het gordijn maar dicht doet. De broeder is altijd 
nog in m’n kamer hoor, denk u dat dat zo gauw gaat, die zal er het volgend jaar nog wel wezen, let maar op. 
Dat patertje dat u in de trein zag wandelen en van wien ik zei dat hij niet lang meer zou leven, is veertien 
dagen geleden gestorven. De laatste veertien dagen moest hij toch op bed blijven, en hij heeft toch ook veel 
geleden. Nu heb ik wel over anderen gepraat en zou ik bijna vergeten te zeggen hoe het met mij gaat. Nu 
dat blijft goed, dat blijft nu zo weer hetzelfde, als voor dat ik ziek werd met Pasen, niet voor niet achteruit. 
Nou ja daar zit ik niet over in of ik niet vooruitga, ik doe m’n best om te genezen, gaat ’t niet, is het ook goed. 
God is zo goed daar verlaten we ons maar op. Lieve zus Marie, ik herinner mij niet meer of ik je brief 
geantwoord heb. Zo niet nog wel bedankt. Dus ook aan de druivenkrent. Profiteert er maar van dat zult ge 
misschien niet meer zoveel doen. De centjes kunt ge ook goed gebruiken en nu Jan een vast weekloon heeft 
gaat ge ook met meer gerustheid de toekomst tegemoet. Dierbare ouders broers en zusters bidden we steeds 
voor elkander. Hartelijke groeten van uw zoon en broer Br. Remigius. 

Montana, 18 juni 1933 
Besten familie, 
Het zal tijd worden dat ik u een woordje schrijf, u heeft misschien allang een woordje van mij verwacht. Van 
deze week schreef een Br. van me dat u een brief aan Moeder gestuurd had, nu ze was er maar wat blij mee, 
hartelijk dank er voor, maar ik geloof dat een van mijn Broers u wel een woordje terug zal schrijven of 
misschien wel gedaan heb. Br. Remigius heeft vanmorgen uw brief ontvangen, maar hij zeide dat hij 
volgende maand wel zal schrijven, omdat hij het nog kort geleden gedaan heeft. Br. Remigius maakt het op 
het ogenblik vrij goed, niet dat hij genezen is, maar toch veel beter als toen u hem bezocht hebt, niet zo veel 
hoesten en de koorts wat minder en verder begint hij weer een weinig te eten en begint weer een beetje aan 
te sterken. Br. Guy houdt hem nu gezelschap, daar hij nu ook te bed moet blijven, maar ik geloof toch niet dat 
het ernstig is met hem. Pater Klerks is verleden maand naar Holland vertrokken en maakt het goed, hij was 
maar wat blij dat hij kon vertrekken. U vroeg verleden al of de salade al goed was in de tuin, maar dat zal nog 
wel veertien dagen duren want het tuinen is hier echt armoede. De zomer is hier niet mooi, de ene dag 
verbrand hier bijna alles, de volgende dag een onweder met hagelstenen ’n derden dag mistig dat men geen 
tien meter kan zien en vandaag volop winter, dezen morgen sneeuw dat alles wit was en dat ik de 
verwarming weer moest stoken, dat is nu de zomer in Montana. De erwten heb ik van deze week stokken bij 
gezet en de aardbeien beginnen te bloeien, dat in de zomer kan men beter in Holland zijn. Maar de winter is 
hier toch zo prachtig, bijvoorbeeld van September tot Maart, men kan zo iets niet geloven als men dat niet 
gezien heeft, van tijd tot tijd een of twee dagen sneeuw en ’s nachts flink winter, maar de dagen zo helder en 
zelfs warm. Wat mijn gezondheid aangaat is heel goed en veel werk en ik ben hier best tevreden ondanks het 
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slechten weer, dus wat wilt men nog meer en geen last van crisis, dat ik mag O.L.H. wel echt dankbaar zijn 
dat Hij me in het klooster geplaatst heb daar men zich met niets anders te bemoeien heeft als zijn plicht te 
vervullen uit liefde tot God, waar wij toch allen voor geboren zijn om Hem te beminnen te danken en te loven 
en Hem voor eeuwig te aanschouwen in de Hemel. In de wereld heeft men dikwijls een slecht begrip van 
iemand die naar ’t klooster wil en ’t schijnt hard ook, zo als O.L.H. aan de rijker jongeling wilt gij volmaakt zijn 
verlaat alles en volg mij maar in werkelijk is het een gunst, dat hebt u wel aan Br. Remigius gezien toen u hem 
bezocht heb, dat hij zo tevreden en zo kalm was. Nu besten ouders de hartelijke groeten van ons beiden en 
late we voor elkander bidden om zo volmaakt mogelijk Gods H. Wil te volbrengen. Aan allen mijn besten 
groeten Br. Eligius tot ziens ’t zij hier of hier namaals. 

Montana, 27 juni 1933 
Dierbare Ouders. 
Wat u nog nooit in huis gehad hebt dat hebt u nu, één van uw zoons de breugem, zoals men dat op z’n 
Westlands zegt. Dus beste Vader en Moeder, van harte gefeliciteerd met uw zoon en uwe toekomstige 
schoondochter, dat ze u in de toekomst een gelukkige ouden dag mogen bezorgen door hun liefde en 
dankbaarheid, die zij u zullen tonen. En ook u beste broers en zuster, wel gefeliciteerd met je broer. Er zijn er 
misschien die jaloers zijn, geduld maar, alleen van Marie verwacht ik binnenkort ook de tijding van 
aantekenen. Eigenlijk had ze Bernard vóór moeten zijn met trouwen want met de verkering was ze hem wel 
vóór. Jammer dat Jan nu weer op moet komen, bedank hem voor de mooie aanzichten die mij van alle 
windstreken aan komen waaien. Lieve Moeder, dank voor uw brief. U vraagt of ik nog met de koorts te 
kampen heeft. Nee, om de eenvoudige reden dat ik hem z’n gang maar laat gaan. Want wat helpt het te 
kampen als hij toch niet weg wil gaan. We moeten vredelievend zijn, dus vecht ik maar niet. Nu blijft alles 
weer hetzelfde. Toch eet ik wel goed, maar aankomen doe ik maar weinig. Zoals God het wil is het goed. Ik 
ben de enigste niet zoals Moeder mij vertelde dat Pietje Wezel wel 15 jaar ziek was. En dan zal zij die 
vertroostingen niet gehad hebben die ik heb, van te weten waarvoor men lijdt, de dagelijkse H. Communie 
enz. Nee te beklagen hoeft ge me niet dat doet men niet aan iemand die werkelijk gelukkig is hoewel een 
arme miserabele zondaar voor God. In dien tijd is Antoon jarig geweest ’t is wel laat maar nog van harte 
gefeliciteerd beste Antoon, ik heb je dien dag niet vergeten. Voor Jan zijn er weer enkele postzegels bij van 
Italië, Frankrijk en Frans koloniën  Is het bij u ook zulk slecht weer? De hele maand juni regen, hagel damp 
enz. maar geen zon. Het groeit niets in de tuin, ’t enigste wat men er uitgehaald heeft is wat spinazie en 
rabarber. Over veertien dagen zal men klaar zijn met de kapel. Ze is prachtig opgeschilderd een lust om te 
zien. Verders geen nieuws, bidt een beetje voor mij uw liefhebbende zoon en broer Br. Remigius 

Montana, 22 juli 1933 
Dierbare Ouders. 
’t Is weer een maand geleden sinds m’n laatsten brief, wat schiet de tijd toch op. En de dag is aangebroken 
dat Bernard u gaat verlaten om een eigen gezin te stichten. Daarom, dierbare ouders kom ik u van harte 
feliciteren met het huwelijksfeest van uw zoon m’n broer Bernard. Dat u nog lang van z’n leven moge getuige 
zijn en als God het wil, u eens moge omringe met een talrijke kring van kleinkinderen. En misschien dat ik nog 
eens oom word, dat heeft men als men de oudste is, men moet altijd lang wachten eer men oom is. Ook jullie, 
broers en zusters gefeliciteerd ik hoop dat je weer je best zal doen evenals op de zilveren bruiloft. Moeder 
vind het zo spijtig dat ik er niet bij kan wezen, nou ik ben er niet zo verdrietig om hoor, als men eenmaal de 
toog aanhebt is men op een bruiloft niet meer thuis. Ik gun het jullie van harte en hoop dat ge heel veel 
plezier moogt hebben, Moeder moet maar niet te veel aan mij denken, ik schippert ’t hier wel, en denk er om 
dat ik toch altijd nog het beste deel heb. Met de ziekte is het altijd nog hetzelfde, de enigste verandering die 
er is, is dat ik de laatste tijd een weinig aankom. Nee Br. Eligius is niet ziek, daar bedoelde hij mee dat hij mij 
op recreatie gezelschap houdt. Arme tante Pie wat moet ze wel in angst leven nu haar jongste zo ziek ligt, ik 
bid ervoor dat God hem toch moge behouden en ik denk het wel ook. ’t Is me prachtig weer, ik ben nu bijna 
iedere dag op de galerie. Als u nu op bezoek kwam zoudt ge in een hotel moeten slapen, want het gehele 
huis is vol ook het villaatje van Vader en Moeder. Beste broer Wim nog dank voor je brief, zoals ge zegt hebt 
ge lange dagen gemaakt met de druivenkrent, dat is zeker zweten te zeggen geweest. Hier is het te koud 
voor druiven, zelfs bonen worden er niet goed, en toch maar vijfhonderd meter lager tot in het dal groeien 
de druiven in de natuur. Maar krenten doen ze niet dat is alleen in Holland maar bekend. Tomaten worden er 
als ’t ware niet geteeld, maar goed ook hé, Holland heeft al genoeg concurrentie. Je boft weer hé, zo’n dagje 
bruiloft, en daarna nog een in het zicht, veel plezier en hartelijke groeten. En die lieve zus Truus kwam mij ook 
verrassen met een lange brief. Ja ik kan begrijpen dat je je werk wel hebt. Eerst druivenkrenten, en nu het 
naaiwerk voor thuis en voor de anderen, want ik vind het heel mooi dat je ook de andere tantes een handje 
helpt. En zoals je zegt was er ook weer een voordrachtje te leren, nou ik hoop dat je het er maar weer goed 
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vanaf brengt, daar waren ze de vorige keer allemaal tevreden over. Ik bid veel voor je dat je ook eenmaal een 
goede bestemming moge hebben, daar zal God wel voor zorgen. ’t Voornaamste is dat wij God beminnen, 
onzen plicht doen, voor de rest zorgt God dan wel. Dierbare Ouders broers en zusters nogmaals een prettig 
feest u toegewenst hartelijke groeten van uw zoon en broer. Br. Remigius. 
 
Lieve Moeder, dank voor uw brief die ik zo juist heb ontvangen en ook 
voor het plaatje van Pater van Schie. Zet voor woensdag de zorgen 
maar opzij hoor, overal een tijd voor. Dag hoor!! 
 
Gelukkige Bruidegom. Eindelijk is de lang verwachte dag aangebroken 
waarop gij op een plechtige wijze Jezus hebt mogen ontvangen. Ik 
kom je per brief van harte feliciteren met je geluk, evenals Vader, 
Moeder broers en zusters, die je de hand drukken en je geluk benijden. 
Wat voel je je wel gelukkig hé, niet te verwonderen ook daar dit één 
van de schoonste dagen des leven is, die je niet gemakkelijk zult 
vergeten. En daar O.L. Heer vandaag bijzonder je gebed verhoord, 
moet je maar eens goed bidden, voor allen die je dierbaar zijn. Ook 
moet je niet vergeten de arme kinderen van andersdenkenden en 
heidenen die dit geluk niet hebben. En dat ge op dezen dag ook ’t 
besluit moge nemen om steeds braaf te zijn, om Jezus die je zoveel 
goeds gedaan heeft steeds meer te beminnen. Hoe gij Hem moet 
beminnen hebt ge geleerd in de catechismus  
Die ge nu doorgestudeerd hebt en nu maar niet voorgoed opzij moet 
leggen. Ook ik zal dezen dag bijzonder voor je bidden dat je steeds 
braaf mag blijven, bidt ook wat voor mij uw broer. Br. Remigius 
 

 

 
Bernard Alsemgeest en Nel Witteman 

Montana, 4 augustus 1933 
Dierbare Ouders broers en zusters. 
Ik zat juist met m’n tafel voor me op bed, beladen met briefpapier brieven en kaarten om naar u toe te 
schrijven toen er juist weer een dikke brief aankwam van Moeder en Cor en met de prachtige foto’s van Jan. 
Maar laten we beginnen bij het begin. Den dag van de Bruiloft heb ik ook goed doorgebracht hoor. Ik had de 
Broeders uitgenodigd te komen klinken bij me op de galerie, want het was mooi weer dus was ik buiten. Dus 
ook hier klonken de heilwensen voor het bruidspaar. Den eigen morgen kreeg ik de kaarten van Truus en van 
Annie Cor en Toos. En zoals Bernard en Cor mij schrijven was het prachtig weer en hebt gij veel genoten 
waar ik heel blij om ben. Daar aan de vink ben ik slechts één keer geweest met de schuit. En nu eens 
antwoorden op de brief die ik daarnet kreeg. Lieve Moeder, vader en al de anderen nog wel bedankt voor de 
H. Mis die u tot mijne intentie hebt laten opdragen. Bidt vooral dat ik steeds aangenamer aan God moge 
worden, de genezing komt maar op de tweede plaats. Ik ben gelukkig, maar hoe zou men niet naar den 
hemel verlangen als wij weten dat we daar volmaakt gelukkig zijn, zonder vrees van ooit dat Geluk te kunnen 
verliezen. Moeder wil weten hoeveel kilo ik in de week aankom. Nou, dat gaat zo hard niet hoor, als ik 
aankom is het per honderd gram. Nu moet ik de foto’s eens goed aankijken, want er staat er staan goeie 
bekenden op, half bekenden en anderen die ik niet ken en die mij wel kennen, weer anderen die mij niet 
kennen en die ik niet ken enz. Vooreerst moet ik Jan feliciteren voor z’n werk, die zijn werkelijk prachtig 
geslaagd, misschien dat een ander fotograaf er een handje aan geholpen heeft maar dat neemt niet weg dat 
hij er toch eer van heeft. Dus ik kijk de personen goed aan en zal trachten ze op te noemen. Ik begin van 
bovenaf aan links. Als ik me niet vergis is dat Nic van der Ven met een schoonzus van Bernard waarschijnlijk. 
Getrouwd of niet getrouwd, dat kan ik niet zeggen. Dan komen Jan en Marie. Jan kon er dan toch bij zijn al 
was men eerst bang dat hij dien dag nog juist in dienst zou zijn. Marie lijkt wat magerder geworden te zijn, 
dat komt zeker van de hittegolf, of misschien lijkt het zo omdat de haren wat meer in de krul staan. Achter 
Marie nu zus van Nel waarschijnlijk, hoewel ze er niet op lijkt, met als ik me niet vergis Piet Verbrakel van 
Kwintsheul. Dan m’n lieve zus Truus, die er zo blij opstaat. Het gaat altijd nog door m’n hart van medelijden 
als ik aan Truus denk. Eerst zo gelukkig in het klooster om dan zo ineens weer in de wereld te moeten 
terugkeren. Maar toch moeten we geloven dat het zo voor haar beter is geweest, wijl God het gewild heeft of 
toegelaten. Let op, we beginnen weer van links af op de foto. Jantje heeft het zo heet gehad met dit groepje 
op te stellen dat ie z’n jas uitgegooid heeft. ’t Kan hem niks boemen wat Dina er van zegt, en ik geloof aan 
haar gezicht te zien dat ze er onverschillig voor blijft. Daarnaast een broer van Witteman met z’n vrouw. 
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Marie, je moet die arme vrouw niet zo opzij dringen, zie je niet dat ze bijna valt. Ik begrijp het wel, je wil je 
tasje ook op de foto laten zien, ’t is wat moois! Jan moet wat beter op z’n meisje passen. Dan …. hoera! De 
bruid en de breugem, of liever omgekeerd. ’t Breugempje is een beetje onder den indruk zou ik zeggen, de 
bruid staat er goed op. “t Jongen, naar de hoofden te oordelen van al die jongelui, moet er dien morgen wel 
een heel leger kappers in de weer geweest zijn. Ome Piet is niet bij z’n petekind vandaan te slaan, hij wil er 
zich zelfs tussen wringen, maar daar is ’t ie toch niet met klaar gekomen. Tante Ant wil het vogeltje wel eens 
goed zien, ze kijkt zo aandachtig. Nu moet ik weer aan ’t raaien gaan. Die dikkerd bij tante Ant zal wel een 
broer wezen van de bruid. Dat meisje beneden hem …. ja wie is dat? ’t Zal wel een dochter van Witteman zijn, 
ze lijkt precies op de bruid. Wim heeft er al beslag opgelegd met z’n zware hand. Achter Wim twee zusters 
denk ik van de bruid. Jonge, jonge wat een kinderen heeft die Witteman, dat had ik niet gedacht. Een paar 
spelen verstoppertje in den hoek. Dan komt de dikke Willem die ken ik nog wel met ….. z’n meisje. ’t Lijkt wel 
of ze gepolierd zijn maar dat komt van het licht. Vader en Moeder zitten dichtjes bij elkaar. ’t Is maar goed dat 
de fotograaf gauw afknipte anders had vader weer net het vriendelijke gezichtje gehad als op de 
paspoortfoto. Dan de familie Witteman. Iedereen die de foto zag zei, dat is vast een zus van je Moeder, ze lijkt 
er sprekend op. Nou, ’t is waar, op de foto lijk vrouw Witteman sprekend op Moeder. Antoon is mager 
geworden, een tweede Bernard, zeker wat te veel gezweten. En Anna lacht maar, die heeft toch zo’n schik, 
ook op de foto alleen, zeker omdat ze de eer heeft bloemenmeisje te zijn. Ook een stevige meid net als Marie 
en Truus. In het midden twee zusjes misschien van Nel. En eindelijk Cor en Toos, twee dikzakken die veel op 
elkaar gelijken. Vooral die Cor is zo dik en zo plechtig zit hij erop.  
Een mooie groep hoor en ik kan begrijpen dat ge plezier gehad heeft. 
Wie volgt? Niemand zal er tegen zijn nog eens zo’n dagje mee te 
maken. Dat ge allen goed gezond mag blijven want ziek zijn is 
ongezond. Doe de groeten aan allen bekenden, hartelijke groeten van 
mij uw liefhebbende zoon en broer Br. Remigius. 
p. s. Ik had een zijde vergeten te vullen daar schrijf ik dan maar een 
woordje op voor tant Pie om de brief niet te zwaar te maken. 
 
Beste Oom en Tante Pie 
Ik heb uw brief ontvangen en nog wel bedankt voor het mooie plaatje 
met het mooie gebedje erachter. Dat heeft misschien de Pater v. Schie 
wel opgesteld, die kan tenminste ook zo mooi dichten. ’t Verheugd me 
dat Bernard weer zo goed door z’n examen is gekomen. Wel 
gefeliciteerd, beste neef, ga zo goed door in ’t volgend studiejaar. Rust 
nu maar weer eens goed uit dan begint ge weer met frisse moed. Als ge 
het Frans al kent, schrijft ge maar eens. Ge hebt ook een kruisje te 
dragen gehad, maar evenals uw ouders hoop ik dat ge het uit liefde tot 
God zult dragen. Uw zeer toegenegen neef Br. Remigius. 
 

 
Bernard de Brabander 

enkele jaren later 

Montana, 27 augustus 1933 
Dierbare Ouders broers en zusters. 
Ik zal het nog gauw waarnemen om op de brieven te antwoorden want dinsdag 29 begint de grote retraite 
en dan moeten we niet aan schrijven denken. Met mij gaat het altijd nog uitstekend ik zou zeggen dat ik een 
tikje vooruitga. Eten kan ik tamelijk goed, de koorts is een streepje minder. Dus u ziet als het zo door gaat hou 
ik het nog wel een vijftig jaartjes uit, want krakende wagens duren het langst. Wilt u Bernard bedanken voor 
de mooie foto die ik in het begin dezer maand ontvangen heb. Ze staan er zeer mooi op dat ze altijd maar zo 
gelukkig mogen blijven. U zegt dat Jan direct teruggeschreven had, maar welke Jan? van Jan Bellekom heb ik 
wel een brief ontvangen, daar zal ik op antwoorden als ik het pakje ontvang, als ik hem niet kan schrijven 
voor de retraite zal ik het over tien dagen doen. En Marie is in dien tijd jarig dus, lieve zus hartelijk gefeliciteerd 
hoor, dat je dezen dag nog maar dikwijls in tegenwoordigheid van al de dierbaren mag vieren. Vader en 
Moeder ook gefeliciteerd met Marie. ’t Is hier de hele zomer mooi, zelfs heet weer geweest, nu ook nog is het 
knap warm. Het huis is geregeld vol met zieken en vakantiegasten. Een Hollandse Broeder die in mijn plaats 
gekomen was in Rome, is mij hier komen bezoeken. M’n oude chef kok van Rome zal hier de retraite komen 
maken dus dan kan men nog eens praten. Moeder u vraagt hoe m’n vriend het maakt die naast mij ligt. Nou 
die is er op het ogenblik niet te best aan. Drie weken geleden zijn z’n ouders op bezoek geweest, toen ging 
hij nog met hen op wandeling. Hij had het altijd al in z’n keel, dat is toen erger geworden zodat men bang 
was dat ie stikken zou. Men heeft hem daarom naar het ziekenhuis gebracht in Sierre. Omdat de operatie erg 
gevaarlijk is wacht men er mee totdat het absoluut noodzakelijk zou zijn. Maar eergisteren heeft men hem in 
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alle haast des ’s nachts moeten opereren omdat hij anders gestikt zou zijn. Men denkt dat hij wel niet lang zal 
leven omdat ie ook nogal zwak is. U sprak ervan dat de bollen niets waard zijn. Toen is er bij mij een gedachte 
opgekomen waarmee u mij en de zusters een groot plezier zou doen. Als u eens een pakje overstuurde van 
verschillende soorten, een honderdtal is wel genoeg zoveel plaats hebben ze hier ook niet. Als er bij zijn die 
men in het voorjaar moet poten, die doet u maar apart. Stuur het dan maar over zonder het te verzekeren 
dan kost het niet veel. Zet boven in den linkerhoek “Bloembollen monster zonder waarde” dan betaald men 
geen douane. Dit is de eerste keer, geloof ik, dat iets vraag, ik wist nooit niet wat ik vragen moest. Daar zal de 
zusters heel blij met zijn. Op het ogenblik staan de bloembedden te geuren met mooie gladiolen, die had 
Pater Overste ook uit Holland laten komen, het altaar is er mooi mee versiert. Cors verjaardag is al weer zo ver 
weg maar ik had hem dien dag niet vergeten hoor. Beste An en To ik heb jullie kaart uit Rijswijk ontvangen> 
Je hebt zeker wel een plezierige vacantie gehad. Bidt allen een beetje voor mij ik bid voor jullie. Ja Moeder het 
is altijd nog dezelfde zuster die mij bedient, de ziekenzuster is naar de Missie gegaan daar is nu weer een 
andere voor in de plaats. Hartelijke groeten van uw zoon en broer Br. Remigius 

Montana, 13 september 1933 
Dierbare Ouders. 
’t Is nog wel niet lang geleden dat ik geschreven heb, maar ik zie in de brief van Moeder die ik gisteren 
ontvangen heb, dat ze thuis met zekerheid willen weten of de druiven wel aangekomen zijn. Tot mijn spijt 
moet ik zeggen dat ik er niets van gezien heb, dus dat ze niet aangekomen zijn. Dat neemt niet weg dat ik er 
Jan toch voor kan bedanken, hij heeft de verdienste van z’n goede daad toch, maar ik heb het niet gezegd 
om hem geen verdriet aan te doen, maar nu ge het met alle geweld wil weten, moet ik het wel zeggen. Ik 
had het al meer gezegd, stuur toch geen druiven of snoepgoed, ten eerste komt het slecht of helemaal niet 
aan en ten tweede, we zitten hier in het land van de druiven, elke dag na het eten hebben we ofwel druiven 
of appelen, peren, pruimen, enz. Dat wil niet zeggen dat ik uw goede wil niet waardeer, nee, ik ben er erg 
dankbaar voor al het goede dat u me wil, maar stuur als ’t u belieft geen druiven. Als er werkelijk iets is waar u 
me plezier mee kan doen, dan zal ik het zelf wel bekend maken. Als ik weer aan het tekenen kan gaan zal ik 
wel eens om een verfdoos vragen. Lieve moeder, nu doet ge me al een groot plezier als de bollen goed 
overkomen. En weet u waar u me ook een plezier mee doet? Door altijd de nieuwe postzegels op de brieven 
te doen, zoals dit jaar die van Willem van Oranje. Want ik ben ze altijd kwijt, men vraagt er mij van alle kanten 
om. Als ik mij niet vergis dan is er ook een serie van het reddingswezen, misschien weet Jan het wel. Als het 
zo is, doet u die ook maar eens op de brief. En als u me bij de één of andere gelegenheid beslist iets wilt 
geven, stuur dan maar een boek van de Vaderlandse geschiedenis, daar weet ik niet veel van af. Ziezo, 
dierbare ouders, nu heb ik al een hele verlanglijst, met nuttige dingen, snoepgoed daar geef ik toch niet om. 
U moet Nic Thoussaint maar van harte bedanken voor z’n goede wil ik hoop dat hij het nog niet heeft 
weggestuurd. Met mij blijft het nog maar hetzelfde. Dit woordje zal ik misschien nog dikwijls moeten 
herhalen, maar zoals God het wil. Ik hoop dat het waar is en dat de zus van Bernard z’n vrouw goed genezen 
is. Wat is de H. Maagd toch goed! We mogen haar wel van harte bedanken en haar dikwijls bidden. Hoe 
heerlijk dat de liefde tot de H. Maagd daardoor weer meer opgewekt word. Arme protestanten die voor haar 
geen liefde en verering gevoelen. Mochten er toch meer tot nadenken gebracht worden door al die 
wonderen, en dat God hun de genade geve tot bekering. Ik hoor er nog wel nader van. Ik vertelde het aan 
een Pater toen ik uw brief kreeg, hij zei, o is zij het, want hij had het al in de kranten gelezen. God zij geloofd 
en gedankt met de lieve Moeder Maria. M’n buurman zal weer gauw terug komen, hij gaat tamelijk goed. 
Hartelijke groeten van uw liefhebbende zoon en broer Br. Remigius 
p. s. Lieve zusje An. Binnen enkele dagen zult ge jarig zijn, van harte gefeliciteerd hoor, blijf maar braaf help 
maar goed en bid ook een beetje voor mij, je broer. 
Ik hoop dat Nel weer beter is. 

Montana, 19 september 1933 
Dierbare Ouders. 
Dezen keer is het kisje druiven goed aangekomen en ik dank u van harte voor de moeite die u er voor 
gedaan hebt. Men heeft niets voor de douane behoeven te betalen, dus dat is goed gegaan. Ik heb een brief 
naar N. Toussaint geschreven dus dat is in orde. Ik maak het goed hopende van u hetzelfde. Hartelijke 
groeten van uw liefhebbende zoon Br. Remigius 
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Montana, 15 october 1933 
Dierbare Ouders broers en zusters 
Mijn bedoeling was eerst te wachten met schrijven tot de bollen aan zouden zijn gekomen, maar dat loopt 
nog al aan, daarom schrijf ik nu maar en zal u dan de 2e november wel berichten of ik ze in dien tijd 
ontvangen heb. Ik ben bang dat u er te veel moeite mee hebt, als ik dat geweten had, had ik er niet om 
gevraagd. Lieve Moeder nog wel bedankt voor het boek, juist wat ik hebben wilde, dat was vlug over. Ik had 
ook gesproken van een verfdoos, maar die moet u beslist niet sturen voor dat ik er om vraag, want misschien 
heb ik hem wel nooit nodig. Nog dank voor uw brief die ik met m’n naamdag heb ontvangen en u broertjes 
en zusjes voor de ansichten, er waren er vijf. Met mij gaat ’t altijd nog het oude gangetje, ik zou zeggen iets 
beter, tenminste eerder beter als minder. Die broeder die met mij was is nu alleen in een kamer en ik heb nu 
als kameraad een Ierlandse seminarist die ook geregeld op bed moet blijven liggen, dus heb ik gezelschap. 
We spelen zo nu en dan wel eens een partijtje schaak dan schiet de tijd wel op. En nu kreeg ik gisteren weer 
drie brieven, van Vader, Marie en Cor. Beste vader het doet mij plezier dat u zo goed gezond zijt en geregeld 
volop werk. Zelfs zoals u zegt hebt u een drukke tijd achter de rug. ’t Valt niet mee zo’n paar drukke dagen, 
maar ik denk dat u dat liever hebt als wanneer ge geen werk hadt. Wat een beweging in Holland dat bijna 
niets meer vrij is, net zo als gedurende de oorlog, wie weet hoe gauw er weer oorlog zal zijn, ’t ziet er donker 
uit. Dan zal er wel weer veel gesmokkeld worden in Holland met al die regelingen. Ik begrijp niet dat ze zo’n 
moeilijkheid maken om goederen naar het buitenland te vervoeren, ’t is toch in t voordeel van het land om zo 
veel mogelijk uit te voeren . Dus lieve zus Marie, zoals ge zegt zal het nu gauw plaats hebben. Te eten hebt ge 
alvast want er staan 6 mud aardappelen voor je klaar, dan kunt ge schillen. Bedankt Jan nog voor z’n kaart uit 
Wieringen. En toen nog weer een lange brief van Cor. Dat vind jij zeker wel gek hé dat ik nog vaderlandse 
geschiedenis wil leren. Jij bent blij als je van school af kan hé. Eet maar niet te veel druiven dan krijgt ge nog 
pijn in de buik. ’t Jonge wat kan jij mooi tekenen zeg, zo echt guitig staat dat kind erop. Ik heb hem ook aan 
anderen getoond die vonden hem heel mooi. Hier heeft men ook de sterrenregen gezien maar ik niet, alleen 
zij die toevallig buiten waren. Als ge meester Schreuder ziet bedankt ge hem maar voor het boek, ik ben er 
heel blij mee. Dierbare ouders ik hoop dat de bollen goed overkomen hartelijk bedankt voor de moeite. 
Bidden we voor elkaar verlaten we op de Goddelijke voorzienigheid. Hartelijke groeten van uw liefhebbende 
zoon en broer Br. Remigius 

Montana, 27 october 1933  
Dierbare Ouders broers en zusters. 
Beste Vader. 
Vooreerst u, beste en nog eens beste vader van harte gefeliciteerd met uw verjaardag. Ik zou u wel de hand 
willen drukken, maar nou ja, dat hebben we nog niet zo lang geleden gedaan.. Dat god u nog lang moge 
sparen met een goede gezondheid en met geregeld werk. U begrijpt hoe ik elke dag voor u en Moeder bid 
en op dezen dag nog wat te meer in het bijzonder in vereniging met m’n broers en zusters. Beste vader, u 
moet eens weten hoe ik van u en Moeder hou. Dat laten wij mannen niet zo aan den buitenkant merken, 
maar van binnen is het er heel warm. Toen u van hier vertrok nam ik afscheid zonder een traan, maar denk 
niet dat ’t uit onverschilligheid was, nee, want er zijn er misschien weinig die zoveel van hun ouders houden. 
Lieve Moeder broers en zusters ook wel gefeliciteerd met vader. We kunnen God niet genoeg danken voor de 
genade aan ons zulke goede ouders te hebben gegeven, laten wij hun dan ook onze liefde tonen door ons 
goed gedrag, door veel voor hem te bidden. En nog gefeliciteerd met Marie de bruid. Dat u er maar veel 
geluk van mag beleven. ’t Is toch weer een zegen Gods als z’n kinderen goed geplaatst zijn. Laten we hopen 
dat ze een goede man aan Jan zal hebben. Dat zo den één en den ander van m’n broers en zusters elkander 
volgen, en laten we bidden dat God u ook nog uitkiest voor Zijnen dienst. Moeder ik heb uw brief en de kaart 
van Truus ontvangen. De bollen zijn gelukkig goed aangekomen maar het scheelde niet veel of ze mochten 
Zwitserland niet in. Nog wel hartelijk bedankt ervoor, vooral voor de moeite die u er mee gehad hebt. Ik moet 
u ook van de Moeder Overste bedanken, ze was er erg blij mee. Ze heeft ze den eigen avond nog gepoot. 
Dat kwam goed van pas want ze had juist de bloembedden schoongemaakt en omgespit. De mest had ze 
maar bij Br. Eligius van z’n tuin genomen, die er niets over te spreken was. Het hele najaar is het mooi weer 
geweest maar nu zitten we in den winter. Tot 200 meter beneden ons ligt alles onder de sneeuw, in het dal 
nog niet. Dan ziet men toch het verschil van de temperatuur. We hebben er weer een Hollandse spreker bij, 
een Vlaming, dicht bij Antwerpen vandaan. Nog wel bedankt voor de mooie postzegels, die kan ik wel kwijt. 
Met mij gaat het nog steeds goed, hopende dat het met u allen ook steeds goed mag gaan. Dank voor al uwe 
gebeden, ga zo door, want God verhoort ze altijd voor mijn welzijn. Hartelijke groeten aan al de familieleden, 
ooms tantes neefjes en nichtjes en aan u van uw liefhebbende zoon en broer Br. Remigius 
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Montana, 4 november 1933 
Beste familie, 
Uit naam van Pater Overste moet ik u een woordje schrijven, dat het met onzen goeden Br. Remigius de 
laatste dagen niet zo goed gaat. Ik ben vanmiddag bij Pater Overste geweest om te vragen, wat of hij er van 
dacht en wat of de dokter er van zegt, maar hij heeft me geantwoord dat Br. Remigius het slecht maakt en 
dat de dokter er ook niets aan kan doen. Ofschoon hij goed bij kennis is dat zal u zelf wel zien, want hij wilde 
zelf ook nog een woordje schrijven, maar hij heeft van die ogenblikken dat hij bijna geen adem kan halen. 
Verder heb ik aan Pater Overste gevraagd om hem te bedienen en hij heeft me geantwoord dat hij er met 
zijn biechtvader over zal spreken, misschien dezen avond om zeker te zijn, want als hij een benauwdheid 
krijgt dan kan hij er in blijven, maar het kan ook nog wel wat aanlopen, ik zal u wel op de hoogte houden van 
zijn ziekten. Verder goeden moed en bidt voor hem wij vergeten hem ook niet, omdat hij geduldig mag 
blijven en in een volmaakte overgave en liefde mag sterven of beter worden als het hem zalig is. Hartelijke 
groeten Br. Eligius. 

Montana, 7 november 1933 
Beste familie, 
Ik had u beloofd om u te schrijven en om u op de hoogte te houden met de ziekte van Br. Remigius. Gisteren 
was de Br. Vermoeid, deze nacht heeft hij nog al een beetje geslapen, maar deze morgen is hij weer 
vermoeid, ofschoon hij dezen nacht nog al wat gerust had, maar dat gaat met ogenblikken, gisteravond vond 
ik hem ook niet best maar een paar uur daarna was hij weer veel beter, dat ik wilde bij hem waken, maar hij 
wilde het niet en zeide dat hij niets geen bang was en dat als hij wat nodig had kon hij bellen. Eergisteren 
heeft de Pater Overste hem het H. Oliesel toegediend, dus hij is er helemaal op voorbereid, maar hij is nog net 
als altijd steeds kalm. Dezen morgen heb ik nog gevraagd of hij nog een woordje wilde schrijven, maar hij 
antwoorde dat hij te vermoeid was, maar u moet de hartelijke groeten van hem hebben. Verder zullen we 
maar het beste er van hopen en aan O.L.H. overlaten en denken wat God doet is wel gedaan. Hartelijke 
groeten Br. Eligius. 

Montana, 9 november 1933 
 
Dierbare Ouders broers en zusters, 
Op dezen blijde dag ben ik in den geest bij u en kom ik ook mijne 
gelukwensen bij de uwe voegen. Hartelijk gefeliciteerd Vader en 
Moeder, broers en zusters, met het bruidspaar die zo gelukkig zijn 
vandaag in den echt verbonden te worden. Dat gij allen nog lang van 
hun geluk getuige moogt zijn. We zullen ook allen voor de gelukkigen 
bidden dat God hen zegene in den staat die zij heden aanvaarden, 
opdat zij een goede Katholieke familie moge vormen. En ook dat God ze 
bij sta in het tijdelijke want de tijden zijn nu juist niet zo mooi, maar met 
vertrouwen op God hoeft men geen vrees te hebben. Ik wens u allen 
een plezierige dag, Moeder ook, u moet de andere gedachten maar uit 
uw hoofd zetten, ik ben hier gelukkiger als wie dan ook. Ik ben er heel 
goed aan, dat kunt u wel nagaan als u denkt dat ik dat cadeautje in één 
week gemaakt heeft. Dus viert vrolijk feest, ter ere van God. Jezus 
heiligde ook wel een bruiloft door Zijne tegenwoordigheid. Ja Moeder, ik 
heb elke dag de H. Mis nog aan dat altaar, als de één weg gaat is er toch 
weer een andere Pater die hem vervangt. Pater Klerks zal het te druk 
hebben in zijn betrekking, wij horen ook niets meer van hem. ’t Is hier de 
laatste dagen prachtig weer. Zodat ik weer op de balcon ben, de sneeuw 
is weer bijna weg. 

Jan Bellekom en Marie Alsemgeest 

Ik weet niet veel nieuws, brief en kaart van Truus met vaders verjaardag ontvangen. Hartelijke groeten van 
uw liefhebbende zoon en broer Br. Remigius 
Beste vader hartelijk dank voor het mooie Teresiaplaatje met het prachtige versje. Dag hoor. 
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Montana, 15 november 1933     ansichtkaart 
Dierbare ouders. 
Ik heb uw brief gisteren ontvangen, maar van het geld heb ik nog niets gezien. Zoudt u zo gauw mogelijk 
willen reclameren aan de post, u zult het bewijs van afgave nog wel hebben. Dan hoop ik dat het wel gauw 
in orde zal zijn. Hebt u mijn brief met het pakje ontvangen? Hartelijke groeten Br. Remigius 

Montana, 21 november 1933 
Dierbare Ouders. 
De laatste tijd schrijf ik nog al eens, en nu ook zie ik mij weer verplicht om u van harte te komen bedanken 
voor het geld dat ik gisteren ontvangen heb. De kaart van Moeder had mij al gerust gesteld, met de tijding 
dat de postwissel was teruggekomen. Het adres was zeker niet goed geschreven of zo iets. Moeder sprak in 
uw brief dat u Zwitserse marken gevraagd had aan het postkantoor. Ik dacht dan heeft Moeder zeker 
papieren Marken gevraagd om ze in een brief over te sturen en dan is het niet te verwonderen dat ze 
verloren zijn gegaan want dat is helemaal niet nodig, men gaat naar het postkantoor, en men betaald 
gewoon in Hollands geld dat wat men wil oversturen, en hier betaald men het uit in Zwitsers geld en dat 
gaat niet verloren. M’n hartelijke dank, dierbare ouders, maar ge moet niet zo veel sturen. Het leven is toch al 
zo duur, met zo’n groot huishouden kunt u het best gebruiken. En dan laat u ook nog zo nu en dan een H. 
Mis lezen, waarvoor ik u natuurlijk zeer dankbaar ben. Daarom kan O. l. Heer maar niet besluiten om mij bij 
zich te halen, omdat er van alle kanten gebeden word voor mij. Ik ga de laatste tijd weer goed, sinds Pasen 
ben ik weer drie kilo aangekomen. Ik wacht maar af wat God met mij wil, Hij weet wat het beste voor mij is, 
niet dat ik nu zo erg op genezen gesteld ben. Br. De Raas is er altijd goed aan, u hebt de groeten van hem. De 
Franse Broeder die met mij was in de kamer gaat van lieverlee achteruit. Hij haalt altijd nog asem door het gat 
in z’n hals. De Overste van het Frans seminarie in Rome is ook gestorven. Hij heeft een prachtige begrafenis 
gehad, bij Parijs. De Kardinaal van Parijs was er met verschillende Bisschoppen en andere hooggeplaatste 
personen. Enige dagen voor z’n dood had hij mij nog een brief geschreven door een andere Pater. In onze 
kapel heeft een week geleden een priesterwijding plaats gehad, met nog andere wijdingen. Want de 
seminaristen die hier zijn en die niet al te ziek zijn gaan door met hun studies en zo verliezen ze niet veel tijd. 
Lieve zus Truus, hartelijk gefeliciteerd met je verjaardag, dat je dezen dag nog dikwijls in gezondheid en 
blijdschap mag vieren. Ik bid voor je, blijf steeds braaf en opgeruimd. Zo lang God niet anders over je 
beschikt, moet gij als een zonnetje in huis stralen voor Vader Moeder, broers en zusters, door je blij en 
opgeruimd karakter. Ge kunt veel goed doen, ook buitenshuis, laat de gelegenheid niet voorbij gaan, bid ook 
voor mij. Dierbare Ouders broers en zusters hartelijke groeten van uw liefhebbende zoon en broer Br. 
Remigius. 
Als alles goed gaat een volgende brief met Nieuwjaar. Dag hoor. 

Na het overlijden van broeder Remigius op 7 december 1933 

Montana, 8 december 1933 
Besten familie,  
U zal mijn brieven wel ontvangen hebben en dat Br. Remigius ernstig ziek was, maar dat het op een einde zo 
gauw ging had ik niet gedacht, want gisternacht had hij nog goed geslapen, maar gistermorgen vanaf tien 
uur begon hij zo hard achteruit te gaan, dat toen begon ik al te zien dat hij de avond niet halen 
zouden.Verontschuldigd mij dat ik gisteren niet dadelijk schreef, want ik was te veel onder den indruk en ook 
omdat ik een foto van hem wilden hebben op zijn doodsbed, maar ik heb toch dadelijk een telegram 
gestuurd, dat zal u toch gisteravond wel ontvangen hebben. Vooreerst condoleer ik u met het verlies van uw 
zoon en broeder en dat u allen hem in de hemel mag wedervinden; wees niet te zeer bedroefd want ik ben 
er zeker van dat hij u vanuit de hemel niet zal vergeten, even zoals hij hier steeds aan u dacht al was hij ver 
van u verwijderd. Verheug u eerder en vraagt de Goede God dat al u kinderen zo mogen leven en sterven, 
zoals hij geleefd en gestorven is, want gedenk het wel dat de Goede God u uw kinderen gegeven heb om 
voor Hem op te voeden en om Hem eeuwig te aanbidden te danken en te loven in de hemel. Nu zal ik u nog 
een weinig vertellen van zijn ziekte en van de laatste ogenblikken van onze dierbare broeder. 
Van zijn ziekte daar is niet veel van te vertellen, want daar zal hij u zelf wel van op de hoogte gehouden 
hebben. 
Het is bijna een jaar geleden dat de dokter hem al opgegeven heb en dat hij zeide, dat hij er niets meer aan 
kon doen, maar van de zomer ging het wat beter, want toen u hem bezocht heb, dacht ik al dat het niet  
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meer lang zouden duren. Vanaf die tijd had hij een gaatje in 
het longvlies en dat kan de dood veroorzaken in een paar 
uren, maar men had hem een operatie gedaan, dus ik denk 
daarom dat hij niet eerder gestorven is. 
De laatste 8 dagen begon het longvlies te scheuren, dat hij 
had van die ogenblikken dat hij bijna stikte en toen hij me dat 
vertelde maandag, toen ben ik dadelijk naar Pater Overste 
gegaan om te vragen of er niets aan te doen was en toen hij 
mij antwoorde van niet, toen heb ik hem gevraagd of hij hem 
wilde bedienen en om u op de hoogte te stellen van zijn 
ziekten. Br. Remigius zeide me wat zouden ze thuis wel niet 
schrikken en ongerust zijn, maar ik zeide hem het is toch beter 
dat ze er van op de hoogte zijn. Toen heb Pater Overste 
zuurstof laten halen om hem het ademhalen te 
vergemakkelijken en verder gaf men hem van tijd tot tijd een 
inspuiting. Een ding betreur ik dat juist op het ogenblik van 
sterven ik niet tegenwoordig was, ik was juist een ogenblik 
afwezig om zuurstof te halen, anders was ik de gehele tijd bij 
hem, want hij was bij kennis tot het einde toe en is gestorven 
om zo te zeggen zonder pijn, want dat heb ik hem druk 
gevraagd of hij pijn had, maar dan antwoorde hij, alleen maar 
benauwd. Zijn biechtvader was bij hem toen hij stierf 
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en kort voor zijn afsterven vroeg of hij gerust was en hij antwoorde, ik heb een gerust geweten, ik ben niet 
bang om voor O. L. H. te verschijnen er zijn niet veel mensen die dat zeggen als ze op sterven liggen, en dat 
meende hij, want hij verlangde naar de hemel. Tijdens het middagmaal was hij heel zwak, toen dacht ik hij 
kan elk ogenblik sterven, maar om 1 uur was hij weer zo helder toen dacht ik het kan wel avond worden, 
maar half drie toen zeide hij ik wordt heel zwak en 5 of 10 minuten daarna gaf hij de geest, zonder enige 
doodstrijd, en dat kan men goed op zijn gezicht zijn ’t is net of hij ingeslapen is, men zal zeggen dat hij 
glimlacht. Dezen morgen hebben al de Paters de H. Mis gelezen voor zijn zielenrust en morgenochtend is er 
een plechtig gezongen requiem Mis, en morgen namiddag de begrafenis. Nu ik geloof dat ik alles zo wat 
verteld heb, na enige tijd zal Pater Overste misschien nog wel een gedachtenisje van hem sturen. Ik heb 
zojuist uw brief ontvangen wel dankt er voor. Verder wens ik u de hartelijke groeten en goede moed, om de 
kruisjes die O. L. H. overstuurd geduldig te dragen in navolging van Br. Remigius. Br. Eligius. 

Baarle Nassau, 10 december 1933 
Geachte Familie, 
Hiermede kom ik U, in naam van Pater Overste en van heel ons klooster onze oprechte deelneming betuigen 
met het overlijden van uw zoon en broer Broeder Remigius wat u allen diep getroffen moet hebben, al was 
het te voorzien dat zijn loopbaan hier gauw ten einde zou lopen. Wie zou zulks gedacht hebben voor een 
paar jaar terug, toen de goede Broeder van Rome was overgekomen om met U het 25 jarig huwelijksfeest te 
vieren? Vol moed toog hij weer naar zijn geliefde Rome terug om daar zijne bezigheden met liefde en 
toewijding te vervullen, doch ’t duurde niet lang of de goede God kwam een einde maken aan zijn werken, 
door hem te bezoeken met de ziekte, die hem nu naar de hemel heeft gevoerd. Lang heeft zijn ziektestrijd 
geduurd, maar Broeder Remigius die een model kloosterling was en hier in Baarle en in Rome, heeft met 
blijde overgave aan Gods H. Wil dien strijd gestreden en gestorven is hij als een voorbestemde. Broeder 
Remigius was, hoe jong nog, rijp voor den hemel en al verliest de congregatie in hem een zijner beste 
Broeders en jullie een kind en broer die u nauw aan het hart lag, treuren wij niet om zijn heengaan, maar 
danken wij God, die Broeder Remigius, zijn lieveling tot zich in den schonen hemel heeft geroepen. Leefde de 
dierbare overledene steeds op de meest hartelijke wijze met ons mee, van uit den hemel zal hij dat voortaan 
doen, daar mogen wij zeker van zijn. Meer dan hier op aarde, zal bij ….. jullie doen door zijn voorspraak bij 
den goeden God. Ook wij koesteren het vast vertrouwen dat Broeder Remigius meer dan ooit nu de onze is 
en er voor zal zorgen dat ons postulaat en noviciaat overvloedig door God gezegend zal worden. Zijn 
aandenken zal hier aan de grens in zegening blijven. Als slot beloven wij U vurig te zullen bidden voor den 
zielerust van den dierbare overledene en ook voor U allen opdat deze beproeving u niet te zwaar valle en gij 
daarin zien moogt een beschikking van Gods liefdevolle  voorzienigheid die en Broeder Remigius en u allen 
tot hei zal strekken. Nu u allen nogmaals van harte gecondoleerd te hebben verblijf ik uw toegenegen vriend 
in Christus en Maria J. Driessen 
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Mijne innigste deelneming in de zware beproeving. Wij zullen extra voor de dierbare overledene bidden - en 
morgen een plechtige Requiemmis doen voor de zielenrust van de hare Br. Remigius – die (ik ben overtuigd) 
reeds ’t eeuwig leven ontvangen heeft. Wie weet hoeveel zielen hij gered heeft door zijn heilig, vurig 
kloosterleven. Moge hij in vrede rusten. Uw toegenegen in Chr. …. Overste. 

Montana, 25 december 1933 
Beste familie, 
Vooreerst moet ik u van harten bedanken voor de brief die u mij gestuurd hebt en voor uw oprechte wensen 
en gebeden. Ik kom u ook van harten mijn beste wensen aanbieden en ook vooral van Pater Overste en de 
zusters. Ik wens u dan van harten een zalig kerstfeest en een zalig en gelukkig nieuwjaar, dat 1934 voor u en 
uwen kinderen een jaar moogt zijn van Gods rijksten zegen zowel op tijdelijke als voor het geestelijken, dat 
1934 voor u een jaar moogt zijn van veel verdiensten voor den hemel, waar wij toch allen voor geschapen 
zijn. Als men een weinig overweegt het feest van dezen dag, wat moet O.L.H. toch de mensen toch veel 
beminnen en als men overdenkt dat er zovelen zijn waar Hij niets anders ontvangt dan ondankbaarheid en 
belediging dan zou men wel willen sterven om niet meer te zien dat de Goeden God toch zo vergeten wordt 
door zovelen mensen. Wat is het kindje Jezus wel geen voorbeeld voor de armen, zal er wel iemand geboren 
worden in zo’n armoede als het kindje Jezus ofschoon Hij toch God is van hemel en aarde heeft Hij de 
armoede gekozen om ons een voorbeeld te geven, om onthecht te zijn aan de goederen van deze wereld. 
Als men overweegt zijn gehoorzaamheid aan de H. Maagd en de H. Jozef, weer uit liefde tot ons, om ons een 
voorbeeld te geven; ofschoon Hij God was van hemel en aarde is Hij geboren als een hulpeloos kindje die de 
H. Maagd in alles moest helpen en daarna zijn leven van arbeid en onderdanigheid tot zijn 30 sten jaar, en 
daarna zijn prediking waar Hij zoveel tegenspraak ondervond, dat men Hem ten laatsten gekruisigd heeft als 
de grootste misdadiger, als de mensen dat wat beter begrepen zoude er niet zoveel armoede geleden 
worden, ik wil niet zeggen dat men dan geen kruisjes meer zouden ontmoeten, maar dan zouden men ze als 
’t ware niet meer voelen, want degene die lief heeft is niet te zwaar. Ik moet u ook een zalig kerstfeest en zalig 
nieuwjaar wensen van Br. Guy; Br. Remigius zijn kamergenoot en u ook bedanken voor de gebeden die u 
voor hem doet; zijn toestand is een weinig beter 14 dagen geleden dacht ik al het zal niet lang meer duren, 
maar nu denk ik wel eens het kan nog wel een paar maanden aanlopen eer O.L.H. hem haalt. Ik moet u ook 
bedanken voor de postzegels die er bij de voorlaatste brief bij waren, niet dat ik een verzamelaar ben maar ik 
heb ze gegeven aan die jongen die de foto gemaakt heeft en die was er maar wat blij mee! Ik vroeg me ook 
of wij uw briefkaart ontvangen hadden en of wij er port voor hebben moeten betalen; de kaart is 
aangekomen, maar er was port op, maar maakt u daar maar geen zorgen over. U zal misschien het einde van 
de week of begin volgende week een laatste gedachtenisje krijgen, maar over onkosten maakt daar toch 
geen zorgen over.  
Ik heb het reeds ingepakt; de grote foto van de hele familie; schetsboek, 
kruis, rozenkrans, en verder verschillende kaarten en prentjes en ook 
nog een relquie van de H. Remigius een stukje van zijn gebeente, er is 
een beschrijving van bij dat het een echte reliquie is, maar geschreven in 
latijn. Heeft Pater Klerks u nooit geschreven? Verder zal ik u nog wel een 
keer schrijven bij leven en gezondheid, maar wanneer, dat weet ik niet, 
het kan wel lang duren. Wij krijgen hier maandelijks een boekje met het 
verslag van de congregatie, daar staat dan ook in als een medebroeder 
sterft, een kleine levensgeschiedenis van in, nu dat zal ik u dan vertalen 
en u toesturen, maar u moet geduld hebben, ’t gebeurt wel dat de 
overledene een jaar dood is voor dat het er in staat. Ik sluit hier ook bij in  

 
Certificaat relikwie St. Remigius 

de film van de Br. Remigius op zijn doodsbed, ik kan er niets mee doe, misschien u ook niet, want dat betreur 
ik nog steeds dat wij geen fotograaf gevraagd hebben, want hij lag er toch zo mooi bij op z’n sterfbed en dat 
had nog een laatste mooie gedachtenis geweest. Verder wens ik u allen de hartelijke groeten en alles wat ik 
van u vraagt is een klein gebedje om zo volmaakt mogelijk te leven om de Goede God beter te kennen om 
Hem beter te beminnen. Br. Eligius 

Baarle Nassau, half januari 1934 
Geachte familie, 
Ik zal voor bidplaatjes zorgen- binnen een week of twee zult U ze krijgen. Ik ga vandaag op reis naar Rome- bij 
mijn terugkomst, zal ik er werk van maken- dus tegen februari. In alle haast. Uw toegenegen ….. overste. 
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Necrologieën broeder Remigius en andere brieven 

Montana, 30/31 maart 1934      (eerste deel 30 maart 1934)  
Een notice of uittreksel uit het leven van onze dierbare Br. Remigius. 
Broeder Remigius Alsemgeest, geprofest van de tijdelijke geloften, van 
het Moederhuis, overleden te Montana de 7 de december 1933, in de 
leeftijd van 27 jaren, waarvan hij bijna 9 jaren verbleven heeft in de 
Congregatie, waarvan 6 jaar en 8 maanden als geprofest. Br. Remigius 
kwam te Rome de 9 de october 1927, gelukkig van de eeuwige stad te 
zien, met de vreugde en de hoop van er te leven verschillende jaren. En 
dat is waar die jongen Br. te zien, - hij zouden 21 jaar worden in de 
maand december, - aan zijn schijn van buiten van zijn sterk gestel, en te 
oordelen naar zijn leven dat zich openbaarde van buiten tot aan zijn 
grootte en zijn houding, men zouden gedacht hebben dat zijn verblijf 
te Rome voor een lange duur zoude zijn; en men zoude zich vergist 
hebben. De voorzienigheid had zijn plannen: in zijn bezorgdheid wilde 
zij aan Br. Remigius de grote vreugde verschaffen om Rome te zien, van 
den Paus te zien; maar haar bedoeling was niet dat hij lange tijd op 
deze aarde bleef; en voor te sterven, hij moest zich heiligen in het 
wezenlijk offeren, langzaam, bewust, vrolijk aannemend, van zich zelf 
en van zijn dierbaarste genegenheid. Men hadt gezegd dat dit was 
voor hem een bron van inwendige vreugde zeer levendig, moest 
worden tussen de handen van de Goddelijke Voorzienigheid een 
oorzaak van lijden, van evenveel grote vreugd dan het lijden had 
geweest zacht. Maar, vreugde en lijden, zij waren het een en anderen, 
en met een zelfde liefde, bereidt door de Goddelijke Meester, die hadt 
zijn plan van heiliging op deze zuivere en godvruchtige ziel. Br. 
Remigius werd geplaatst in de keuken. 

 
Eén van de 3 geschreven necrologieën 

(incompleet) 
De aantekening van het einde van het noviciaat vermelde: (( hulp metselaar)). Hij zette zich flink aan zijn 
nieuw ambacht, en onder de leiding van hoofd-kok van Santa-Chiara, slaagde hij zeer goed; hij zal er van 
geven de proef sterk overtuigend vooral gedurende de grote vacantie  te San-Valentino. Ondanks het zware 
werk in de keuken van het Frans – Seminarie, aan dit tijdperk, het scheen niet dat men hadt te vrezen voor de 
gezondheid van deze jonge Broeder. Men moest hem nog zien, 3 jaar na zijn aankomst te Rome, gedurende 
de zomer van 1930, wedijveren met de vurigste Scholastieken op wandeling in de bergen van Sabine. Met 
zijn onverstoorbare vreugde, de Br. was er steeds bij als men uitging en nooit een achterblijver. Het scheen 
dat deze lichamelijke oefeningen gewijzigd, gelukkiglijk vergoeden de 8 maanden van het schooljaar dat hij 
gedwongen was in de keuken te blijven; trouwens nooit merkte men van hem de minsten onvoorzichtigheid; 
en in alle dingen de Br. was zo gezeggelijk dat hij gaf in alles groot vertrouwen. En toch, terug in Rome, vanaf 
dat het slechte (saison) jaargetijde kwam het einde van October, de Broeder begon te hoesten en 
onverwachts op het einde van November kwam er een bloedspuwing op; het geval was ernstig. Spoedig 
werden alle zorgen aangewend om de zieke te verzorgen. Men begon weer te hopen. Toch een verblijf te 
Montana werd nuttig geoordeeld. De dierbare Br. was er heel eenvoudig gelaten in; hij verwijderde zich dus 
van Rome, daar hij zoveel van hield, de 19 de december 1930, maar met de vaste hoop van er terug te 
komen. En werkelijk hij kwam terug het volgende jaar, in de maand October 1931; hij hield zich bezig in de 
Communauteit met een bezigheid minder zwaar dan dat van in de keuken, gaf zeer gaarne de verschillende 
diensten die de Pater Overste van hem vroeg. Maar op het einde van 2 of 3 maanden, de 14 Januari, moest 
hij hernemen de weg van gezondheid, het Zwitserland; hij begaf zich naar Freiburg, van waar zijn staat 
opnieuw verergerde, hij moest terug naar Montana, en voorgoed; de tuberculose – de ziekte van 
voorbestemming, zegt men, moest de weg openen naar de hemel aan onze dierbare Br. Remigius de 7 de 
december 1933. Het geestelijk karakter van Br. Remigius zich openbaarde aan zijn schone werkelijkheid, 
volgens de waarneming van zijn Overste:” Werkend, verstandig, zich wetend te helpen, zacht, godvruchtig, 
inschikkelijk” dat waren zijn notes of gedrag op het einde van het Noviciaat; en zijn Overste van Rome die 
achter hem zeer, die gaf van hem deze gelukkige getuigenis, : ijverig, toegewijd, wilde slechts arbeiden aan 
zijn heiliging, en aan de zielen van anderen, hetzij rechtstreeks of onrechtstreeks, volgen de wil van zijne 
Overste. 
Br. Remigius bezat in werkelijkheid een verzameling van natuurlijke bekwaamheden, die maakte van hem een 
kostbare hulp. Van een grote bedrijvigheid, en van een onvermoeide toewijding, hij deed veel voor anderen 
en hield ervan om anderen te helpen; een vlug verstand, en van weten te doen opmerkelijk, ie slaagde zeer 
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goed. Hij had zelfs de smaak en de bekwaamheid of aanleg van een order hoger verheven, zulks voor het 
zingen en het tekenen. Dat is vooral te San-Valentino, in het meer innige familieleven, dat zich zijn 
verschillende talenten openbaarde. Fra. Remigio” vervulde bij gelegenheid, met veel gemak, de bediening 
van ceremoniemeester, bestuurde het beste, de kleine koorkinderen van het dorp, hij was ook lid van het 
vacantie koor van en in meer dan een gelegenheid de Scholastieken hadden zich te feliciteren van zijn 
bijstand; Hij had een sterke en vaste stem. Hij hanteerde het potlood en het penseel; Van de kunstenaars van 
beroep zouden zonder twijfel veel afwijzingen gevonden hebben in zijn werken; maar ook zonder twijfel 
zouden zij ook gevonden hebben de ingeboren aanleg van de maker. De kamer van Br. Aucilaire te San – 
Valentino bezit nog een tekening van hem, gemaakt met potlood, door Fra. Remigio: Het is het portret van de 
Heilige Theresia van het kindje Jezus. Men zeide van de Heilige van Lisieux dat zij niet buitengewoon heeft 
gedaan in haar leven, dat zij was een kloosterzuster zoals de anderen, dat zij was gewoon regelmatig: men 
zouden van Br. Remigius hetzelfde kunnen zeggen: niets buitengewoon, kloosterling zeer regelmatig. Maar is 
dit juist niet iets opmerkelijk? Het leven van Br. Remigius verliep heel eenvoudig, in een dagelijks 
regelmatigheid, in dagelijkse vreugde te leven, zijn leven van kloosterling en regelmaat. Dat verondersteld 
een leven zeer intiem en inwendig, de bovennatuurlijke eigenschappen, diep en levendig. Hij was van een 
openhartigheid en eenvoudigheid zodanig, dat zijn ziel zich openbaarde in zijn bovennatuurlijke schoonheid. 
Degenen die het inwendige leven van deze goede Br. kende, was van het eerste ogenblik levendig getroffen 
van zijn fijne geweten, keurige bloem van zijn grote liefde tot God en van zijn grote zuiverheid. In zijn 
eenvoudigheid, zeggen wij het, kinderlijk, de dierbare Br. gaf zich geen rekening van het voortreffelijke van 
zijn leven en van de bovennatuurlijke graad, maar hij leefde er in, innig, voortdurend. Daar is het geheim van 
zijn vreugde, van zijn zachtheid, van zijn goedheid, van zijn beminnelijkheid, van zijn toewijding, van zijn 
gehele leven. In zijn betrekkingen met God, hij leidde zich met de eenvoudigheid van een hartelijk kind en 
diep beminnend. Dit was een wonderbaar iets. Het goddelijk leven vond in hem geen hindernis, in het minst 
niet vrijwillig geweten of gekend, omzetten heel zijn bestaan. Want de goede Br. kende geen onderscheid, 
nog minder onderscheiding in zijn leven: hij beminde de goede God uit geheel zijn ziel, en deed alles om 
Hem te behagen, met deze hemelse vreugde eigen aan de godvruchtige en zuivere zielen. Zonder 
ongerustheid, met volharding en zekerheid, hij wilde leven voor de goede God en zo als de goede God het 
wilde; dat herhaalde hij zeer dikwijls, en altijd met dezelfde oprechte overtuiging. Dat is het dat verklaard zijn 
zachte gelatenheid, wanneer, én onverwachts zijn ziekten hem maakten, zoals hij zeide onnuttig aan zijn 
Communauteit . Dat was meer en beter dan de gelatenheid; Dit was de vreugde van aan de goede God de 
zorg te laten van hem te leiden, en van hem te beschikken geheel en al. Eenmaal echter moest men hem 
aanmoedigen. Dat was gedurende zijn tweede verblijf te Rome, van October 1931 tot Januari 1932: Hij 
merkte wel vlug dat hij niet meer zo kon als vroeger, van te helpen de Broeders in hun verschillende 
bezigheden; zonder bepaalde bevoegdheid, hij had de pijnlijke indruk van hem, die vroeger van zo’n grote 
bedrijvigheid was, van niet meer goed te zijn voor iets. Het geluk van terug te zijn te Rome was bedorven. 
Maar de kalmte kwam spoedig weder, zo veel als dat hij werkelijk in de verwarring was, - wanneer men hem 
verzekerde dat hij zich daar niet over ongerust hoefde te maken, Als dat ten slotte zijn houding en zijn niet te 
Rome zijne Overste aangingen. De goede Br. begreep dat wel; en ofschoon hij brandde van verlangen om 
nuttig te zijn vertrok hij gelukkig, zelfs van niets te doen, zo dit zodanig was de wil van God. Br. Remigius 
voegde aan de kinderlijke liefde jegens de goede God een innig vertrouwen in de H. Maagd. Zijn (devotion) 
godsvrucht tot de H. Maagd, was ook heel eenvoudig, maar diep en innig. De H. Maagd zal hem 
weergegeven hebben deze liefde en dat vertrouwen. Zij zal zich hebben herinnert dat het schoonste 
geschenk dat Zij aan haar kinderen kan geven is, van hun in te geven een schrik ingeboren van het kwaad, 
voor alles wat de ziel besmet, en een liefde afgunstig van de fijnheid van geweten, en de zuiverheid van hun 
ziel. Is het toeval dat Br. Remigius is gestorven op de vooravond van het feest van Maria Onbevlekt 
ontvangenis? Neen; dit uur was het zijne, het uur dat zijn Moeder des hemels voor hem uit had uitgezocht. 
Uit een brief van Montana trokken wij deze regels aangaande de dood van Br. Remigius; Hij is even 
eenvoudig vertrokken zo als dat hij heeft geleefd, zonder geweld te maken. Sedert 20 maanden dat hij hier 
was heeft hij niet het bed verlaten. Zijn staat verbeterde niet, ver van daar. Ondertussen kan ik u verzekeren 
dat hij zich geenszins inbeeldde; en dat hij eerder de dood inzag dan de genezing. Met Pasen was hij 
zichtbaar vermoeid en vanaf die tijd ging hij langzaam achteruit. Ook hij zag het sterven aankomen; en sprak 
van zijn dood al glimlachend, zoals wij zouden spreken, van een toekomstige reis. Hij is bediend de 5de  en de 
7de om 3 uur namiddag vertrok hij; uitstotende een licht schreeuw van verstikking, maar hield zijn helderheid 
van geest en zijn glimlach tot de laatste minuut. De Br. Remigius hield veel van het Frans- Seminarie waar hij 
zeer aangehecht was, en het was met liefde dat hij sprak van de Communauteit van Sante Chiara. Hij hield 
veel van de dierbare Pater Berthet, (zijn Overste) die hem deed schrijven 4 of 5 dagen voor zijn dood 
onverwachts, ( door P. Dhellemmes). 
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Montana, 31 maart 1934     (tweede deel van de brief) 
Br. Remigius antwoorde hem onmiddellijk; maar het was te laat, de Pater was niet meer van deze wereld. Ook 
denk ik mij in dat hij met levendiger stem is gaan bedanken, voor het schone feest van Maria Onbevlekt 
Ontvangenis. Hij verlangde te sterven voor dit grote feest; en hij is verhoord geweest in de novenen dat hij 
deed aan de H. Maagd voor deze intentie. De Br. Remigius Alsemgeest was geboren te Honselersdijk de 16 

December 1906, Diocees van Haarlem, Holland. en hij was in het Noviciaat getreden 31 Januari 1925 te 
Baarle-Nassau , waar hij zijn professie deed 15 Maart 1927. Daarna verbleef hij 6 maanden in het Moederhuis, 
voor hij zich naar Rome begaf voor de eerste maal; en aan zijn terugkeer van Rome werd hij naar Freiburg 
gestuurd een afdeling van de Procure Generaal, van waar zijn ziekte hem verplichte van terug te keren naar 
Montana. 
 
Beste familie. 
Vooreerst van harte bedankt voor uw brief en voor de bidprentjes ik zal er een naar mijn moeder sturen en 
ook daarvan harten voor bedankt, ik denk niet dat ze u zullen schrijven want ’t zijn toch zulken schrijvers, ik 
zeg het wel eens per brief, dat het toch niet zo moeilijk is om te schrijven, men schrijft wat men vragen wil of 
wat men op het hart heeft. En de kamergenoot van Br. Remigius onze dierbare Br. Guy is ook naar de hemel, 
hij is gestorven de 5de Februari; voor zijn sterven begin Januari heb ik hem nog gevraagd om een foto, maar 
hij had er geen meer, hij had ze verbrandt en het fototoestel aan Pater Overste gegeven dat was iets waar hij 
erg aangehecht was, maar hij heeft er offer voor gebracht toen hij nog goed was en daar zal hij zijn 
verdiensten niet voor missen: Hij bedankte u nog voor uw groeten en gebeden en wenste wederkerig zijn 
groeten. Nu heb ik geprobeerd om een foto van hem te krijgen van op zijn sterfbed maar niet geslaagd, 
degene die de foto genomen heb is op vacantie, dus ik hoop nog van later als hij er nog heeft. U vroeg of de 
bollen nog niet opkwamen, maar ze zitten nog dik onder de sneeuw, ofschoon het hier al 8 dagen zo warm is 
of het zomer is zo als verleden jaar, (de verwarming is al uit) maar wij hebben hier van de winter zoveel 
sneeuw gehad.  
Br. Remigius was maar wat blijde met de bollen, de 
twee mooiste had hij uitgezocht, die wilde hij in zijn 
kamer uit laten komen, maar hij heeft het niet mogen 
beleven.Wat mijn gezondheid aangaat is heel goed 
ofschoon op heden te bed een weinig de griep, maar ik 
mag niet klagen ik mag van tijd tot tijd toch ook wel 
een kruisje hebben, O.L.H. heb toch zo veel voor ons 
geleden ’t is niet meer als billijk dat wij een weinig 
verdragen uit liefde tot Hem, men kan niet hier de 
hemel hebben en hiernamaals. Dat doet deugd als de 
mensen daar wat meer aandacht zouden ze heel wat 
gelukkiger zijn, ofschoon ik niet ontken dat het wel 
eens hard valt, maar dan lijdt men toch met 
verdiensten en als men zijn kruisje met weerzin draagt 
dan is het nog zwaarder. Altijd maar denken zegge 
zoals Br. Remigius de dag van heden hebben te leven, 
de dag van gisteren is voorbij en de dag van morgen is 
onzeker, het is van belang om de dag van heden goed 
te leven als of het de laatste zoude zijn van ons leven. Ik 
wens u allen van harte een zalig en gelukkig Paasfeest. 

 

 
Bidprentje van Broeder Remigius 

 
Een Pater van Rome had een kleine levensbeschrijving van Br. Remigius gemaakt maar echt prachtig. Pater 
Overste van Montana had er ook een opgemaakt maar was er te laat mee dus kwam niet in aanmerking ik 
vind dit toch wel mooier en het andere heb ik u toch al zo wat geschreven. Ik heb wel klein moeten schrijven 
anders had het zo’n dikke brief geworden, ik heb ’t zo goed of kwaad als het kan vertaald, maar in het Frans 
gebruikt men weleens uitdrukkingen die men in ’t Hollands moeilijk weer kan geven, de laatste tijd spreek ik 
niet meer Hollands dat men zouden er moeilijkheid mee krijgen, niet dat ik het zal vergeten maar voor 
sommige uitdrukkingen raakt men wel eens in de war. U sprak van werkeloosheid nu bij de missionarissen 
kan men dat niet, er is nog zo veel te doen. Zijn er niet bij onder uw kinderen die zich willen opofferen uit 
liefde tot God en voor de naasten, het kloosterleven is toch zo’n schoon leven om geheel en gans te leven 
voor God vooral zoals Br. Remigius geleefd heeft. Mijn hartelijke groeten aan vader en moeder Alsemgeest en 
kinderen en beveelt  mij in uw gebeden om naar het voorbeeld van Br. Remigius zaliger zo volmaakt mogelijk 
te leven. Br. Eligius. 
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Montana, 10 mei 1934 
Beste familie,  
Ik zal de gelegenheid waarnemen om u nog eens een woordje te schrijven. Uw brief in gezondheid 
ontvangen, wel bedankt er voor en ook voor uw gebeden en ik denk aan u ook van tijd tot tijd in mijne 
gebeden. Vooreerst wens ik u allen een gelukkig feest en hoop dat wij allen eenmaal verenigd mogen zijn in 
de hemel; als men wat meer denkt aan de hemel en het geluk dat ons wacht, dan vallen de kruisjes die men 
ontmoet minder zwaar. Ook wens ik u en uw kinderen die hun plechtige H. Communie gedaan hebben van 
harte geluk; in mijn gebeden heb ik die dag extra aan hun gedacht en gevraagd aan de Goede God; dat ze 
aan de vernieuwing van hun doopbeloften trouw mogen blijven tot aan heur dood. Deze morgen hebben 
de kinderen van Montana heur plechtige H. Communie en de vernieuwing van heur doopbeloften gedaan. 
Zondag heeft het groot feest geweest te Montana; De bisschop heeft geweest om het H. Vormsel toe te 
dienen en de klokken te komen wijden. (een weldoener heeft 5 grote klokken aan de kerk geschonken) De 
tulpen bloeien prachtig en de zusters zijn er maar wat blij mee, ’t is jammer dat men zoveel moeilijkheden 
maakt om ze over te sturen, hier in Montana ziet men nergens zo ’n schone bloemen! Wat mijn gezondheid 
aangaat is werkelijk goed ofschoon de griep me van dit voorjaar niet veel goed gedaan heb. Onze goede 
Pater Provinciaal Pater Hilhorst is verleden bisschop gewijd, er zijn er veel die er spijt van hebben dat hij 
Holland gaat verlaten want hij was zo bemind. Laatstleden heb ik nog een brief geschreven aan Pater Klerks 
en er een bidprentje in gedaan van Br. Remigius; ook heb ik hem gevraagd waarom of hij u nooit eens 
geschreven hebt, maar hij heeft nog niet geantwoord maar misschien doet hij het wel niet ook, want hij heeft 
veel werk en veel schrijven doet hij niet, maar zijn gezondheid is goed. Verleden ben ik twee dagen naar het 
kerkhof geweest om de graven een beetje op te knappen en er bloemen op te planten, op het graf van Br. 
Remigius heb ik de schoonste geplant. Het is waarlijk jammer dat het kerkhof zo ver verwijdert is om ze netjes 
te onderhouden en in tijd van droogte ze te begieten. Om er heen te gaan is maar een goed half uur maar 
het terugkomen vraagt een goed uur en dan ben ik zo vermoeid, want om te klimmen ben ik geen held daar 
moet men een paar goede longen voor hebben, want het is ongeveer 500 meter lager dan Montana, en 
moet er verlof voor vragen van Pater Overste dat men gaat er niet veel naar toe, maar in mijn gebeden denk 
ik nog dikwijls aan hem, ofschoon hij al reeds lang in de hemel zal zijn kan men toch nooit weten. Deze 
winter heb ik nog een paar dagen bij een stervende gewaakt, en als hij dan veel leed zei ik heb nog maar een 
weinig geduld vandaag of morgen komt O.L.H. je halen en misschien gaat u dan recht naar de hemel want u 
hebt toch al zo veel hier geleden, maar hij antwoorde dat men zo niet moest spreken, want de minste fouten, 
daar moet men somtijds lang voor boeten in het vagevuur. En toen vroeg hij of ik veel voor hem wilde 
bidden, en als ik in de hemel ben zal ik wel aan u denken; Dat was iemand die voorbeeldig geleefd en 
gestorven is het enigste daar kon hij niet best overheen dat hij geen priester was al voor te sterven, maar later 
bracht hij dat offer toch ook. Verder wens ik Vader en Moeder Alsemgeest en kinderen de hartelijke groeten 
en beveelt mij in uwen gebeden. Br. Eligius. 

Montana, 29 november 1935 - Villa Notre-Dame 
Besten familie, 
Ik zal u maar dadelijk een woordje terugschrijven. Hartelijk dank voor uw schrijven, uwen gebeden en uw 
belangstelling voor mij en voor mijn familie. Moeder is 3 weken geleden gestorven na 2 dagen ziek zijn, ik 
hoop dat ze in de hemel is en dat we ze later terug mogen vinden in den Hemel, ondertussen vraag ik een 
gebedje voor haar zielenrust, want ofschoon ze een mooi sterfbed gehadt heb kan men toch niet weten of ze 
nog in het vagenvuur is, ik bid ook nog dagelijks voor onzen goede Br. Remigius ook, ofschoon ik overtuigd 
ben dan hij in de hemel is kan men toch nooit weten, want ofschoon de Goeden God oneindig barmhartig is 
Hij is ook oneindig rechtvaardig. Ik ben blijde dat ik ze nog van ’t voorjaar bezocht heb, toen was ze nog in 
goede gezondheid; ofschoon ik ze nu ook nog gaarne bezocht hadt, maar Pater Overste zeiden dat ik nog 
van ’t voorjaar geweest was, maar men kan toch wel begrijpen als een moeder ziek is wil men ze toch nog 
gaarne zien; dat men ziet er komen wel eens dagen die een weinig hardt zijn, dat zal u ook wel ondervonden 
hebben bij het verlies van Br. Remigius. Gelukkig dat ik ze nog een brief geschreven hadt met Allerheiligen 
waar ze zo blijde mee was en die ze maandag juist hadt ontvangen in goeden gezondheid, maar ’s nachts 
werdt ze ziek en hebben ze onmiddellijk de dokter moeten halen, (een beroerte) en sinds dien ging ze 
langzaam achteruit, dinsdagmiddag bediend en donderdagmorgen gestorven. Dinsdagmiddag kreeg ik een 
telegram dat moeder bediend was en als ik dadelijk vertrokken was had ik ze nog in leven aangetroffen maar 
Pater Overste wilde niet. Verontschuldig mij dat ik niet eerder geschreven heb, op uw brief stond 30 october 
doch ik heb hem gisteren pas ontvangen; ik kwam juist van het kerkhof waar ik 2 dagen gewerkt heb om de 
graven wat op te knappen en bloemen te planten, het graf van Br. Remigius was mooi dezen zomer met 
zoveel bloemen; ik had gladiolen mee gebracht uit Holland en er tien op zijn graf geplant. Mijn gezondheid is 
uitstekend. (God zij gedankt) De tuin was goed dit jaar ofschoon niet zo goed als verschenen jaar en de 
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groenten is hier steeds duur; een bloemkool 1 fr. ( 1 fr. Is 50 Hollandse centen) erwten per kilo ongedopt fr. 
0.60 sla fr. 1,50 het dozijn, men kan wel nagaan dat het leven hier duur is. Pater Klerks maakt het goed. Nog 
steeds de zelfde Overste hier en de zusters ook. Pater Overste van Baarle Nassau is in Parijs geplaatst. Verder 
wens ik u Vader en Moeder Alsemgeest en kinderen Gods beste zegen en beveelt mij in uwen gebeden zo 
ook de ziel van mijn moeder; ik denk aan u ook. Laten we de Goede God dankbaar zijn voor de gaven des 
geloofs en al ons doen en laten strekken tot meerdere eer en glorie van God.  Hartelijke groeten Br. Eligius 
 
De volgende brief , zonder datum, is aangeleverd door Henny van den Broek-Alsemgeest.  

J.M.J. Het leven van Broeder Remigius Alsemgeest 
Den 9e October 1927 kwam Broeder Remigius te 
Rome aan., gans verheugd de Eeuwige stad te zien. 
Verblijd door de hoop er verschillende jaren te leven. 
En inderdaad, als men de jonge Broeder zag, jong, in 
de maand December zou hij 21 jaar worden. Als men 
voort ging op den uiterlijken schijn van zijn kloek 
gestel, als men oordeelde naar ’t leven dat uitwendig 
zelfs tot in zijn houding en zijn voorkomen tot uiting 
kwam, dan zou men gedacht hebben dat zijn verblijf 
te Rome langdurig zou zijn! En men zou zich vergist 
hebben. De Voorzienigheid had haar inzichten in haar 
tedere bezorgdheid wilde zij aan Br. Remigius de grote 
vreugde verschaffen Rome te zien. Den Paus te zien, 
maar hare bedoelingen waren niet dat hij langen tijd 
op deze aarde zou verblijven, en alvorens te sterven 
moest hij zich heiligen in ’t daadwerkelijke, langzame 
gevoelde, blijmoedig aanvaarde offer, van zich zelf en 
van zijn dierbaarste genegenheden. Allen zou gezegd 
hebben dat ’t geen voor hem een bron van zeer 
levendige inwendige vreugde was, en dat in de 
handen van de Voorzienigheid een zóó veel te grotere 
oorzaak van lijden moest worden, als er vreugde 
zoeter geweest was, maar vreugde en lijden, de een 
en de andere werden met gelijke liefde voorbereid 
door de Voorzienigheid die op deze bijzondere zuivere 
en godvruchtige ziel haar inzichten van heiligmaking 
had! 

 
Br Remigius lezend. Foto op 1e blad van zijn (2e) necrologie 

 
Br. Remigius werd in de keuken geplaatst zijn aanmerkingen van ’t einde van zijn noviciaat droegen nogthans 
deze aanduiding metter dien. Hij pakte met veel edelmoedigheid zijn nieuwe functie aan, en onder leiding 
van de meester kok van Sancta Chiara gelukte hij er heel goed in, hij zal er doorslaande bewijs van geven, 
met de grote vacantie te San Valentino. Ondanks de moeilijke toestand van ’t keukenwerk in ‘t Frans 
Semenarie scheen ’t dat men niets te vrezen had voor de gezondheid van den jongen Broeder. Men moest 
hem gezien hebben drie jaren nog na zijn aankomst te Rome, gedurende de zomer van 1930, hoe hij 
wedijverde met de hevigste liefhebbers voor de wandelingen in de bergen van Sabina. Met zijn 
onweerstaanbare opgeruimdheid was de Broeder bij alle wandelgelegenheden en nooit was hij bij de 
achterblijvers! Het scheen dat de gematigde gymnastiekoefeningen op zijn manier de 8 maanden van 
verplicht staan blijven vergoeden. Overigens bemerkte men bij hem nooit de minste onvoorzichtigheid, en in 
alles was de Broeder van een zo grote gevolgzaamheid dat hij het volle vertrouwen inboezemde. En 
nogthans terug te Rome, zo gauw ’t slechte seizoen einde October aanbrak, begon de Broeder te hoesten, en 
schielijk einde November kwam er een bloedspuwing op, de toestand was ernstig, onmiddellijk werden de 
dringende zorgen toegediend, stil aan hernam men weer hoop. Een verblijf te Montana, werd evenwel 
gunstig geoordeeld. De goede Broeder liet ’t zich eenvoudig wel gezeggen. Den 19e December 1930 ging hij 
weg van Rome dat hij zo lief had, maar met de vaste hoop er terug te keren. En werkelijk hij kwam er terug ’t 
volgende jaar begin December, hij nam een minder zware taak waar dan die van kok, zeer graag de diensten 
bewijzende die Pater Econoom van hem vroeg. Maar na een maand, 14 Januari 1931 moest hij terug, de weg 
der gezondheid op naar Zwitserland, hij begaf zich naar Freiburg vanwaar uit hij oorzaak van zijn 
verslechterde gezondheidstoestand, voorgoed naar Montana vertrok. De tuberculose zou voor Broeder 
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Remigius de weg naar de Hemel openen, op 7 December 1933. Het zedelijk karakter van Broeder Remigius 
komt in hare schone echtheid tot uiting uit de meningen die de Overste over hem geven, werkzaam, 
verstandig, zich overal wetende door te slaan, zacht, Godvruchtig, toegevend, dat waren zijn nota’s op ’t 
einde van ’t Noviciaat, en zijn Overste van Rome, die hem grotelijks waardeerde gaf over hem deze schone 
getuigenis! 
Vurig, vol toewijding niets anders willende dan werken aan zijn heiligmaking, en aan die der zielen ’t zij 
rechtstreeks of onrechtstreeks naar gelang de wil zijner Overste. Broeder Remigius bezat inderdaad een 
geheel van natuurlijke hoedanigheden die van hem een kostbaar medewerker maakten. Met een grote 
werkzaamheid en een onvermoeibare toewijding gaf hij zijn krachten ten beste, met zijn goed verstand en 
zijn bemerkingswaardige bedrevenheid lukte hij goed. Hij had zelf smaak en aanleg van een hogere rang, 
zoals zang en tekenen, vooral te San Valentino in meer beperkt en intiem midden, traden deze verschillende 
talenten naar voren. Broeder Remigius trad bij gelegenheden als ceremoniemeester als leider op en oefende 
hun naar best vermogen de kleine koorknapen van ’t dorp. Ook was hij lid van ’t vakantie zangkoor, in 
menige omstandigheden mochten de scholastieken zich van zijn hulp verheugen, hij had een juiste en sterke 
stem. Hij hanteerde potlood en penseel, kunstenaars van beroep hadden zonder twijfel veel op zijn werk 
kunnen afkeuren, maar zonder twijfel ook zouden zij zijn ingeboren aanleg hebben erkend. In de kamer te 
San Valentino staat nog een tekening door Broeder Remigius met potlood op den muur aangebracht. ’t Is het 
portret van de H. Teresia van het Kindje Jezus. Men zegt van de H. Teresia van het Kindje Jezus dat zij niets 
buitengewoons in haar leven gedan heeft, dat zij een religieuze was zo als de andere, dat zij enkel stipt was. 
Men zou van Broeder Remigius ’t zelfde kunnen zeggen, niets buitengewoons, een zeer stipt kloosterling. 
Maar is dat juist niet merkwaardig? Het leven van Broeder Remigius verliep zeer eenvoudig, in zijn dagelijkse 
regelmatigheid in de vreugde van dagelijks zijn stipt kloosterleven te leven. Dat verondersteld in zijn ziel een 
vurig inwendig leven diepe en levendige gesteltenissen. Hij was zo openhartig en eenvoudig dat zijn ziel zich 
vaderlijk liet waarnemen in haar bovennatuurlijke schoonheid, al wie ’t innerlijke leven van deze goede 
Broeder kende was van de eerste kennismaking getroffen door zijn kiesheid van geweten, tedere bloem van 
zijn grote liefde tot God en zijn grote zuiverheid. In zijn, laat ons zeggen kinderlijke eenvoud was hij niet 
bewust van den hogere graad van zijn bovennatuurlijk leven. Daar ligt het geheim van zijn goedheid, van zijn 
minzaamheid, van zijn toewijding, van zijn gehele leven. In zijn betrekkingen met God gedroeg hij zich als 
een liefderijk en diep minnend kind. ’t Was bewonderenswaardig dat in hem geen hinderpaal ontmoeten, 
tenminste bewuste en vrijwillige verwarmde gansch zijn bestaan. Hij beminde God uit ganser harte en deed 
alles om hem te behagen, met een hemelse vreugde die eigen is aan vrome en zuivere zielen zonder onrust, 
maar met standvastigheid en vastberadenheid wou hij voor God leven, én zo als de goede God ’t wou, dát 
herhaalde hij zeer dikwijls en steeds met dezelfde openhartigheid. Dat verklaart zijn zachte gelatenheid 
waarmee de ziekte hem zo plotseling overviel. ’t Was de vreugde aan God alleen de zorg over te laten, hém te 
leiden en gans over hem te beschikken. Eenmaal moest men hem moed inspreken. Het gebeurde gedurende 
zijn tweede verblijf te Rome. Hij bemerkte dat hij de andere Broeders in hun verschillende bedieningen niet 
meer kon helpen zoals eertijds, hij had geen vaste werkzaamheden meer, en kreeg daardoor de indruk tot 
niets goeds meer in staat te zijn, dat was zeer pijnlijk voor hem, die vroeger altijd zo bedrijvig was geweest. 
Het geluk terug Rome te zien werd erdoor vergoed. Maar de kalmte kwam dadelijk terug, áls ze wel verstoord 
was geweest. Toen men zeide dat hij zich daarover niet ongerust behoefde te maken dat tenslotte de Overste 
moesten oordelen voor zijn bezigheden te Rome! De goede Broeder begreep ‘t, alhoewel hij brandde van 
verlangen om zich ten nutte te maken, vertrok hij gelukkig, zelf niets te doen indien ’t de wil van God was! 
Aan de kinderlijke liefde jegens God paarde Broeder Remigius ’t meest liefdevolle vertrouwen in de H. Maagd. 
De Godsvrucht tot Maria was eveneens eenvoudig, maar diep en innerlijk. De H. Maagd zal hem deze liefde 
en vertrouwen vergelden. Zij zal zich herinnerd hebben dat ’t schoonste geschenk dat zij haar kinderen kan 
geven is, hem een onwillekeurig afschuw voor ’t kwaad, voor alles wat de ziel bezoedeld, en een zorgvuldige 
liefde voor hun kiesheid van geweten en zuiverheid des harten. Mag het een toeval hete dat Broeder 
Remigius stierf op den vooravond van O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangenis! Neen dat was zijn uur, ’t uur voor 
zijn hemelse moeder voor hem uitgekozen! Uit een brief van Montana trekken we wat volgt, over de dood 
van Broeder Remigius. Hij is gestorven zo eenvoudig hij geleefd heeft, sinds zijn aankomst alhier voor een 
twintigtal maanden geloof ik, lag hij te bed. Zijn toestand verbeterde niet, verre van daar nogthans ik kan u 
verzekeren dat hij zich daarover geen illusies maakte. Hij verwachte eerder de dood dan genezing. Met Pasen 
was hij erg vermoeid, en sindsdien verslechte zijn toestand van lieverlede. Hij zag dat hij ging sterven, en 
sprak glimlachend van zijn dood zoals wij zouden praten van een reis! Den 5e werd hij bedient, en den 7e 
December te 3 uur in den namiddag stierf hij met een lichte kreet! Zijn helderheid van geest en zijn glimlach 
was hem tot den laatsten minuten bij gebleven. Broeder Remigius hield veel van ’t Franse Seminarie, met 
liefde sprak hij over de Communiteit van Santa Chiara. Hij hield veel van Pater Berthes, die hem vier of vijf 
dagen voor zijn schielijke dood, door Pater Dhellemmes, een woordje deed schrijven. Broeder Remigius 
schreef dadelijk terug maar ’t was te laat de Pater was niet meer van deze wereld, ik beeld me in dat hij hem 



 
89 

mondeling is gaan bedanken op ’t feest van de Onbevlekte Ontvangenis. Hij verlangde tegen dit feest te 
sterven. Hij is verhoord gedurende de novene die hij tot dat inzicht deed. Broeder Remigius Alsemgeest werd 
geboren te Honselersdijk den 16 December 1906 in ’t bisdom Haarlem Holland. Hij trad in ’t noviciaat te 
Baarle Nassau, den 31 Januari 1925 waar hij den 25ste Maart 1927 zijn H. Professie deed. Hij verbleef 6 
maanden in ’t moederhuis voor zijn eerste vertrek naar Rome. Bij zijn terugkomst van Rome werd hij naar de 
Procure van Freiburg gezonden vanwaar hij wegens zijn ziekte naar Montana werd overgebracht! 
 
Dit is de levensgeschiedenis van uw Dierbare zoon en broer, en onze Dierbare medebroeder, dat geschreven 
werd door de zeereerwaarde Pater P? Lanssol. Professor van het Franse Seminaire te Rome. 
 
Aldus vertaalt en overgebracht aan de Fam. Alsemgeest door Broeder Lantantius Tousan 
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