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* 17 februari 1942
† 21 augustus 2013
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Arnold Smal

Arnold is geboren op 17 februari 1942 in Amsterdam. 
Zijn professie deed hij op 15 augustus 1962 in Maas-
tricht. Op 21 augustus 2013 overleed hij in het Acade-
misch Ziekenhuis Maastricht.

‘Jij hebt mijn teken verstaan om te gaan. De velden staan zwart 
van de mensen. De wereld staat wit van de angst. Ga desnoods 
de wegen van wanhoop en niet meer weten.’ 
We hoorden dit in de eerste lezing. Het zijn woorden die passen 
op het leven van onze goede Arnold, die we vanmiddag uitgeleide 
doen. Bedroefd zijn we, familieleden die hem zo dierbaar waren, 
huisgenoten die van hem hielden, medebroeders in Nederland en 
in Ghana, waarvan er vanmiddag een aantal in ons midden zijn. 
Ze zijn ons tot troost.
Gisterenavond werd een tekst gelezen uit een artikel dat Arnold 
schreef in ons blad ‘Oriëntatie FIC’. Dat was bij gelegenheid van 
zijn gouden professiefeest in 2012. Hij schreef heel open over de 
dingen die gelukt en mislukt waren in zijn leven. Over tegenslag 
maar ook over ondervonden genegenheid en vreugde. Hij vroeg 
zich af of dit nu allemaal de vruchten waren van vijftig jaar broe-
derschap en hij besloot met: ‘Als ik dit zo opschrijf, lijkt het wel de 
homilie die ik schrijf voor mijn eigen begrafenis. Maar zover is het 
nog niet. Ik mag nog zoveel moois verwachten.’ Het afgelopen 
jaar heeft hem inderdaad veel moois gebracht, maar ook onzeker-
heid, ongeduld en onbegrip dat het allemaal zo lang duurde voor-
dat hij werd onderzocht en geopereerd. En toen het, iets meer 
dan een week geleden, eindelijk zover was, was het eigenlijk al te
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laat. ‘Het gaat slecht met me. Heel slecht.’ In het bijzijn van zijn 
trouwe broer Frits en schoonzus ging hij, op 21 augustus, naar de 
plaats van eeuwige schoonheid en vrede. Daar geniet hij nu van 
oneindig veel moois.
In 1954 vertrok Arnold vanuit Amsterdam naar ons juvenaat in 
Zevenaar. Met een grote groep clubgenoten deed hij in 1962 zijn 
professie. Zeven jaar later ging hij voor vier jaar naar Dublin om 
zich voor te bereiden op zijn uitzending naar Ghana. Hij haalde 
daar zijn bevoegdheid ‘Bachelor of Science’. Hij zou hierna, bijna 
35 jaar lang, zijn ziel en zaligheid geven aan zijn medebroeders en 
inwoners van het hem zo dierbaar Ghanese land. De vele familie-
leden die hem daar opzochten, kunnen ervan getuigen hoe en-
thousiast hij hen rondleidde. Ze konden ze vaststellen dat hij daar 
wortel had geschoten. ‘Je moet als een boom aan de bron zijn. 
Een haven om thuis te komen. Een hartstocht, een vurige wagen. 
Een taal die iedereen spreekt’ hoorden we zojuist lezen.
Arnold werkte aan de Nandom Seconary School en werd direc-
teur van St. Charles in Tamale. Hier had hij het zeer naar zijn zin. 
Toen hij benoemd werd tot eindverantwoordelijke voor Nandom 
Sec.  viel hem deze taak zwaar. Hierbij kwam aan het licht dat hij 
een mens was van ontwapenende onzekerheid, met de steeds 
terugkerende vragen van ‘Doe ik het wel goed?’ ‘Laat ik de jonge 

Arnold came to the FIC teaching institute in 
1954 from Amsterdam, and made his first pro-
fession in 1962. In 1969 he went to Dublin to 
prepare for Ghana, a country where he would 
spend the next 35 years giving his all for his 
fellow brothers and the Ghanaians. Many of his 
relatives came to visit, and saw clearly that he 
had taken root there. He first worked at Nan-
dom Secondary School, then became head 
of St.Charles at Tamale. In 1992 he moved to 
Accra to become Provincial Treasurer., a task 
he felt honoured with. In 2005, he had a heart 
operation, and in 2009 was repatriated, finding a 
new home in Rotterdam, then Maastricht. Now, 
he is forever at home with God.
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mensen en docen-
ten wel  voldoende 
tot hun recht ko-
men?’ Hij was zijn 
leven lang geen man 
die met veel overtui-
gingskracht zijn ei-
gen mening naar vo-
ren wilde brengen. 
Daar was hij veel te 
eenvoudig van in-

borst voor. In 1992 ging hij in Accra wonen en kreeg hij de taak 
als provinciaal econoom. Hij werd hierbij geassisteerd door Pa-
trick Binneh. Tot aan zijn afscheid in 2009 zou Arnold deze functie 
vervullen. 
Arnold was een man met een – letterlijk en figuurlijk - groot hart. 
Hij wist genegenheid en aandacht te delen. En hij was zeer ge-
lukkig dat hem dit ook werd gegeven. ‘Ik verzorg de geldzaken 
van de broeders, zodat mijn medebroeder Alexis de arme boeren 
kan helpen en Gerard de bedelende zieke weduwe eten kan ge-
ven,’ vertelde hij over zijn insteek van werken. ‘Hierbij voel ik me-
zelf soms blind en lam. Ik twijfel aan mezelf en voel me vaak een 
zwak mens.’ In 2005 voelt hij zich oververmoeid. In het Erasmus 
Medisch Centrum in Rotterdam moet hij een zware hartoperatie 
ondergaan. Hij laat zich daarna begeleiden om naar lichaam én 
geest een sterker mens te worden. In 2009 geeft hij met pijn in het 
hart toe dat zijn gezondheid terugloopt. Na een warm afscheid 
gaat hij terug naar Nederland en wordt hij lid van de Rotterdamse 
communiteit. Dit huis wordt opgeheven en Arnold verzucht: ‘Ik 
heb geen thuis meer. Geen thuis waar we toch allemaal zo naar 
verlangen.’
Dat wordt hem geboden in de Capucijnengang in Maastricht. Hij 
vindt er zijn weg. Is behulpzaam, geniet van de stad en de natuur 
in lange wandelingen, die met het klimmen der maanden steeds 
korter worden. Op lokale beraden toont hij zich een wijs mens, 
geslepen door het leven. Hij vertelt dan over zijn zoeken naar 
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God, zijn reisgenoot, die een stok voor hem snijdt, die Arnold mag 
ervaren als de weg die hij moet gaan. Hij maakt tekeningen en 
powerpoint-presentaties die uitdrukking geven aan zijn diepere 
gevoelens, waarover hij met enthousiasme kan spreken. Hier licht 
hiermee een stukje van zijn onzekere innerlijk op.
We laten hem nu los, in verdriet en met pijn. Een grote man die 
tastend naar de waarheid en de liefde zocht. Een man die een 
spoor van genegenheid nalaat. Een dierbaar mens die nu rust in 
een zee van zekerheid en liefde, in de schoot van zijn Heer. Dat 
we hem in respect en dank blijven gedenken.

Nandom 1975: retraite 
/retreat. Francis Mubi-
ratno, Leander Tengtule, 
Maarten Bouw, Albert 
Ketelaars, Jerome Kon-
bual, Guido Sukarman, 
Denis Dery; Nicholas 
Yangtibr and Arnold 
Smal. 

1980: zonne-
energie / trying to 
raise solar energy 
to boil water. 
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Een woord bij de uitvaart

Het is vandaag ongeveer 10 maanden geleden  dat mijn broer 
Arnold zijn Gouden feest vierde, op zaterdag 27 oktober 2012. Ik 
heb toen een praatje gehouden. Dat zal ik nu niet herhalen.
Wel wil ik nog in herinnering brengen, hoeveel hij toen o.a. via een 
powerpoint-demonstratie vertelde over ̀ zijn` Ghana. Ik vind dat hij 
daar eigenlijk had moeten blijven.
Na zijn terugkomst in Nederland kwam hij terecht in Rotterdam 
en later in Maastricht. Volgens mij heeft hij ontzettend zijn best 
gedaan om te wennen. Hij kreeg daar gelukkig ook hulp bij van 
zijn medebroeders.
Ik wil nu iets vertellen over zijn laatste dagen. Op vrijdag 16 au-
gustus j.l. werden we door Arnold gebeld: hij was opgenomen in 
het ziekenhuis. We dachten: eindelijk voor de operatie, waar hij al 
zo lang op wachtte. Maar nee. Hij voelde zich niet lekker en was 
via de huisarts op de hartafdeling van het AZM terecht gekomen. 
Zijjn kalium-gehalte was niet goed en dat moest verder uitgezocht 
worden.
We bleven telefonisch contact houden. Op zaterdag belde hij half 
in paniek op. Er was niks meer goed en hij zag het niet meer zit-
ten; al die kwalen en onderzoeken.
‘s  Avonds belde hij om excuses aan te bieden voor deze paniek; 
hij voelde zich nu rustig.
Wij, mijn vrouw Hanna en ik, waren toch ongerust en gingen hem 
zondag opzoeken. Hij zag er slecht uit, voelde zich erg ziek. Er 
was van alles aan de hand. De dokters wisten het ook niet. Hij 
hoefde geen reanimatie; hij hoefde niets meer (dit benadrukte hij 
met dat bekende wegwerpgebaar). Hij had een mooi  leven ge-
had. Het was genoeg zo.

Frits Smal
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Dinsdag 20 augus-
tus zou er een scan 
gemaakt worden. 
De longarts belde 
ons omdat hij ons 
daarover wilde 
spreken. Arnold 
bleek veel zieker 
te zijn dan gedacht 
en hij ging snel 
achteruit. Wij gin-

gen direct naar Maastricht. Eerst bij Arnold langs. Hij lag nu op 
de longafdeling. Hij herkende ons nog wel, maar kon door de be-
nauwdheid nauwelijks spreken. Hij zei nog wel: ‘helemaal voor mij 
uit Alkmaar gekomen?’ 
De longarts vertelde, dat het heel ernstig was. Dat veel organen 
al aangetast waren en dat geen enkele behandeling of medicijn 
meer bleek aan te slaan.
In overleg met de broeders van de Capucijnengang heeft Arnold 
om 19.00 uur de ziekenzalving ontvangen, waar hij al eerder om 
gevraagd had. Vooral ter vertroosting. Ik vond het heel indruk-
wekkend. Of Arnold het nog bewust heeft ervaren weten we niet.
Daarna is Arnold, in overleg met de zaalarts en de medebroe-
ders, verplaatst naar een aparte kamer. Alles werd afgekoppeld. 
Hij kreeg alleen nog zuurstof. Hij was erg kortademig. Voor ons 
werden er twee extra bedden neergezet, De verpleegkundigen en 
de artsen waren erg goed, voor Arnold en voor ons. Ze zorgden 
ervoor dat Arnold het zo comfortabel mogelijk had. Als hij heel af 
en toe wat onrustig was kreeg hij morfine. Hij was niet bang.
Op woensdag 21 augustus 2013 om 4.30 uur is Arnold overleden. 
Volgens ons was Arnold blij dat wij erbij waren. Dat toonde hij en 
dat had hij eerder gezegd. 
Wij vonden het bijzonder om zijn laatste dagen en uren mee te 
maken.
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Zevenaar, 1955. Juvenaat / 
Institute. onder/below: Dublin.

Maastricht 1994: bijeenkomst 
provinciaal economen en as-
sistenten / meeting of Provin-
cial Treasurers. 

Met vrienden en familie 
in Ghana / Showing 
friends and relatives 
around in Ghana. 

Alle tekeningen in dit 
blad / all drawings 
in this issue: Arnold 
Smal.
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