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Levensloop van broeder Carloman Smit

Naar Zevenaar
Begin september 1942 was het zover. Ik zou mijn eerste grote 
treinreis maken naar het Juvenaat St. Stanislaus. Op het station 
werden we opgewacht door een onbekende broeder die ons zou 
begeleiden. Mijn ouders deden me uitgeleide. Dat kostte toch een 
traantje.
Er waren een paar jongens die ik kende van school: Chris Bo-
gaartz, Tonny Veldhuizen, Koos Wolters en Anton Gerits. De rest 
waren onbekenden. In de loop van de middag kwamen we aan in 
Zevenaar en gingen we te voet naar het Juvenaat.
 

Na een korte wandeling kwamen we bij een groot gebouw, dat 
ons onderdak zou zijn voor het komende jaar. Althans dat was de 
bedoeling. Het zou anders lopen.
Na het avondeten was het koffer uitpakken en gingen we naar de 
speelzaal, een grote ruimte waar veel jongens een flinke herrie 
maakten. De eerste nacht was een onaangenaam avontuur. De 
cellen voor onze klas waren toegewezen op alfabet. Ik lag tussen 
twee jongens uit Roermond: Schrijnemakers en Sijben. Die had-
den afgesproken dat ze bij elkaar over de tussenwand zouden 
kijken. Toen we goed en wel in bed lagen, hoorde ik gekrabbel 
en kwamen links en rechts twee onbekende koppen over de rand 
kijken. Ik schrok en zij ook en ik riep dat ze moesten opzouten! Ze 



hadden het idee, dat ze naast elkaar lagen. Zo vreemd was ons 
alles.
Het bed was een ramp op zich: er lag een keiharde strozak in die 
helemaal bol stond! Ik moest er met gespreide armen en benen 
op gaan liggen, anders rolde ik er af. Na veel geprobeer ben ik 
dan toch in slaap gevallen. De volgende morgen gingen we na het 
ontbijt bed opmaken. Dat werd ramp 2. Ik had thuis van moeder 
speciale instructies gehad, maar ik was klein van stuk en kon de 
strozak niet baas. Het was dus niet zo geslaagd. Er kwam een 
broeder (Ligorio) met een boekje in de hand controleren. Hij be-
gon op me te mopperen en schreef een aantekening in het boekje 
en ik kreeg een 5  Dat was niet zo’n prettig begin. Ging dat hier 
altijd zo? Later bleek de broeder niet zo’n groot pedagoog.
We gingen naar ons klaslokaal en ik kwam in 1A bij br. Bernardo. 
Die was gelukkig heel aardig en de lessen begonnen. Langzamer-
hand leerde ik de namen van de klasgenoten kennen. Spelen op 
de speelplaats bleek een voorgeschreven nummer: Baren! Geluk-
kig had ik dat in de zesde bij Maternus geleerd. Wel bezeerde ik 
mijn hand aan de ruwe bakstenen van het muurtje tussen speel-
plaats en de tuin. Een jongen van tweede klas bracht me naar 
de ziekenbroeder. Die verbond de hand en de jongen bracht me 
weer naar beneden. De volgende dag moest ik zelf de weg zoe-
ken, maar dat bleek een hele opgave - de ziekenkamer bleek op 
een tussenverdieping te liggen, waar ook de broeders hun kamer 
hadden.
Het eten bleek goed klaargemaakt, maar het was aan de krappe 
kant. Ik liep een beetje hongerig rond. Ja, het was oorlog en de 
broeders konden van de boeren in de omgeving niet veel krijgen. 
Het was dan ook allemaal veeteelt in de omgeving.

Woensdag 15 september
Wij hadden les in de mooie nieuwe tekenzaal, die boven de gym-
zaal lag. Wij zagen br. overste Magnus met een rood hoofd over 
de speelplaats lopen. Om hem heen liepen een stuk of vier Duitse 
officieren. Dat leek geen goede zaak. Dat was het ook niet. Bij het 
middageten werd ons door de overste verteld, dat het gebouw 
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door de Nazi’s was gevorderd. Wij moesten die middag onze kof-
fers pakken en de volgende dag allemaal naar huis gaan. De broe-
ders van de andere kloosters zouden onze ouders op de hoogte 
brengen. Grote ontsteltenis onder Broeders en jongens natuurlijk. 
De volgende morgen gingen we met onze koffers naar het station. 
Bij de uitgang werd me een pakje van mijn ouders overhandigd. 
Daar gingen we dan: verslagenheid alom. Ikzelf was stiekem een 
beetje blij, want ik vond Zevenaar niet zo prettig...

Thuis gekomen werden we door de broeders van de Noorder-
beekdwarsstraat opgevangen. Ik persoonlijk viel onder br. Gabrië-
lo van de 7e klas, maar ik hoefde niet in zijn klas te zitten. Ik kreeg 
een boek met type-lessen en mocht in het hoofdenkamertje onder 
de trap gaan zitten en mezelf het typen leren. Dat was dan weer 
meegenomen. Na  6 weken kregen we bericht, dat een nieuw on-
derkomen was gevonden en wel in:

Simpelveld
We vonden daar een gastvrij onderdak bij de Duitse provincie van 
de paters van de Heilige Harten. Merkwaardig, de ene groep Duit-
sers joegen ons uit ons huis, een andere groep nette Duitsers vin-
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gen ons heerlijk op.  De paters hadden ruimte genoeg, want alle 
studenten van hun groot seminarie waren opgeroepen en waren 
als soldaat naar het front gestuurd. Omdat er nu een grote groep 
Nederlanders in huis woonde, hoefden ze de gehate nazivlag niet 
meer uit te hangen op de verjaardag van Hitler. Een flinke groep 
oudere paters - de leraren en oude paters bleven in een afdeling 
van hun huis natuurlijk.
De broeders FIC sloten duidelijk vriendschap met hen en dat zijn 
we dikwijls gewaar geworden. De pater Justinus werd aangewe-
zen als onze biechtvader en godsdienstleraar. De paters lazen 
voor ons de H. Missen in hun prachtige kapel en waren altijd bij 
ons als er wat te vieren viel. Een groot deel van huis werd als Ju-
venaat afgestaan met klassen, slaapzalen en een grote speelzaal 
onder de kapel.
Rond het huis lag een prachtige tuin met een eigen waterbron en 
grote vijvers en landerijen en een flinke boerderij. Daar hebben de 
jongens in de groei en altijd trek ook van genoten! Honger hebben 
we er nooit gehad. Het Huis Daminaeum lag op een forse heu-
vel even buiten Simpelveld. Je moest onder een tunnel door van 
het Miljoenenlijntje en dan steil omhoog naar het huis. Een speel-
plaats was er niet, maar voor het huis was een grindplein, waar we 
toch konden spelen. Voor baren was het niet geschikt, gelukkig.
Kort na onze komst was er een welkomstavond, waar door ons 
koor gezongen werd en wat voordrachten werden gedaan.  Ik 
moest een Duits gedichtje voordragen, wat ik nog ken:

Ein groszer Ochs zog einem schweren Pflug im Feld.
Dasz er auch nog ein Mücklein trug auf seinem Horn,

war selbst ihm nicht bekannt,
weil er den Last eben nicht empfand.

Ein andres Mücklein kam, fragte:
‘Schwester, sag, was machst du da?’
‘Schüssss’, sagte der Erste, schüsss,

‘Wir pflügen’

Toen we eenmaal goed gesetteld waren namen de Broeders de 
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gewoonten van Zevenaar weer op. Er werden weer grote toneel-
stukken ingestudeerd. We hebben gespeeld: ‘Hotel de Wonder-
keet’, waarin ik de piccolo mocht spelen, ‘De Metamorfose’ en 
‘Storm op het Kanaal’.
In het tweede jaar kwam een groep seminaristen uit St. Oeden-
rode naar Simpelveld. Ze waren van de Hollandse provincie van 
de H. Harten. Ze waren ook door de Nazi’s uit hun huis gejaagd. 
Ze verbleven in een ander gedeelte van het grote huis.
Ze hebben voor ons een groot stuk van ‘Jozef in Dothan’ ge-
speeld, maar wij vonden er niet veel aan: we waren te jong voor 
die plechtige alexandrijnen.
We hebben ook eens een sneeuwballengevecht tegen hen gehou-
den. Dat hebben we smadelijk verloren. Ze waren dan ook een 
stuk ouder dan wij. Hun aanvoerder was een grote boerenjongen, 
die in zijn bloes met opgestroopte mouwen een enorme aanval 
deed, waar wij geen antwoord op hadden. Wij noemden hem ‘Jan 
Boezeroen’.

Nog in het eerste jaar bestond het 
huis 50 Jaar. Pater Anselmus, een reus 
met een lange witte baard, de stichter, 
leefde nog en er werd een groot feest 
gepland. Voor de stille Mis van 8 uur 
hadden de broeders ons in diepste ge-
heim de Duitse tekst van de Speyerer 
Domfest-Messe geleerd. De melodie 
kenden we wel uit de kindermissen van 
de lagere school. (Laat ons naar het al-
taar opgaan... etc.) In het Duits klonk 
dat zo: Zum Altare last uns treten. Alle 
paters, broeders en jongens waren in 
de eerste Mis, die pater Anselmus ce-
lebreerde. Toen hij binnenkwam, ging 

plotseling het orgel spelen (Radboud) en begonnen we te zingen. 
De paters waren ontzettend verrast en er viel menig traantje. Ik 
heb nog altijd de tekst in een boek liggen.
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De Hoogmis was ook een verrassing! We zongen een nieuwe mis 
van Strategier, met orgel (alleen voetenwerk) en trompet (pater 
Othmar) en een koor van broeders en jongens. Ik zie nog de prach-
tige versiering van het altaar met een beeldengroep van Charles 
Vos. Br.Paduano maakte veel werk van het klein Gregoriaans koor 
en het grote koor. Vierstemmige Missen kwamen van Jan Mul en 
Strategier, die snel werden gestencild en ingestudeerd. Soms 
kreeg hij dat in twee dagen klaar. We hebben er veel geleerd, ook 
op cultureel gebied.
In het tweede jaar kocht br. Overste een roeiboot voor de jongens, 
die werd met veel tam-tam in de vijver te water gelaten. We maak-
ten ook vaak grote wandelingen - een keer naar Vaals, waar we op 
de grote weg belaagd werden door een Engels vliegtuig. De piloot 
zag juist op tijd, dat we maar kinderen waren en trok zonder een 
schot weer op. De groep in rijen van drie werd direct opgesplitst... 
we leken te veel op een soldatengroep.
In dat jaar werd Aken vaak ‘s nachts door Engelse vliegtuigen 
gebombardeerd. Wij werden dan uit bed getrommeld en zaten 
soms uren in de keldergang tot het ophield. ‘s Morgens mochten 
we uitslapen en verviel de eerste les. Een keer lag er een torpedo-
achtig voorwerp in de boomgaard. Het was geen bom gelukkig, 
maar een afgeworpen lege benzinetank.
Onze schoenen werden gerepareerd door een schoenmaker in 
Hys, bij een broer van een van onze broeders. Toen die geen leer 
meer had, offerden de paters de brede drijfriemen van hun druk-
kerij op, die toch stil lag vanwege papierschaarste. Dat waren ke-
rels ! Enkele paters tussen de 50 en de 60 moesten geregeld om 
de 6 weken een week wacht lopen op het station van Maastricht. 
Ze slopen voor dag en dauw in uniform de deur uit. Dat hebben 
we pas later gehoord. Pater Justinus en Daniël konden dat altijd 
geheim houden.
We gingen ook elk jaar jaar in de winter een keer naar Ubachsberg 
om met ons jongenskoor de stille mis en de Hoogmis zingen op 
de parochie feestdag. Tussen de missen gingen we het eerste jaar 
ontbijten bij de boeren thuis. We kregen een stevig ontbijt, dat 
we veel eer aandeden, maar we hadden er niet op gerekend dat 
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daarna nog grote vlaaien kwamen. We konden ze niet op. Daags 
erna kwam een grote platte wagen uit Ubachsberg met - jawel - 
de overgebleven vlaaien. Het tweede jaar hadden we het ontbijt in 
de gangen van de dorpsschool.
Uit dit alles mag duidelijk worden, dat we geen bezwaar hadden 
dat we Zevenaar hadden moeten ruilen voor Simpelveld. Je hoor-
de ons niet klagen. Het onderwijs ging intussen gewoon door en 
ik ging over van de eerste naar naar de tweede klas en in 1944 
naar de derde. We renden na de uitslag naar de speelplaats, waar 
ik een paar vreugde-sprongen maakte en ineens lag ik op mijn 
neus, want de kap van mijn klomp was gesneuveld. We droegen 
toen door de week allemaal klompen. Het was een raar gezicht 
om al die klompen in rijen voor de kapel te zien staan, want bij de 
mis gingen we op kousenvoeten.
Oh ja, ik mocht dikwijls op maandagmiddag met een andere 
jongen met de bolderwagen naar Eys om de schoenen naar de 
schoenmaker te brengen. Als er dik sneeuw lag (want het waren 
strenge winters die jaren) was het een heel karwei. Maar het was 
ook een mooi uitje. Om 4 uur pas terug!  Op zondagavond was 
het laatste uur van de studie altijd voorlezen. Vooral Juvenalis kon 
spannend voorlezen. Had als voorleesboek ‘De Tijger van Mon-
prasem’. Maar hij hield zich strikt aan de tijd. Eens op de volgende 
manier: ‘Een grote groep kano’s met krijgers naderde het strand. 
In de voorste praauw stond voorop de Tovenaar (gekleed in in 
een oorlogszuchtige uitmonstering) en op zijn hoofd EEN GROTE 
KOPEREN BEL!’ Want net op dat moment werd geluid voor het 
einde van de studie.

We hebben veel geleerd in de jaren in Simpelveld, niet alleen in de 
klassen, want dat ging ijzerenheinig door, maar op maatschappe-
lijk en cultureel gebied, teweeg gebracht door het andere huis met 
een andere cultuur en ook dat in de bewogen oorlogstijd. Maar 
Simpelveld was ondanks alles een HUIS VAN VREDE.
Ook na de oorlog hielden de broeders van Zevenaar contact met 
de paters van het gastvrije Simpelveld. Terecht!
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Na de grote vakantie kregen we bericht dat we thuis moesten 
blijven tot nader bericht, want het Amerikaanse en Engelse leger 
had Limburg en een deel van Brabant al bevrijd. De jongens van 
boven de rivieren konden niet naar het Zuiden reizen en moesten 
dus noodgedwongen thuis blijven, waar ze helaas de hongerwin-
ter moesten meemaken.
Daarover heeft ieder zijn eigen verhaal...

De hongerwinter
In september 1944 moesten we dus thuisblijven en werden we 
opgeroepen om ons te melden bij de broeders in Den Haag om 
daar aan de ULO het onderwijs op te vatten. Ik kwam in de 3e klas 
te zitten, waarvan br. Theonas klasbroeder was. Br. David was 
daar hoofd. Die vond dat we extra lessen Engels moesten volgen 
en dat was op woensdagmiddag, normaal een vrije middag! Nou 
ja... 

In de klassen konden we gewoon meekomen, dat was geen pro-
bleem. Maar naarmate de herfst volgde, verslechterde de toestand 
aan voedingsmiddelen en gingen veel jongens onder schooltijd 
naar het Westland om bij de tuinders aardappelen en groenten 
te halen. David kwam de klassen rond om te vertellen ‘dat dit al-
leen mocht, als het hóóóógst noodzakelijk was.’ (Hij had het in 
het klooster zo goed, dat hij niet wist, dat dat moment allang was 
aangebroken.)
Onder de les van br. Cornelius deed mijn voorbuurman zijn kast-
je open en nam een flinke hap van de winterpeen die daar lag. 
Cornelius reageerde met het bevel: ‘Breng hier die peen’. Ik hoor 
die jongen nog antwoorden met:’NOOIT!’ We zagen allemaal de 
noodzaak van dat antwoord in en beneden die jongen om zijn 
dikke winterpeen, want honger hadden we allemaal .

In november waren er geen kolen meer om de klassen te ver-
warmen en werd de school gesloten. Nu kon iedereen naar het 
Westland zonder de school te verzuimen. Mijn broer had voor mij 
een werkelijk hybride fiets in elkaar gezet, die de Duitsers niet zo 
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gauw in beslag zouden nemen. 
Twee normale ‘wielen, een kin-
derframe, een bakfietszadel 
en houten blokken op de trap-
pers’. Die fiets heeft zijn dien-
sten bewezen. Op een koude 
wintermiddag was ik ermee op 
stap gegaan en was tussen de 
kassen min of meer verdwaald. 
Ik reed op een smal paadje 
met rechts een lange rij kassen 
en links een sloot. Plotseling 
schoot het achterwiel onder 
me weg door het gewicht van 
een grote zak winterpeen op 
de bagagedrager en plompte 
de sloot in. Daar stond ik: de 
fiets voor het grootste deel in 

de sloot en een kletsnat linkerbeen. En werkelijk niemand te zien! 
Fiets en winterpeen waren te kostbaar om achter te laten, dus 
ik heb lang staan tobben om alles weer op het droge te krijgen, 
inclusief de kletsnatte zak met peen. Maar het lukte. Lopend heb 
ik mijn weg vervolgd. In de buurt van de grote weg heb ik de fiets 
verstopt en ben gaan kijken of op de bruggen controle gehouden 
werd door de Landwachters. En dat was ook zo. Ik ben toen maar 
gaan wachten tot er een vrachtwagentje kwam om de in beslag 
genomen zaken op te halen. De Landwachters stapten mee op en 
verdwenen naar de stad. Royaal ruimte latend tussen hen en mij, 
kon ik toen veilig naar huis komen.

Het klooster van de broeders had flink wat voedselvoorraad, maar 
dat zou spoedig veranderen. Op een avond was een verzetsman 
in de buurt gewond geraakt en via de school en de tuin door het 
broedersklooster verder geholpen. Dat was echter aan de Duit-
sers verraden. Spoedig verscheen de Gestapo en alle broeders 
werden opgepakt en moesten naar het politiebureau, waar ze 
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werden vastgehouden. Zelfs de oude br. Gommarus die slecht ter 
been was moest mee en hij werd in de bakfiets, waarmee de mid-
dagmaaltijd naar de buitenscholen ging, meegenomen. De moffen 
doorzochten het hele klooster en stalen alles wat er aan voedsel 
was. De radio, die verstopt zat achter een plint in de recreatiezaal, 
hebben ze niet gevonden. Omdat er verder niets gevonden was, 
mochten ze na een angstige nacht de volgende dag naar huis. 
Maar de broeders wisten nu ook wat honger was. De jonge broe-
ders gingen op hongertocht tot ver in het land om de zaken aan te 
vullen, voor zover dat ging.

Ons gezin was in de hongerwinter ook nog eens op volle sterkte. 
Vader, moeder, zus met haar baby, Frans en ik en oma van moe-
derskant, die door de Nazi’s als alleenwonende uit haar huis was 
gezet voor een gezin uit Scheveningen. Frans zat eigenlijk on-
dergedoken in Maastricht, maar was op verlangen van Vader en 
Moeder voor zijn verjaardag op 9 september naar huis gekomen. 
Precies op die dag brak de Spoorwegstaking uit en kon hij niet 
meer terug. Zo waren we met zevenen, waarvan mijn broer geen 
bonkaarten kon halen, omdat hij zgn. onvindbaar was. Dat leverde 
dus een voortdurende bron van zorg op. We zijn er gelukkig alle-
maal doorheen gekomen, maar het heeft heel wat moeite gekost.
Br. Paduano was van Simpelveld naar Den Haag verplaatst en 
raakte betrokken bij de voedselvoorziening van het het IKB (inter-
kerkelijk Bureau). Toen de ULO gesloten bleef, betrok hij mij bij de 
uitdeling van de warme maaltijden. Ik moest dus eerlijk uitdelen 
aan de mensen, die voor hun gezin met hun pannetjes in de rij 
stonden. Padje had mij gezegd, dat ik ook voor mezelf een pan-
netje mocht meebrengen. Dat at ik daar nooit op, maar nam het 
gevuld mee naar huis, waar ik het aan moeder gaf ter verdeling. 
Vader, zus en ik probeerden langs allerlei wegen aan aanvulling te 
komen en zo waren we dikwijls op pad naar het Westland of ston-
den we uren in de rij bij de winkels, als de ‘bonnen uitgekomen 
waren.’ Frans die niet de straat op kon, verzorgde het stookpro-
bleem met grote inventiviteit, toen de gasvoorziening werd afge-
sloten voor de hele stad.
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Op 21 november 
1944 kwam de 
grote razzia in Den 
Haag. Die morgen 
was het vreemd stil 
op straat en zagen 
we overal op de 
straathoeken ge-
wapende soldaten 
staan, zelfs met 
machinegeweren, 

die iedereen in huis hielden. Ze deden in alle brievenbussen pa-
pieren waarin stond, dat alle mannen tussen de 16 en 50 jaar 
om 10 uur voor de huisdeur moesten staan met een pungel om 
weggevoerd te worden voor de ‘Arbeit-Einsatz’ en verdedings-
werken
buiten de stad. Was de opkomst gering, dan zou huis voor huis 
doorzocht worden. Er kwamen maar weinig ‘vrijwilligers’ opda-
gen, zodat onaangename visite te verwachten was. Omdat ik 22 
november 16 jaar werd, stuurde vader me naar boven om een 
korte broek aan te trekken, want dat zou wel lukken, omdat ik 
klein van stuk was. Verder gingen we meteen de vluchtplaats voor 
Frans in orde maken. Dat was de vliering boven de zolderslaap-
kamers, die al eerder met platen was afgedekt tegen de koude. 
Twee deksels van grote kisten werden over de balkjes gelegd, een 
matras met dekens erop en een emmertje voor jeweetwel. Frans 
klom naar binnen en vader en ik timmerden de platen weer op hun 
plaats. Nu maar afwachten en bidden...
 
Toen we allemaal rond het middaguur in de keuken aan tafel zaten 
voor de boerenkoolstamppot (zonder worst !) en ik net terug was 
van de zolder met een pannetje voor Frans, ging de bel. Twee 
soldaten stonden meteen op de trap en kwamen naar boven. 
Meteen ging de bel weer en stonden er weer twee op de mat. 
Die werden gelukkig door hun kameraden met een ‘Los Mensch, 
wir sind schon da’ teruggestuurd.   Vader nam de ‘rondleiding’ 
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over en gebood ons allemaal gewoon door te eten. Hij ging voor 
en ik sloop mee als ongehoorzame jongste zoon. Vader schoof 
ongemerkt de schuifdeur naar de zolder dicht, maar dat hadden 
ze in de gaten. Op de slaapkamer van Frans en mij, deden ze de 
deur dicht en zagen ze de grote kaart van België en Nederland 
hangen, waarop wij met vlaggetjes op spelden de frontlinies van 
de opmars van de geallieerden bijhielden. Zelfs de corridors naar 
Nijmegen en Arnhem stonden er op. Ze vroegen gelukkig niet hoe 
we aan al die informatie kwamen, maar bleven er geruime tijd naar 
staan kijken en kommentaar leveren. Er stond blijkbaar meer op, 
dan die piotten wisten!  Ze gingen verder naar de zolder waar het 
lekker donker was, omdat moeder de allang-droge was had laten 
hangen. Ze keken uit het dakraam, of er geen jonge mannen in de 
dakgoten lagen en rommelden in de kisten (waarvan de deksels 
op de vliering lagen!) en hadden geen erg in de vliering.

Beneden gingen ze alle kamers na, 
keken in kasten en onder de bed-
den en gingen gelukkig zonder ver-
der commentaar weg. Dat was een 
opluchting. Als we gedaan hadden 
wat oma vroeg, ‘om die arme jongen 
voor het eten naar beneden te laten 
komen’, was het nog misgelopen 
ook. Maar vader had het vierkant 
verboden. ‘De piccolo zorgt voor de 
bovenverdieping’ was zijn reactie. 
Die piccolo was ik!
‘s Avonds verdwenen de soldaten 

naar de kazernes en was de kust weer veilig. Frans kon weer naar 
beneden en ging zich opwarmen bij de kachel.

Toen ook de electriciteit werd afgesloten, werd het avondeten een 
enorm avontuur. Op tafel stonden twee glazen met water en bril-
liantine-olie en brandden er armzalige pitjes in. Toen de baby van 
zus een glas omstootte, wilde zus het glas nog redden en stootte 
zelf het tweede glas om. Daar zaten we In het pikkedonker en de 
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drab op het tafelzeiltje. Met de ‘knijpkat’ (een handdynamo als 
lichtbron) werd de boel weer opgeruimd. Smakelijk eten !
De winter was streng en eindelijk brak het voorjaar aan. De voed-
selvoorraad slonk erbarmelijk en eindelijk stonden de bezetters de 
voedseldroppings toe. Wel hadden we al een paar keer Zweeds 
wittebrood gekregen. Vlak voor de bevrijding van 5 mei werd de 
stamppotvoorziening van het IKB ook nog gestopt. Er was wer-
kelijk niets meer. Ik ging voor een boodschapje naar buiten en zag 
een sterk vermagerde man op de vensterbank van de buren zit-
ten. Toen ik terugkwam, lag de man op de grond. Dood! Met een 
bakfiets werd de man naar het ziekenhuis gebracht. Verschrik-
kelijk!

Toen de Canadezen een intocht in de stad hielden, renden mijn 
broer en ik naar de Regentesselaan, waar ze voorbij kwamen. In-
eens was ik mijn broer kwijt: hij lag op de grond. Flauw gevallen 
van de honger. Gelukkig had ik een pakje sigaretten en een tablet 
chocola gevangen en was het thuis feest. Ik kreeg mijn eerste si-
garet en werd meteen misselijk, maar het was toch een feestelijke 
misselijkheid.
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Gaandeweg werd de uitdeling van de voedselpakketten geregeld 
en verbeterde de toestand. Met Frans ging ik naar het Scheve-
ningse Bos om hout voor het noodkacheltje te sprokkelen. Frans 
had onder zijn jas een bijl en een zaag aan een touw hangen. Toen 
we flink wat verzameld hadden en de zak vol was, werden we 
aangehouden door een man in een overall en een oranje band om 
zijn mouw, die ons beval alles weer op de grond te gooien. Met 
zijn ouderwetse geweer dacht hij, dat we onder de indruk waren. 
Maar mijn broer maakte hem uit voor een ‘Oranje-SS-er’ die de 
Duitsers kwam nadoen en of hij dan ons hout na ons vertrek zou 
meenemen naar zijn eigen huis. Daar had hij niet van terug en wij 
vertrokken. Als hij zijn geweer zou willen gebruiken, zou mijn broer 
met de bijl antwoorden. Hij liet ons gaan...
Begin juni gingen de broeders uitkijken naar een gelegenheid om 
naar het zuiden te komen. Er zou een convooi van 3 vrachtwa-
gens naar Limburg gaan met groenten uit het Westland. Maternus 
kwam het ons zeggen en op een zondag konden we mee. Ver-
deeld over de vrachtwagens konden de kwekelingen, mijn broer 
en een drietal broeders bovenop de dekzeilen gaan zitten en zo 
begon een avontuurlijke tocht naar het zuiden. Laat in de middag 
werden we afgezet bij de broeders in Heerlen waar we werden 
ontvangen met vlaai en vroege kersen. Om half acht ‘s avonds 
ging er een treintje naar Maastricht, en daar aangekomen stalden 
we onze koffers bij de broeders in Wijck en gingen te voet naar 
de Kweekschool, waar we vrijwel meteen naar de slaapzaal van 
Stefano gingen. De bedden waren al opgemaakt en we konden 
meteen naar bed. Geslapen dat we hebben... De kwekelingen 
van Brabant en Limburg waren er al. Bertus van De Beyart bracht 
onze koffers en de dag daarna gingen we al naar de klas. Toen 
het augustus werd, mochten de zuiderlingen op vakantie, maar 
wij moesten blijven.’s Morgens school en ‘s middags sporten en 
‘s avonds studeren. We waren weer gauw gewend. Van het minis-
terie kwam in december de boodschap, dat alle leerlingen over 
waren naar de volgende klas en zo begonnen we in januari met de 
eerste klas van de Kweek. De hoogste klas Kweekschool kreeg 
het onderwijzers-examen cadeau! 
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Over de kweekschooljaren zal ik kort zijn. Alles ging ijzerenhei-
nig door. De jongens van de vakschool kregen hun praktijklessen 
en wij onze theorielessen voor het onderwijsexamen, net alsof er 
geen oorlog was geweest. In de 3e en 4e klassen kregen we we-
kelijks een middag praktijk op de lagere school. Zo stond ik in de 
eerste klas bij br. Henk de Wilde, in de 3e klas in Wijk bij br. Roga-
tus en tweemaal in de 6e klas van de Jozefschool in de Begijnen-
straat bij Allowinus. Daar heb ik veel van geleerd. De volksjongens 
van de Begijnenstraat leerde ik van Allowinus ‘bemeesteren’ en bij 
het eindexamen Gymnastiek kreeg ik die klas terug. Mijn klasge-
noten hadden meelijden dat ik zo’n stel kreeg, maar ik kende ze 
al: geen probleem. Aan het slot gaf ik trefbal, met de bijzondere 
regel: Wie een tegenstander boven de knie raakte, werd aan de 
kant gezet voor vijf minuten. Het spel ging prima. Voor gym had ik 
een 9 als examencijfer.

Verder was er op de kweekschool volop gelegenheid voor cultuur. Ik 
was bij het zangkoor, bij de FAX als redacteur en speelde altijd 
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mee met toneelstukken. Toen ik bij Loyola ging vragen of ik ook 
pianoles mocht, kreeg ik nul op het rekest. Ik had al veel te veel 
‘extraatjes’ en wat moest er dan van de studie terecht komen. Dat 
ik alleen wat wilde leren spelen voor de zanglessen op school, was 
geen sterk argument. Later kwam er een plaats vrij bij de violisten 
en mocht ik dat proberen. Bij de eerste les inspecteerde onze le-
raar onze handen en zei tegen mij: ‘Wat doe jij hier? Je hebt piano-
handen en veel te lange vingers voor een violist. Dat wordt niks’. 
Hij had gelijk, want ik heb nooit een zuivere FA (halve afstand) le-
ren spelen. Altijd vals 
! Na negen maanden 
heb ik de viool aan 
de wilgen gehangen. 
Ik kon alleen het 
liedje ‘J’ai du bon ta-
bac’ redelijk spelen 
en verder kwam ik 
niet.

In de vierde klas 
konden we na toe-
stemming van br. 
Bonaventura in een persoonlijk gesprek postulant worden. Ik 
kreeg bij die gelegenheid wel zijn toestemming, maar onder voor-
aarde, want ik kreeg ze meteen aardig uitgemeten van de strenge 
Bona. Dat hield hij overigens bij de verdere visitaties vol. In het 
Magistraat kreeg ik nog te horen, dat als hij mij zag voorbijkomen, 
hij altijd moest denken: ‘Nou, die meent zich heel wat! ‘ Ik snapte 
er niks van, maar ik zei maar dat ik me zou beteren. Ik kon moeilijk 
zeggen, dat ik dat van hem ook dacht.

Bij het eindexamen ging alles goed, maar het vak wiskunde bracht 
me veel zorgen. De laatste twee jaren had ik daar slechte cijfers 
voor. Als ik aan Electo vroeg of hij de moeilijke som nog eens wou 
uitleggen, schreef hij nog een keer op het bord, maar stapte over 
de moeilijkheid heen en had niet in de gaten, waar ik strandde. ‘Zo 
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goed?’ ‘Ja broeder’, zei ik dan maar, want een tweede keer durfde 
ik het niet vragen.

Bij het naderen van het mondeling examen, raadde hij me aan de 
bewijzen van de meetkundestellingen glad van buiten te leren. 
Ik kreeg nog een proefexamen en dat ging gesmeerd. Op het ei-
genlijke examen was hij zenuwachtiger dan ik (voor de bijzitter) 
en heeft hij geen enkele stelling durven vragen. Het resultaat was 
een 4! Loyola zei bij de diploma-uitreiking, dat ik de enige was die 
misschien een goede onderwijzer werd, vanwege de 9 voor gym 
en dat er verder geen vuiltje aan de lucht was ondanks de 4 voor 
wiskunde, want ik had 27 compensatiepunten. He hè, wat een 
opluchting. Trouwens, onze hele klas was geslaagd.

Na vijf dagen verlof gingen we naar het noviciaat. Op weg van 
het station naar De Beyart, maakten we enigszins baldadig onze 
zakcenten op aan bier (ik niet, vond bier vies) en aan ijsjes. Met 
sigaretten en met chocola in de zak kwamen we ons presenteren 
aan br. Monulfus. Die wist wel hoe onze wandeling naar De Beyart 
was verlopen, maar zei er wijselijk niks over.

Op 13 augustus vonden we een nieuw habijt en scapulier op ons 
bed en op 14 augustus werden we in de H. Mis aangenomen als 
novice. Vol goede voornemens uit de retraite begonnen we aan 
ons eerste jaar in de congregatie. Het programma was ons al 
zo’n beetje bekend: morgenofficie, meditatie, ontbijt, kleine werk-
zaamheden, onderrichting en aantekeningen maken daarvan, en 
dan grote werkzaamheden op de droogzolder, kamers schoon-
maken en gangen en lokalen, aardappelen schillen, afwassen enz. 
enz. De laatste drie maanden was ik directeur van de schilkamer, 
een functie, die enige vrijheid toestond. Ik kon de zondagse peren 
stiekem vooruit laten schillen, zodat het zaterdagse halve uur vol-
leybal spelen gegarandeerd was. Toen Monulfus dat door kreeg, 
moesten we toch gaan schillen, maar er waren alleen aardappe-
len, zodat het parool gegeven werd:  hooguit 3 aardappelen, want 
we hebben zat tot maandag.
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Ondanks allerlei werkzaam-
heden kregen we toch door, 
dat de hoofdzaak van het 
noviciaat toch een andere 
was, namelijk het gebedsle-
ven. De meditatie bleef toch 
lang een moeilijke opgave.

Het magistraat onder br. 
Magnus had dezelfde be-
doeling, Magnus behan-
delde ons als geprofeste 
broeders en er heerste 
daardoor een heel andere, 
volwassener sfeer. Er was 
meer tijd uitgetrokken voor 
de studie en de lessen voor 
de hoofdacte B, die we dan 
ook haalden. Gelukkig geen 
wiskunde meer, maar wel 
natuurkunde, een aanver-
wante geschiedenis. Ik ging 
met Nico Brunott samen op 

examen in Roermond. Hij was ingeschat op minstens een 8, ik op 
een 6. We kwamen met omgekeerde cijfers thuis. 

Nico had zich laten verleiden tot een discuscussie met de exa-
minator en ik had goede sier gemaakt met een verhaal over de 
voorloper van de TV. Electo was niet bepaald gecharmeerd! 
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Vervolg levensloop Carloman Smit

St. Michielsgestel
In augustus 1951 verkeerden we allemaal in spanning. Wat voor 
benoeming zouden we krijgen en waar? Ik kreeg een eerste klas 
aan de Martinusschool van de Willibrordusparochie in Amsterdam 
4 Zuid. Aangezien de vakantietijd daar eindigde rond de twintig-
ste, had ik maar een weekend om me voor te bereiden. Tussen 
9 en half 10 kwamen de ouders de kinderen brengen. Dat waren 
er 50. Maar toen ik begonnen was met de eerste leesplaat met 
AAP, stond Monald met een kwade vader voor de deur, met een 
inschrijvingsbewijs voor zijn zoontje. Die had Monald vergeten op 
de lijst te zetten. En pa liet zich niet wegsturen. Toen zijn ze maar 
op zolder een eenpersoonsbankje gaan zoeken. Dat werd tussen 
de 1e en 2e rij ingeschoven en Chrisje Dijkstra klom er handig 
overheen, met een gezicht van ‘Zo, ik zit. Knappe jongen die me 
weg krijgt.’  

Het werk met die klas vond ik heerlijk. De Amsterdammertjes 
voelden zich al groot en waren een heerlijk publiek en de analyse 
van de letters ging met een vaartje. Toen ik toe was aan de syn-
these van de letters tot nieuwe woorden, liep ik vast. Het wilde 
maar niet lukken. Gelukkig kon ik mijn buurman Solanus van Wijk 
raadplegen. Hij zei meteen: ‘Je hebt zeker de handleiding strikt 
gevolgd? Ja, daar staan alleen maar drieletterwoordjes met be-
tekenis in voor de verkoopbaarheid van de methode. Ga maar 
gauw een lettermachine maken, zodat alle klinkers een beurt krij-
gen.’ Nou dat gedaan en het probleem was meteen opgelost. De 
jongens waren enthousiast en hadden vooral lol als er ondeu-
gende woordjes op de machine verschenen. 
Godsdienst, lezen en schrijven, rekenen gingen erin als koek en 
vertellen was een mooi besluit van elke dag. Als ze moe werden, 
zongen we een liedje. Ik had bundeltjes genoeg. De voorberei-
ding van de eerste Communie was een feest op zich. Tweehon-
derd kinderen in de grote kerk was heerlijk. Er waren ook nieuwe
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nieuwe liedjes bij; de godsdienstmethode verschenen met een 
kleine notenomvang, zodat ze niet hoefden te schreeuwen. Wim 
Diemel had van zijn gecombineerde 2e en 3e klas een zangkoor 
gemaakt en die wilde meedoen. Ik ben toen naar Pastoor Vis ge-
stapt om te vragen of dat mocht. Men had me dat afgeraden, 
want de Pastoor was een kwade, zei men. Maar dat pakte heel 
anders uit. ‘Daar maken we een koortje van in toog en super-
plie, want die hebben we genoeg. En ik kom ze met het kruis en 
de misdienaars afhalen van de schooldeur, dat zullen de ouders 
mooi vinden.’ Dat je in Amsterdam zomaar niet met een processie 
op straat mocht, vond hij geen bezwaar, want ‘de niet-katholie-
ken liggen toch nog allemaal in bed!’

Veertien dagen daarna kreeg ik bezoek van de bisschoppelijk 
Inspecteur en toen die hoorde, dat ze de Communie al gedaan 
hadden, ging hij ze bevragen. ‘Zo jongens, dan kunnen jullie me 
wel vertellen: Wie is tegenwoordig in het Heilig Sacrament des 
Altaars?’ De klas bleef stil en keek vol onbegrip naar mij. Ik heb 

Carloman Smit, Jos Lefeber, Reginaldus Haverkort, 
Roelof van Grinsven, Jos Straates
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het toen maar wat anders gevraagd en de vingers vlogen om-
hoog. De Inspecteur was dik tevreden en zei: ‘Broeder, vraagt U 
maar door, want ik praat over ze heen.’ Tegen Pasen kwam Mo-
naldus vragen hoeveel jongens er bleven zitten in verband met de 
aanvragen voor het komend jaar. Ik kon zeggen, dat er geen zit-
tenblijvers waren. Hij kon het niet geloven en wilde die middag in 
mijn klas les geven, ik moest dan de zesde klas doen. Om vier uur 
kwam hij vrolijk terug en zei, dat hij dat nog nooit meegemaakt 
had. Ze konden prima lezen en ze konden al rekenen tot 100. Dat 
was ook mooi meegenomen. Hoi, ik blij. 

Het tweede jaar ging precies zo, alleen met wat minder jongens, 
want er was een derde 1e klas gevormd vanwege de ‘babyboom’. 
Harry Lausberg had die klas gekregen en Joe Wols was nu mijn 
buurman. Toen we veertien dagen bezig waren stond meester 
Prinsen met een paar jongens voor de deur, die ieder een stapel 
leesboekjes droegen. Verbazing, ‘Dat zijn mijn boekjes niet!’ Prin-
sen zei: ‘M’n voorganger bakte er niks van en ik moest altijd alles 
inhalen met de laatste leesboekjes van de 1e klas. Maar dat hoeft 
dit jaar niet.’ Nou, ik was zo trots als een oude aap. In de zomer 
kwam de Congregatie-inspecteur Br. Rafaël op bezoek. ‘s Mor-
gens was hij er al en ‘s middags kwam hij weer terug. Ik begon 
onraad te ruiken. Waarom wilde hij alles weten? Het ging toch 
goed. Ik vond het wel raar, want naar de buurman ging hij niet. 
Daar was toch alle reden voor, want die had ik in februari moeten 
zeggen, dat hij moest ophouden met tekenen en toneel spelen 
met de klas, want ze waren gruwelijk achter. Hij had me namelijk 
uitgenodigd om een zogenaamde culturele uitwisseling te hou-
den. Hij in mijn klas en ik in de zijne. Hij kwam na school lijkbleek 
terug. Wat nu te doen? We hebben toen afgesproken, dat hij zich 
zou beperken tot lezen, schrijven en rekenen en geen flauwekul. 
Dat heeft hij gedaan en ze hebben alles in kunnen halen. Wij heb-
ben er verder met niemand over gesproken. 

Het bezoek van de Inspecteur werd me pas in augustus duidelijk. 
Toen de meeste broeders op retraite waren, moest de verplaat-
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singslijst bekend worden. Overste Lodewijk was die dag al drie 
keer naar de brievenbus geweest en bij de middagkoffie met de 
achttal thuisblijvers had hij hem te pakken. Hij keek erin en zei 
verder niets. Wij zeiden: ‘Ach, lees hem maar voor. In Amersfoort 
(retraitehuis) hangen ze hem gewoon op het bord.’ Nou, we moes-
ten het dan maar zelf weten. Een van ons moest naar Weert (pa-
niek!) en Carloman naar St.-Michielsgestel (verbazing èn paniek). 
Ze begonnen allemaal erop te wijzen, dat dat toch zo’n mooi werk 
was enz. enz. maar ze waren er nog nooit geweest. Ik ook niet 
en ik had nog nooit een doof kind gezien. Ik heb die nacht weinig 
geslapen. De Overste ging ons direct trakteren, maar dat loste 
niks op. 

Oh ja, nog vergeten. In het tweede jaar in Amsterdam stonden 
ineens mijn moeder en mijn zus voor de deur. Dat was een ver-
rassing, ook voor de jongens. Want die realiseerden zich toen 
pas, dat een broeder ook ouders en broers en zussen kon heb-
ben. Ze werden met gejuich ingehaald en we hadden een prach-
tige middag en ze sloofden zich allemaal uit om goed voor de 
dag te komen. Moeder vertelde me achteraf, dat ze in de tram 
hadden zitten overleggen, waar ze toch moesten uitstappen. Een 
mevrouw had het gehoord en gezegd dat ze met haar moesten 
uitstappen, want ze had allang gezien dat mijn moeder en br. Car-
loman precies op elkaar leken! Ze had namelijk haar tweeling bij 
mij in de klas zitten. Vader was er helaas niet bij, want die was op 
zijn werk natuurlijk. Ze hadden mij bij de vorige kerstmis al verrast 
met een prachtige kerststal te sturen. Die heeft natuurlijk in de 
klas gestaan en is ook meegegaan, naar ‘Gestel. Later heb ik die 
aan mijn neef Jan gegeven, die gaat dus al een halve eeuw mee.  

Ik heb dus de rest van de vakantie zitten bedenken, hoe ik het in 
‘Gestel moest aanpakken, maar ik kwam geen steek verder. Dus 
ik ging zeer ongerust naar de trein met mijn oude Zevenaar-koffer 
en nog een propvolle boterdoos. Overjas en hoed op, ondanks de 
laaiende zomerhitte. Toen ik het enorme gebouw naderde, dook 
plotseling een oude man voor me op, die me met gebaren en on-
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verstaanbare geluiden duidelijk maakte, dat ik niet de hoofdtrap 
moest opgaan, maar de rechter trap moest nemen, later vond ik 
uit, dat deze man altijd probeerde de eerste te zijn, die de nieuwe 
broeder had gezien. Het was een van de oud-leerlingen. Maar 
ik dacht: ‘Waar ben ik nu eigenlijk aangeland?’ Gelukkig was de 
ontmoeting met overste Lotharius en de medebroeders wat po-
sitiever. Na een kort gesprek met de overste nam broeder Leo 
Speth de ontvangst over en die begeleidde me, met een korte 
verwijzing naar mijn toekomstige klas, naar mijn kamertje onder 
de schoenmakerij. Nou, dat was maar een klein smal geval met 
een stoel, een wastafeltje en een bed; beslist geen paradijs. Een 
tafeltje ontbrak, maar Leo ging er een halen. Even later kwam hij 
ermee aan, maar later bleek dat hij dat eenvoudig van mijn klas 
had gehaald! Dus daar moest ik later er een voor opduikelen. 

Vanuit Maastricht kwam het bericht, dat de tijdelijke professie van 
3 jaar op 5 jaar werd gesteld. We moesten dus weer een 8-daagse
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retraite doen en dat zou in 1955 weer zo zijn. Dat vonden we al 
niet zo leuk, maar later bleek dat we in de praktijk ook nog twee 
jaar tijdelijk waren en we dus nog eens 2 jaar het halve rantsoen 
tabak kregen. De logica daarvan ontging ons. Het leek wel twee 
jaar straf. Ik moest de klas van Celestinus overnemen. Die bestond 
uit negen jongens van diverse leeftijd en ontwikkeling, die gese-
lecteerd waren op hun positieve gehoorresten en na dat jaar be-
stemd waren voor de speciale school in Eindhoven. Dat is ook zo 
gegaan, maar dat betekende, dat ik in die klas wel de gezamenlij-
ke taallessen kon geven, maar met vier groepen voor rekenen zat 
te kijken. Het was best een aardige klas, maar het rekenen kostte 
veel tijd en ze kwamen in andere vakken beslist te kort. Dat ving 
ik maar op in de avondlessen. Van de Overste had ik een getypte 
bundel met taallessen voor de vierde klas gekregen en die volgde 
ik de eerste tijd maar letterlijk. Ze waren verschrikkelijk saai en ik 
ben maar gauw begonnen met echte natuurlijke spreekzinnen in 
te lassen. Dat lukte met hun gehoorresten wonderwel. Aan het 
eind van het jaar konden ze met succes overstappen naar de 
Eindhovense Slechthorendenschool waar toen ook verschillende 
broeders naar overstapten. De cursus in Tilburg kwam helaas niet 
van de grond en ik moest het doen met allerlei brochuurtjes over 
Dovenonderwijs, die ik links en rechts leende. 

Het jaar daarna kreeg ik een eigen eerste klas met tien jongens 
die recht van de Voorschool bij de zusters kwamen. Dat waren 
negen jongens die doof geboren en één die op zijn vierde jaar 
doof geworden was. Die was toen ook hardnekkig gestopt met 
praten in het Rosmalens dialect. Daarvoor heb ik op de platen-
kamer een plaat gehaald met het onderwerp Het dorp en toen ik 
met hem de zaken aanwees die hij kende, begon hij zowaar in 
het dialect te ratelen. Ik herinner me, dat hij de politieman/veld-
wachter aanduidde met pliesbooi dat kennelijk een kinderwoord 
was voor de aanduiding politieagent en postbode. Dat werd dus 
het eerste grondwoord voor hem om lezen te leren. Ook andere 
woordjes van de plaat werden bevorderd tot grondwoorden en 
toen was het verder een fluitje van een cent, want hij was best 
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intelligent. Het werd dus van dialect naar algemeen Nederlands, 
een sprong die hij makkelijk maakte. In rekenen werd hij ook een 
bolleboos, zodat hij een goede leerling werd.  

Het eerste uur ‘s morgens en ‘s middags werden besteed aan 
individuele spreeklessen voor de spiegel en de microfoon. Er was 
geen assistentie voor die uren, dus ik moest ze zien bezig te hou-
den met taallesjes overschrijven en wat rekenwerk en tekenen, 
want als ik flink doorging hadden ze allemaal aan het eind van 
de dag tien minuten spraakles gekregen. Eigenlijk veel te weinig, 
natuurlijk. Voor de taallessen was ook een bundel, maar ik fan-
taseerde echte gebeurtenissen in en buiten de klas, die gewone 
spreektaal mogelijk maakten. Die kwamen op het bord met teke-
ningen en de nieuwe woorden onderstreept met rood, zodat we 
de woordenschat geleidelijkaan uitbreidden. Ze mochten die on-
der de spreekles integraal overnemen in hun speciaal schrift mét 
tekeningen en kleuren, zodat ik wat vrijer was in de individuele 
spreeklessen. De eerste en tweede klas hadden geen avondles-
sen, maar de broeder mocht dan oudere klassen handenarbeid 
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en gymnastiek geven! Dat vond men in ‘Gestel heel gewoon. 
Studie en lesvoorbereiding deed je dan maar ‘s nachts en op 
zondag, want het officie ging in koor en je moest ook nog eten. 
De meeste jonge broeders waren ook nog slaapzaalsurveillant, 
dus de nachtrust werd ook nog vaak onderbroken. Hoe we het 
volgehouden hebben, Joost mag het weten! Gelukkig waren de 
jongens zowat van gelijke intelligentie en ze kwamen toch flink 
vooruit.

Met de nieuwe woorden fantaseerde ik een verhaal met drie beer-
tjes: Firn, Pam en Fora, waarvan elke dag een nieuwe aflevering 
kwam op een apart en geheim los bord, dat achterop het derde 
vleugelbord hing. Als ze ‘s morgens binnenkwamen, keken de 
jongens gauw op het bord of er een nieuwe aflevering was. Dat 
vonden ze leuk.. Op een dag kwam de overste eens een voor-
beeldles geven. Hij draaide daarbij het 3e bord om en toen was 
ik de klos, want we mochten geen leesboekjes gebruiken. Dat 
werkte averechts, want dan zouden ze onbegrepen woorden le-
ren. Ik heb toen met mijn taallessen die ik ook op papier had 
staan, aangetoond dat ik met de onderstreepte woorden gewoon 
aan een vorm van herhaling werkte. Na deze verklaring werd het 
toegelaten, maar ik mocht er géén reclame voor maken in andere 
klassen. (Mijn buurman, Liberatus had ook een 1e klas, die wist 
ervan en had zelf iets dergelijks uitgedacht. Daar hebben we maar 
over gezwegen.) Op één zondagmiddag in de maand konden de 
ouders de kinderen bezoeken en dat kwam neer op lesgeven aan 
de hummels met hun ouders erbij, dan kwamen ze op de hoogte 
van de vorderingen en konden ze met de kinderen praten over de 
dingen die ze al kenden. Dat kwam in de vakanties weer te pas 
en werkte goed.  

Zo gingen de jongens vooruit en hoefde je alleen maar op te pas-
sen, dat het niet te snel ging voor hen die er wat meer moeite 
mee hadden. Dus op slimme manieren herhalen en herhalen was 
de boodschap. Feestdagen, verjaardagen en gebeurtenissen op 
het instituut en in de klas en op de boerderij en in de kapel le-
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verden genoeg onderwerpen op en het was de kunst erop in te 
springen. Een gescheurde bloes of een verloren knoop was al een 
gebeurtenis die uitgebuit werd. Zo gingen we jaar voor jaar ver-
der, want ik heb die jongens acht jaar achter elkaar les gegeven. 
In de vierde klas deden ze hun Eerste Communie en kwamen er 
ook verkeerslessen en later aardrijkskunde en geschiedenis aan 
de orde. Voor het laatste had ik een eeuwenoverzicht getekend 
aan de drie muren van de klas, beginnend bij Adam en Eva en 
eindigend bij het lopende jaar. Voor het leven in de natuur was elk 
jaar weer wat anders in de klas: aquarium, vogelkooi met zebra-
vinkjes, terrarium, een marmot, plaatwerk en filmpjes enz. enz. 
Hildemar en ik bouwden een echte vogelkooi in de tuin. Voor de 
verkeerslessen haalden we er de rijkspolitie van ‘Gestel bij, die 
werkten enthousiast mee, lieten het politiebureau zien en zelfs 
de 2 cellen en organiseerden een echt verkeersexamen met di-
ploma. Dat was wat!! In de hogere klas werden ze ook verkenner 
onder leiding van Celestinus, die met ze op kamp ging. 

Die acht jaren heb ik me geen dag verveeld en de jongens ook niet. 
Ze waren klaar met de lagere school en konden met vertrouwen 
 

ge
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naar het vakonderwijs. Eén is onderweg naar een andere klas 
getoegelaten voor het vervolgonderwijs: drie gingen naar de ULO 
en zes gaan, omdat hij zo dikwijls ziek was en veel lessen moest 
missen. Hij is helaas ook vroeg overleden.  

Intussen werd de Dovencursus weer nieuw leven ingeblazen en 
slaagden we voor het diploma Dovenonderwijs A en B en behaal-
den we het diploma Logopedie met zes broeders bij de Vereni-
ging voor Logopedie in Den Haag, waar we door de docenten 
aldaar met wantrouwen bekeken werden, maar we slaagden met 
twaalf kandidaten allemaal met mooie cijfers. Onze leraar de heer 
Schols was in de wolken en dat was hij met recht, want hij had 
met zijn bekwame leraren gedaan wat hij kon. 

(1956) Vijf van ons deden nog een jaar Acoupedie in Utrecht,  een 
nieuw opgerichte cursus, maar ik begon de studie middelbaar 
Nederlands, want ik wilde meer weten van de geheimen van de 
taal. In 1962 slaagde ik voor de A-akte en ging door voor B. De 
studie voor A was gericht op algemene taalkunde, grammatica 
en gotisch en literatuur (120 boeken) en de studie voor B zou 
meer ingaan op de diepere achtergronden van alles, maar dat 
bleek toch niet helemaal te kloppen met wat ik ervan verwachtte. 
Ik moest het helaas voorlopig in 1966 opgeven, want ik raakte 
overwerkt. De draad weer opnemen is me niet gelukt, want ik was 
in 1964 benoemd tot onder-overste van het huis, onder Overste 
Monulfus. We waren bezig met het bouwen van het nieuwe broe-
derhuis en Monulfus moest elke maandagmiddag naar de bouw-
vergadering. Daar had hij een grote hekel aan, want hij kende 
niets van bouwzaken. Zondagsmiddag ging ik de bouw ‘inspec-
teren’ en verzamelde gegevens over fouten en slordigheden en 
noteerde die voor hem. Ook anderen verzamelden gegevens. Die 
werden ook toegevoegd en Monulfus nam die voortaan mee. Al 
spoedig werd hij door de bouwcommissie aangezien voor een 
echte kenner. De aannemer nam zijn opmerkingen trouw over! 
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Het betrekken van het nieuwe Huis was een heerlijke ervaring. De 
jaren van 1962 t/m 1968 had ik drie keer achter elkaar de klassen 
7 en 8. Ook dat was dankbaar werk. Maar onverwacht veran-
derde de situatie grondig! 

Alle foto’s bij dit artikel zijn genomen in de periode dat Carloman Smit 
op het Instituut voor de Doven in St.-Michielsgestel werkzaam was. 
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Vervolg levensloop Carloman Smit

Kweekschool
Half Februari 1968 kreeg ik persoonlijk bezoek van de Prov. Over-
ste Remund. Ik vond het maar raar. Ik rook onraad. Op het Kapit-
tel was besloten, dat er een commissie werd opgericht genaamd: 
Centrum voor Vernieuwing en Verdieping, het CW. Overste Theo 
Mandos zou daar de leider van worden. In april moest het CW 
starten. En daar kwam het: ik moest hem als overste van de 
Kweekschool gaan vervangen. Dan kon ik ook nog wat lessen 
Nederlands geven. Liefst meteen ook. Dat kon ik niet zo maar 
aanvaarden. Het laatste half jaar zouden ze dus geen ingewerkte 
dovenonderwijzer hebben, wat voor die 8e klas een ramp zou 
zijn. Ik sputterde dus tegen en vroeg, of dat al met directeur Van 
Eijndhoven was besproken. Dat was niet het geval en de Provin-
ciaal ging dat doen. 

Achteraf hoorde ik van hem, dat Van Eijndhoven dezelfde bezwa-
ren had om die klas zo in de steek te laten en dat hij bovendien 
van plan was Carloman met augustus tot hoofd van de jongens-
school te benoemen. Dat zal dus wel geen aangenaam gesprek 
zijn geworden. De directeur vroeg om te willen wachten tot au-
gustus met verplaatsing. 
In het tweede gesprek werd het dus verplaatsing met augustus, 

maar het CW zou toch 
met april beginnen. 
Dan zou de Kweek-
school een half jaar 
geen overste hebben, 
maar ze hadden daar 
een lokaal bestuur 
met Martinus, Jan 
Jaegers en Rember-
tus. Die konden dat 
best uitzingen, dacht 
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ik zo. Maar er zat toch een (kinderachtig) staartje aan. Wanneer is 
de laatste schooldag? 'Zoveel juli op vrijdag. Op zaterdag gaan 
de kinderen naar huis.' 'Dan ben jij die zaterdag in Maastricht'. 

De broeders hebben een busje gehuurd voor die zaterdag, de 
kok verzamelde boterdozen en de hele verhuizing-mikmak ging 
erin en ik werd die zaterdag naar Maastricht gereden. Afscheid 
nemen is niet gebeurd. Over familiebezoek en retraite werd niet 
gesproken. Dat moest ik zelf maar zien. Ik dacht nog: Ach, ze 
hebben daar een zwembad, de vakantie komt wel goed! Maar het 
werd een regenachtige en koude augustusmaand. Dubbele pech! 
Bij mijn aankomst kwam Martinus hartelijk naar me toe. 'Welkom, 
welkom en fijn, dat je zo vroeg kon komen. Dan kan ik morgen 
tóch op vakantie!' De meeste broeders waren al op vakantie, dus 
ik kwam in een bijna uitgestorven huis. Koude douche nummer 
zoveel. Zo zie je maar wat de gelofte van gehoorzaamheid van je 
kan vragen. Ik heb het zó met O.L. Heer maar besproken en die 
heeft me vooruit geholpen gelukkig. De Sterre der Zee deed de 
rest! 
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Enfin, de kamer van de Overste was een grote hoekkamer met 
drie ramen, dus dat was prima. De slaapkamer bleek het achter-
ste gedeelte van de portierskamer. Naast de deur bevond zich 
een raampje dat open kon, zodat ik ‘s nachts de telefoon kon 
beantwoorden. Moest ik me overdag soms omkleden, dan moest 
ik eerst de portier vragen om ergens anders te gaan zitten. Toen 
heb ik al gauw een opklapbed gekocht, dat in de lengte omhoog 
ging en dat naast de wastafel gezet. Met een gordijn ervoor was 
dat opgelost. De telefoondienst zorgde voor de rest. 
Toen eind augustus het rooster voor de school verscheen, bleek 
ik 8 uurtjes Nederlands in 2 brugklassen te hebben, aangevuld 
met een groot aantal uren surveillance. Dat viel tegen. Na een 
paar maanden werd de leraar Nederlands ziek en had ik meteen 
30 uren in de havoklassen 2 t/m 5. Bovendien had ik ja gezegd 
om lid te worden van de commissie Liturgie. Ik had dus genoeg te 
doen. Toen de leraar Nederlands na 2½ jaar terug kwam, bleven 
de 30 uur, want de school was zo gegroeid, dat ook zijn baan 
gegarandeerd was. Ik nam toen de klassen 1 t/m 3. Intussen had 
ik ervaring opgedaan in de examenklassen. 
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Daarnaast bleek ik ook een geheime opdracht in mijn pakket te 
hebben, nI. het opheffen van het Juvenaat. De leider daarvan was 
Gaudens, Jan Brok. De stemming onder de juvenisten was al-
lesbehalve goed en we vermoedden, dat weinig jongens echt de 
bedoeling hadden om broeder te worden. Jan en ik hebben toen 
afgesproken dat hij alle jongens in een persoonlijk gesprek zou 
'screenen'. Daar had hij tot Kerstmis de tijd voor. Het resultaat 
was bedroevend. We spraken af, dat de klassen 4 en 5 hun exa-
men Havo mochten doen en dat klas 1 t/m 3 naar huis werden 
gestuurd. In de vakantie hebben we alle ouders persoonlijk inge-
licht. Een hele rondreis werd dat. De 6 kwekelingen bleven wel in 
het Juvenaat en konden na een jaar nog beslissen. Havoklassen 
4 en 5 mochten blijven, omdat er nog weinig Havo’s in het land 
waren, die examenklassen hadden. Wij waren namelijk een van 
de zeven proef-Havo’s in het land geweest. 

Toen deze zware klus geklaard was, slaakten alle broeders een 
zucht van verlichting en konden ze zich weer zonder bijgedach-
ten aan hun onderwijstaak geven. Bovendien verviel heel wat sur-
veillance. De zes kwekelingen gingen na hun examen naar De 
Beyart en later naar Wijck onder Tiberius, Kees van Spanje, die 
daar overste werd. 

In 1977 waren mijn 3 periodes om en kwam Cor van Beek mij 
aflossen. Hij trok tevreden in mijn kamer en ik kon me helemaal 
wijden aan het onderwijs. Later kregen we 'gezamenlijk huisbe-
stuur', waar ik van 1981 tot 1987 deel van uitmaakte. 

In 1986 kwam het Provinciaal Bestuur vragen of ik in de VUT 
wilde gaan om een andere functie waar te nemen. Maar ze had-
den zich een jaar verrekend, zodat dat nog niet ging. 

In 1987 vroegen ze dat opnieuw en werd ik directeur van het KBO 
De Beyart en kon ik Thomas Bänziger gaan aflossen. De eerste 
weken in september hebben we nauw samengewerkt, zodat ik 
wat op de hoogte kwam. Het was een hele omschakeling, maar 



36

het ging maar om 38 broeders van het huis. Na een week ver-
dween onze administrateur onverwacht en ging de arme Thomas 
Grégoire maar helpen, die er plotseling alleen voor stond. Gaan-
deweg hebben we er andere mensen (leken) voor gevonden. 

In de 5½ jaar die volgden, konden we bezetting van het KBO 
uitbreiden tot 42 broeders. Toen kwam mevrouw Maas me opvol-
gen. Intussen was ook Wim Swüste gekomen als directeur van 
de grote Beyart. Ik bleef adjunct tot september 1999, voorna-
melijk belast met verbouwingen en aanpassingen in het gebouw, 
omdat er de zusters Carmelitessen van Egmond en Maastricht 
(dan in Roermond) naar het St.-Lidwinagebouw kwamen. Er was 
al een kleine groep Carmelitessen in de oude bouw opgevangen, 
die van andere kloosters kwamen. De situatie zou nog anders 
worden, omdat later de zusters Reparatricen en Medische Mis-
siezusters nog kwamen. 
De kamers op St.-Lidwina werden opgeknapt, de toiletten ver-
nieuwd op de kamers, de badkamers vervangen door douche-
ruimten, en de plaatsen in de huiskapel anders ingericht. De bou-
werij kostte heel wat kopzorg, omdat er ook een tunneltje tussen 
Lidwina en De Beyart moest komen. 

In 1993 was ik al begonnen 'in mijn vrije tijd' de zorg op te nemen 
voor het Congregatie-Archief en verving uiteindelijk Patricio Win-
ters helemaal. Dat heb ik gedaan tot 2005 en met veel plezier. Sa-
men met Frans Turkenburg die rond die tijd kwam, hebben we het 
contact met het KAN (Klooster-Archieven Nederland) geïntensi-
veerd, wat uitliep op een grote verhuizing van de oudste archie-
ven en de archieven van de opgeheven huizen naar St.-Agatha 
bij Cuyck. Dat was een grote en een kleinere verhuiswagen met 
2999 dozen totaal! 

Tot op heden heb ik nog de zorg voor ons Congregatie-Museum 
op De Beyart, waar ik rondleidingen geef, een museumboekje 
voor maakte en een tweede lokaal met congregatieschatten 
mocht inrichten. 



Zo is de stand vandaag 11 juni 2008. Wat er verder nog gebeurt, 
is in de Hand van de Heer. Dat wachten we dus maar af.

(Hiermee eindigt het verhaal van Carloman; de rest is helaas nooit op 
papier gekomen). 
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1998. Afscheid als directeur van De Beyart
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