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 Elke week schrijft een bekende Limburger een brief aan zijn zestienjarige 

zelf. Deze week: bisschop Harrie Smeets (59) in L Magazine van de Limburger 

 

Doe je voorzichtig als je op de Vespa vol gas naar school scheurt? 

 

Harrie toch. Nu zit je voor de tweede keer op 3 atheneum van het Serviam in Sittard. 
Niet omdat je een gebrek aan verstand hebt, maar vanwege het niet gebruiken ervan. 
Weet je, dat is helemaal niet erg. Later, als je terugkijkt op deze periode, besef je dat 
je dit jaartje extra gewoon nodig hebt. Op jouw leeftijd ben je nu eenmaal druk bezig 
om de wereld op een rij te krijgen. Wat een geluk dat je vader dat ook zo ziet en na dat 
telefoontje van school zo gemoedelijk reageert: ‘Moet Harrie een jaar overdoen? Dan 
doet-ie dat. Het leven is nog zo lang, je kunt nog genoeg werken.’ Echt waar, het komt 
helemaal goed met jou. Je wordt nog wel wakker en haalt in je examenjaar zulke 
goede cijfers dat de docenten niet snappen hoe je ooit bent blijven zitten. 
Je bent een nette, een tikkeltje eigenzinnige jongen die zijn eigen mening erop 
nahoudt. Geen brave Hendrik, maar ook niet de bink van de klas. Ik vind het stoer 
dat je openlijk Abba-fan bent, terwijl dat in 1976 onder pubers eigenlijk echt niet kan. 
Goed dat je je eigen plan trekt en niet met alle winden meewaait. Ik weet dat 
leeftijdsgenoten bijvoorbeeld niet meer naar de kerk gaan, maar dat jij je daar juist op 
je gemak voelt als misdienaar. En zelfs het orgel bespeelt - op jouw niveau, ook hierin 
ben je geen vlijtige student - in het zorgcentrum en de kerk van Born. Je moest eens 
weten… Over een dikke veertig jaar sta je in Limburg aan het hoofd van die kerk. 
Maar daar kun je je nu natuurlijk niets bij voorstellen. Je weet immers al sinds de 
brugklas honderd procent zeker dat je leraar Nederlands wil worden. Al probeert de 
decaan je nog zo te overtuigen om je ook open te stellen voor andere studies dan 
Nederlands, dat heeft geen enkel effect. Nou ja, ik kan je alvast verklappen dat je kort 
voor je klaar bent met de middelbare school nog twee dagen nadenkt over de optie 
‘priester’. Maar Nederlands wordt het. Je leest niet voor niets nu al zo graag voor de 
lijst. Als echt binnenkind krijg jij je tijd wel om met Louis Couperus, W.F. Hermans 
en Gerard Reve. 
Mooi om te zien dat je daarnaast een bloeiend sociaal leven hebt en met je vrienden 
van de lagere school meedoet in de optocht en in Sittard op stap gaat. Ik snap dat je 
net als iedere puber wel eens roept ‘ik mag ook niets’. Maar eigenlijk Harrie, mag je 
veel. Het is heel wat dat je met je neef op de brommer naar familie in Zeeland mag 
rijden. Doe je wel voorzichtig? Ook als je met je plateauzolen en broek met piej 
wiepe (wijde pijpen) vol gas op de Vespa van je zus naar school scheurt? 
Trouwens, jammer dat je liefde voor X - voor het geval je twee zussen deze brief in 
handen krijgen, geen namen - niet beantwoord wordt. Een kleine troost, bij je wijding 
tot bisschop stuurt ze je een mooie brief. 
Harrie, als ik je één advies mag geven: Blijf jezelf. Niet alles wat je doet, is even 
verstandig, maar regrette rien. Over de Franse taal gesproken, doe daar toch maar 
wat beter je best op. Komt je later goed van pas. 


