
Nu het nog lukt wil ernstig zieke bisschop 

Harrie Smeets (60) zijn verhaal doen: 

‘Mensen vragen: waarom jij? Waarom ik 

níet?’ 

Bron: Dagblad De Limburger door Marco van Kampen en Serge Sekhuis 
 

 

Bisschop Harrie Smeets in de Munsterkerk in Roermond.                          Afbeelding: John Peters 

Hij heeft het gedicht dat op zijn bidprentje zal prijken al uitgezocht. Hoe 
lang bisschop Harrie Smeets (60) nog is gegeven in het gevecht met de 
tumor in zijn hoofd, dat laat hij in rotsvast geloofsvertrouwen aan Hem. 
„Woorden krijgen extra waarde, als je weet dat dit ons laatste gesprek 
kan zijn.” 

Of hij boos is? Harrie Smeets schudt zijn hoofd. Nee. Op wie zou hij boos moeten 

zijn? Het is zoals het is, hij legt zijn lot in de handen van de Heer. Daarbij, wie is hij 

om Gods plan te veroordelen? „Wij willen het vaak maar al te graag voor Hem 

invullen, hoe het allemaal moet gebeuren. Maar vergeten we dan niet dat Hij 

misschien zelf ook wel een idee heeft”, vraagt monseigneur Smeets zich hardop af. 

Edoch. De bisschop is pas zestig. Nog geen drie jaar geleden werd hij gewijd, als 

opvolger van Frans Wiertz. Hij is gevoelsmatig net begonnen. Desondanks weet de 



Limburgse kerkherder dat hij al aan het laatste hoofdstuk van zijn leven bezig is. De 

tumor in zijn hoofd gaat nooit meer weg. De kanker bepaalt hoeveel korrels er nog in 

zijn zandloper zitten. Het is een kille waarheid, die hij vreedzaam en bedaard 

accepteert. „Er zijn mensen die vragen: waarom jij? Ik heb me meteen afgevraagd, 

waarom ik níet? Ik ben toch niet beter of meer dan een ander?” 

Menens 

Het eerste signaal dat er iets mis is dient zich eind mei midden in de nacht aan. Smeets 

voelt zich onwel. Het gevolg van een ‘kortsluiting’ in zijn hoofd. Aanvankelijk 

reageert de huisarts laconiek: zou het kunnen dat hij heeft gedroomd? Twee dagen 

later gaat het opnieuw fout. De bisschop valt en raakt bewusteloos. Hij wordt 

opgenomen in het Laurentius Ziekenhuis in Roermond. Daar denken artsen in eerste 

instantie aan een licht herseninfarct. „Ik lag op de beroerteafdeling, overal gepiep om 

je heen. Gek word je ervan”, blikt Smeets terug. „Het ging de goede kant op. Totdat ik, 

een uur voordat ik ontslagen zou worden, opnieuw een aanval - een insult - kreeg. De 

verpleegster stond erbij. Er werd direct een MRI-scan gemaakt. Die wees uit dat er iets 

niet in de haak was met mijn hersenen. Een tweede en derde scan in het ziekenhuis in 

Maastricht gaven uitsluitsel, er zat een tumor. Het was menens.” 
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„Hij zit rechtsboven”, wijst de bisschop. Je hersenen werken gespiegeld, zo leerde hij. De 

linkerkant van zijn lichaam is de voorbije weken meer en meer uitval gaan vertonen. 

Inmiddels is hij halfzijdig verlamd en bang om blind te worden aan zijn linkeroog. „De 

realiteit zoals de arts die schetste, is dat bestraling geen zin meer heeft. De tumor is al te 



groot, ze kunnen de groei hoogstens nog proberen te remmen met chemokuren. Vervolgens 

krijg je te horen wat het plan is: twaalf kuren van een week, met steeds een pauze van drie 

weken. Dan ga je instinctief zitten rekenen. Vier keer twaalf, dat is bijna een jaar. Ik prijs me 

gelukkig met alle tijd die ik nog krijg, maar de realiteit is dat ik hieraan zal sterven.” 

Natuur 

Smeets zelf is er ogenschijnlijk rustig onder. Kalm en nuchter maakt hij zich op voor zijn 

nakende afscheid van het aardse bestaan. Natuurlijk, de wetenschap dat de dood om de hoek 

loert, laat hem zeker niet onberoerd. Als hij de kans had gekregen, was hij doorgegaan met het 

werk dat hij zo naar hartenlust deed. Achter zijn zorgvuldig geconstrueerde volzinnen schuilt 

dan ook wel degelijk verdriet. Soms, als hij het even te kwaad dreigt te krijgen, ontsnapt er 

een kuchje uit zijn keel. Een schor hoestje als blokkade van zijn opwellende emoties. Zo 

houdt hij zich groot op die momenten. Maar bovenal regeert de beheersing. De heldere geest. 

En, hoe tegenstrijdig dat in zijn situatie ook mag klinken: zijn dankbaarheid. 

Hij vertelt over die ene keer, 45 jaar geleden, hoe hij toen gered werd van de dood. „Ik 

was zestien en met mijn ouders op vakantie in Oostenrijk. We zaten in de trein, reden 

door de bergen. Het was warm en ik stak mijn hoofd uit het raam voor wat frisse lucht. 

Vlak voordat een reeks betonpalen langskwam, voelde ik hoe een onzichtbare hand me 

terugduwde. Een seconde later en ik had het niet overleefd. Dat moet mijn 

engelbewaarder zijn geweest, heb ik altijd gedacht. Dankzij hem heb ik er nog zoveel 

jaren bij gekregen. Wellicht vindt diezelfde engelbewaarder nu dat mijn taak erop zit.” 
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De bisschop praat soepel en makkelijk, zoals we dat van hem gewend zijn. Het einde 

nadert, maar hij straalt een prettige gelatenheid uit. „Ik moet zeggen dat ik er van meet 

af aan rustig op heb gereageerd. Dertig jaar heb ik in een parochie gewerkt, daar heb ik 

echt slapeloze nachten gehad. Als pastoor, deken of bisschop komen er allerlei 

problemen op je pad waarvan je denkt: ik ben de kapitein op het schip, dit moet je met 

andere mensen zien op te lossen. Dat brengt wél eens onrust, maar daar heb ik nu geen 

last van. Dit zijn dingen waar artsen verstand van hebben, ik niet. Ik hoef er dus niet 

over te prakkiseren. Nee, van genezing zal geen sprake zijn. Hoe lang ik nog heb? Dat 

weet ik niet. Ik wil het ook niet weten. De arts die de biopsie deed in Maastricht, 

kwam bij me zitten. Hij zei: ‘U kent mij niet, maar ik u wel. Toen u bisschop werd, 

heeft u een tour gemaakt langs alle dekenaten. Mijn vrouw en ik hebben meegelopen 

in uw wandeling door onze parochie’. De man had er nog foto’s van op zijn iPhone 

staan. Een gelovig mens. Dat hielp mij enorm in dat gesprek. Uiteindelijk adviseerde 

hij me om niet te vragen naar de prognose. Want a: het is slechts statistiek. En b: je 

gaat er op een bepaalde manier naar leven. Ik heb die vraag dus ook niet gesteld. En ik 

ga ze ook nooit meer stellen. Het heeft geen zin. Je wint het toch nooit van de natuur.” 
 

Lourdes 

Na weken van ziekenhuisonderzoeken en twee maanden verpleeghuiszorg kwam 

monseigneur Smeets deze week weer terug in het bisschopshuis. Hij ‘logeert’ in het 

appartement dat ooit voor gasten in de tuin werd gebouwd. De woning is aangepast 

voor rolstoelgebruikers, een groep waar hij nu ook toe behoort. Alleen lopen is uit den 

boze, er is immers een gerede kans dat de bisschop zomaar omvalt. 

In het verpleeghuis waar hij bivakkeerde vroeg een verpleegster hem naar zijn 

bucketlist. Ze stuitte op een resoluut ‘nee’. Smeets doet niet aan bucketlists. Daar word 

je alleen maar ongelukkig van, vindt hij. De bisschop prefereert iets anders: hij zet 

stippen aan de horizon. De eerste stip waar hij naar zal reiken, is een reis naar Lourdes. 

Het bedevaartsoord van hoop en troost. „Eind volgende week, es God bleef, gaan we 

met de bus, met een groep van vijftien intimi. Vader en moeder zouden, als ze nog 

hadden geleefd, nu 65 jaar getrouwd zijn geweest. Ze gingen op huwelijksreis naar 

Lourdes. Nu gaan de kinderen en bijna alle kleinkinderen er ook heen. Of we hopen op 

een wonder? Ik ben er vaker geweest als voorzitter van de stichting Limburgse 

bedevaarten, maar nooit met de gedachte dat er wonderen gebeuren. Daar mag je op 

hopen, niet op rekenen. Eén keer zag ik in de grot een vrouw zitten. Ze kwam er elk 

jaar. In haar woning bad ze elke dag de rozenkrans, maar in Lourdes bad ze helemaal 

niet. Omdat ze dáár thuis was, zei ze. Zo voel ik dat ook wel een beetje.” 

Geloof 

Geen wonderen, dus. Bisschop Smeets onderwerpt zich aan Gods wil. ‘Uw wil 

geschiede’ is de boodschap die hij tijdens het gesprek enkele keren met trillende stem 

zal herhalen. Smeets brengt zijn eigen wijding - op 8 december 2018 - in herinnering. 

„Al die vragen die mensen toen stelden. Over de zo somber geschetste toekomst van 

onze leeglopende kerk en hoe ik de problemen ging aanpakken. Ik heb ze geantwoord 



met het evangelie van Lukas, over de aartsengel Gabriël die Maria de blijde boodschap 

brengt van Christus’ geboorte. ‘Mij geschiede naar uw woord’, zegt Maria 

overdonderd, maar vol vertrouwen dat voor God niets onmogelijk is.” 

Het is met datzelfde rotsvaste vertrouwen dat ook de bisschop de weg die Hij voor 

hem heeft uitgestippeld komende tijd zal bewandelen. Soms ziet hij tekens van boven. 

„Op mijn bisschopswapen prijkt de aartsengel Rafaël. Die komt in één boek van de 

Bijbel voor: Tobit. Eén keer in de twee jaar zit die in het leesrooster. Uitgerekend in de 

week dat ik al dat slechte nieuws kreeg, werd Tobit gelezen. In het verhaal wordt 

Rafaël meegezonden als beschermengel voor Tobits zoon Tobias. Hij stuurt hem op 

pad om geld op te halen dat hij nog tegoed heeft van iemand in Medië. Rafaël gaat 

incognito mee als beschermengel van Tobias. Uiteindelijk moet hij door het huis van 

Raguël, en geloof me, daar word je niet vrolijk van. De dochter van Raguël trouwde 

zeven keer, maar de man werd telkens gedood door een demon. Toch trouwt Tobias 

Sara. Hij overleeft het en komt veilig thuis. Dat zie ik als een teken. Ik weet niet wat er 

met mij gaat gebeuren, hoe ver ik op weg ben. Of ik door dat hele huis van Raguël 

heen moet met al mijn chemokuren. Het kan een hoop ellende zijn. Maar Tobias kwam 

veilig thuis en dat zal mij ook gebeuren.” 

Thuis 

Thuis. Daar gaat hij heen als hij straks zijn laatste adem uitblaast. Voor gelovige 

christenen heeft de dood niet het laatste woord. Het is slechts een drempel waar je over 

moet. De monseigneur heeft al het sacrament der zieken ontvangen. Niet om mogelijk 

genezen te worden, maar vooral om de band met Jezus, aan de andere kant van de 

grens, te versterken. Het sacrament is toegediend door Cesar Cortes Oviedo, een 

kapelaan oorspronkelijk uit Honduras, die Smeets in 2019 nog zelf tot priester wijdde. 

Alweer zo’n bijzonder moment, zegt hij zacht. 
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Bang voor de dood is de kerkherder niet, noch voor het sterven zelf. „Katholieken zijn 

geen masochisten. Euthanasie is geen optie, maar de beker hoeft ook niet tot de laatste 

druppel leeg, palliatieve sedatie mag. Je mag op een zeker moment best zeggen: dit 

was het dan. Op een gegeven moment is het leven geweest. Voor iedereen. Iedereen 

krijgt ooit de beker van de dood te drinken.” 

Op de bodem van die beker ligt ‘thuis’. Hoe dat eruitziet? Smeets haalt een citaat van 

de apostel Paulus aan. „Geen oog heeft gezien, geen oor heeft gehoord en in geen 

mensenhart is opgekomen wat God heeft bereid voor hen die Hem liefhebben. Dat zijn 

niet zomaar woorden. Geen oog heeft gezien, dus je kunt het je ook niet voorstellen. 

Onze zintuigen, hoe goed ze ook functioneren, zijn te beperkt en te klein om zich voor 

te stellen waar we naartoe gaan.” 

Humor 

In het gevecht tegen kanker, de ongelijke strijd om het aardse leven tóch nog niet 

voorbij te laten zijn, worden veel alledaagse dingen plots relatief. De Tour de France, 

het EK-voetbal, de Olympische Spelen: Smeets heeft er niets van meegekregen. Hij 

was in de weken dat hij in het ziekenhuis en verpleeghuis lag vaak letterlijk ‘weg’. De 

insulten bleven elkaar opvolgen. Terug thuis is hij, dankzij sterke medicijnen, weer 

wat ‘opgekrabbeld’. De monseigneur kan zich alweer aan sommige dingen ergeren. 

Zaken die in zijn ogen beter kunnen. „Een goed teken”, vindt hij zelf. „Jullie zijn nog 

niet van me af”, zo klinkt het. De pillen hebben ook zijn stem, die flink aan kracht had 

ingeboet, weer wonderbaarlijk doen opleven. Daarom wil de bisschop - nu het nog lukt 

- graag praten met de krant. Om alle mensen die hem de afgelopen weken met 

ontroerende post en kaarsjes een hart onder de riem staken, te laten weten hoe het met 

hem gaat. 
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De ernstig zieke eerwaarde houdt de somberte zo veel mogelijk buiten de deur. Hij 

heeft zijn vermaarde gevoel voor humor nog niet verloren. Ja, er is afgelopen weken 

ook gelachen. Hij vertelt over John Dautzenberg, de deken van Maastricht. „We zijn al 

sinds de eerste dag op het seminarie bevriend. We kennen elkaar door en door. Hij 

kwam me ‘uitzwaaien’ toen de onderzoeken in Maastricht waren afgerond. Ik werd 

naar buiten gereden, met riemen over mijn bed en een mondkapje op. Kijk, grapte 

John, zo kun je een bisschop het best hebben: vastgebonden en de mond gesnoerd.” 

Buldergelach galmt door het vertrek. Het zal deze morgen vaker gebeuren. Humor 

maakt het zwaarmoedige thema dat op tafel ligt een stuk beter verteerbaar. Ook voor 

de bisschop zelf. Elke glimlach drukt die duivelse tumor een stukje naar de 

achtergrond, al is het maar voor heel even. 

Privémis 

„Laat het mooie wat er nog is niet bederven door pessimisme”, zegt bisschop Smeets. 

Hij koestert de mooie momenten, die zich ook tijdens zijn ziekte manifesteren. Zolang 

zijn gezondheid het toeliet, bleef hij ook in het ziekenhuis en verpleeghuis dagelijks de 

mis opdragen. „Ik had mijn miskoffertje meegenomen. Tot mijn 29e priesterverjaardag 

op 13 juni heb ik iedere dag een mis opgedragen, op twee dagen na. Dat heb ik ook in 

het ziekenhuis volgehouden, tot het echt niet meer ging. Een van de laatste keren lag ik 

op een kamer met vier mensen. Ik had in alle stilte een kelkje neergezet, zodat 

niemand zich eraan kon storen. Toen zag ik aan de andere kant van de zaal een 

mevrouw een kruisteken maken, ik zag haar ook meebidden. Een paar dagen lang 

hebben we met elkaar die kamer gedeeld en voor haar was het ongelooflijk wat ze 

meemaakte. Een privémis van de bisschop. Het deed mij ook goed.” 

Of ik mij geborgen voel door het geloof? Ja, ook in deze tijd. Het geloof is gebleven. 
Dat is geen verdienste, maar een genade. Ik ga de toekomst tegemoet met wat op 
me afkomt. Daar hoort ellende bij, maar ook mooie dingen, zoals op die 
ziekenzaal. Ik merk het nu al. Er komen mensen naar me toe. Dingen worden 
uitgesproken en met elkaar uitgewisseld waarvan je weet: dit gesprek hadden we 
niet gehad als ik morgen gewoon aan een hartaanval was overleden. Af en toe zeg 
ik duidelijk: realiseer je dat dit de laatste keer kan zijn. Dat geeft extra waarde aan 
woorden.” 

Stippen 

Laatste gesprekken met gelovigen. Een reis naar Lourdes. En misschien, als de 
artsen het toelaten, een bezoek aan een Venrayse parochiaan die zijn eeuwige 
gelofte als Dominicaan zal doen. Het zijn de voorste stippen die de bisschop aan 
de horizon heeft gezet. De stip die het verste af staat gaat richting Pasen volgend 
jaar. Veel inspirerende columns schreef de bisschop de afgelopen jaren, het 
recentst nog over de heilige Jozef. Maar Pasen en Christus’ verrijzenis - de 
zekerheid dat de dood niet ons einde is, maar het begin van eeuwig leven bij God - 
is en was altijd zijn favoriete onderwerp. Het gedicht dat hij in gedachten heeft 



voor zijn bidprentje spitst zich tevens toe op dat thema. Het is de kern van het 
christelijk geloof. 
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De preken die hij er de afgelopen jaren aan wijdde, worden gebundeld, zo is het 
plan. In plaats van de traditionele paaspreek beschreef de bisschop verhalen 
vanuit het perspectief van mensen uit het Bijbelverhaal die Pasen moeten hebben 
meegemaakt. Petrus, Lazarus, de Romeinse soldaat die dobbelde om Christus’ 
kleed, de wachter die in slaap viel naast Jezus’ graf: wat zouden die hebben 
gedacht van het Paasverhaal? Smeets schreef stukjes met de lengte van een 
katholieke preek. De verzameling verhalen zal rond Pasen het licht zien. De kans 
is klein dat de scribent zelf er dan nog bij is, weet de bisschop. Daar heeft hij 
vrede mee. „Mocht er vannacht wat gebeuren en ik zou morgen niet wakker 
worden, dan - het klinkt gek - ben ik een tevreden mens. En waar mensen een 
punt zetten, gaat God gewoon verder.” 

 


