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En ‘wie bende gij..?’ 

Wie de laatste jaren Harry nog ontmoet heeft, zal deze (ik hoop) wat Brabants klinkende 

vraag ‘En wie bende gij?’ herkennen. 

 

Aanvankelijk na zijn verhuizing naar Aqua Viva kende hij mij nog wanneer ik hem daar ging 

opzoeken. Maar steeds vaker hoorde je hem vragen: ‘En wie bende gij?’. Volgens mij was die 

niet alleen zijn beginnende dementie, maar zeker ook zijn nieuwsgierigheid naar mensen, naar 

mij naar jullie, naar iedereen die hij op zijn weg tegenkwam, want Harry (dat mag gezegd 

zijn) was een ‘mensenmens’! 

Wat hij in het begin niet vond bij zijn medebroeders, vond hij wel als Catecheet bij 

mavoleerlingen en bij zijn parochianen oud en jong. Zelfs op Aqua Viva, op de Hof, vertelden 

jonge verpleegkundigen hoe lief en aardig hij was. En op mijn aandringen gaven zij toe: nee, 

niet altijd. Harry was ook maar een mens. 

 

In het boek Exodus is het Mozes die in opdracht van de Israëlieten naar de naam van God 

moet vragen, die hem verschenen is in een brandend Braambos. Mozes woont al veertig jaar 

in Midjan, hij was Egypte ontvlucht, maar hij moet terug naar zijn volk in Egypte om hen te 

vertellen dat God hen zal bevrijden. 

Maar hij hoort het volk al morren: wie denk jij wel dat je bent? Wie ben jij wel?  

Ook Mozes zelf kent zijn twijfels. Zullen ze naar hem luisteren? En wie is die God wel?  

Hoe is zijn naam? 

 

Het antwoord is: “Ik ben die er zal zijn”. 

Een God die er altijd zal zijn en die er altijd geweest is.  

De God voor altijd. 

 

Ik denk dat het ook altijd diezelfde God is, waar Harry van heeft willen getuigen, of het nou 

in de kerk, in een kapel, op een school, of ja zelfs op Aqua Viva.  

 

Ja, tijdens een bezoek aan de Hof en samen aan tafel tijdens het koffie uurtje, wilde hij zijn 

medebewoners van de Hof laten delen in zijn visie op God.  

Hij wilde hen voorlezen uit een krant. Hij vond dat zij dit moesten weten! En plaats je Harry 

in Oosterhout dan hoor je: Harry schreef elke week een column in het weekblad “Oosterhout”. 

Verhalen over God, de paus, de vrouw in het ambt, en de vele levensvragen. Columns die niet 

alleen gretig gelezen werden, maar zelfs gebundeld zijn. (zie Peinzingen bij ons katholiek 

geloof…pag. 36.) 

 

Zoals God zich bekend maakte aan Mozes, zo lijkt het Jezus bij de Evangelist Matheus zelf 

ook te zijn gegaan als Hij vraagt naar zijn bekendheid.  

 

Hij vraagt: ‘Wie zeggen de mensen dat de mensenzoon is?’ Heel nadrukkelijk vraagt Hij het 

aan de leerlingen. Petrus antwoord met: ”U bent de Messias, de zoon van de levende God”. 

 



Weer klinkt hier de vraag door van Harry. De vraag naar God? Hoe die te verstaan in tijden 

van verandering? Nu niet zo zeer nu het verstaan van God, maar van Jezus zelf, als Zoon van 

God.  

 

Ik herken Harry tijdens de bijeenkomst van Regio Zuid, bij hem aan huis, waar hij de gastheer 

was. Hij was zoekende naar wie Jezus was en stelde ook ons elke keer weer de vraag, wat 

leidde tot flinke discussies, die vaak onderbroken werden met de vraag uit de keuken: “Wie 

lust er een kroket?”  

Harry wist niet van ophouden.  

 

Ook toen hij met emeritaat ging bleef hij de Godzoeker en verkondiger die hij altijd al 

geweest was. Hij ging voor in de Eucharistie in de “Katjes Kelder”, op de camping ‘De 

Wijngaard” in Made.  

 

En waar hij kwam, de mensen hielden van hem. Hij was zeer gezien. Iemand zij: het was 

altijd volle bak! 

 

Nu is dit aardse leven voorbij. Ook wij kijken in dankbaarheid terug op wat hij betekend heeft 

voor oud en voor jong, voor leerlingen. 

 

Harry was er bij rouw en trouw en voor de communiekantjes en voor de naamloze baby’s 

richtte hij op het Kerkhof een monument op, dat hij samen met Mgr. Muskens op 2 november 

2001 onthulde en inzegende. 

 

 

SLOT: Wie zeggen de mensen dat ik ben?  

Dat is steeds weer de uitdaging die ook onze medebroeder Harry heeft aangenomen. 

 

Hij verkondigde niet vanuit de hoogte en ook niet vanuit de diepte, maar van hart tot hart, van 

mens tot mens. Hij verwoordde wat er leefde onder zijn mensen en gaf God en zijn Zoon 

Jezus zo een naam en een gezicht. 

Straks klopt hij bij de hemelpoort aan. Wat zal Petrus zeggen? Misschien wel met een 

Brabants accent: ‘En wie bende gij?’ 

 

Harry zal voorgoed thuis zijn.  

Amen. 

 


