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Column van de pastor
GIELKESMERRET GIELKESBRONK SCHARNERBRONK MANUS
Rara, wat hebben zij gemeen? Maar 2 van de 4 heten Bronk, is het dat? Of is het de markt die bij Manus
en de Gielkesmerret is, trouwens 7 juli is Gielkesmerret en ben ik er niet. Wel jammer, maar het is
beter om Gielkesmerret toch maar niet te houden de dag voor Manus. Maar nu zit ik op een zij spoor.
Wat hadden die 4 nu gemeenschappelijk? Eigenlijk zou ik er ook nog Pinkpop bij willen zeggen, maar
de regel was al vol en de kop heeft ook al een kleiner letter. Maar ik zal het maar meteen zeggen en
geef maar commentaar als het niet zo is. Alle 4 en met Pinkpop erbij alle 5 ,zijn festivals waar veel
mensen komen, waar het gezellig is, waar een pilsje gedronken wordt of iets anders, waar muziek is,
waar mensen goede zin hebben en waar alle generaties door elkaar heen lopen van jong tot oud. Je
ziet er alle leeftijden, al moet ik wel constateren dat ‘mijn generatie’, wat dat ook mag zijn, een beetje
in de meerderheid is. En dat vind ik wel leuk, want dat heeft mij de ogen geopend. Of ik daarmee de
waarheid ontdekt heb, is een tweede. Wat die waarheid betreft, toch opnieuw even tussendoor, want
dat vond ik wel een goeie! Op woensdag 27 juni had de krantenbezorger (dank je wel) een Trouw bij
mij in de bus gegooid omdat hij die over had. Trouw is de krant van de ‘gelovigen’! Dus de bezorger
heeft natuurlijk gedacht, want die wist dat, dat zal Mattie wel leuk vinden en hij vond dat ook leuk,
mede door een prachtige zin die Stevo Akkerman aanhaalde in een stukje over Atheïsme. Hij haalde
een uitspraak aan van Vaclav Havel: “Kies het gezelschap van degenen die de waarheid zoeken, maar
ren weg van degen die haar hebben gevonden”. Dé waarheid pretendeer ik niet gevonden te hebben.
Ik kijk wel uit, maar er is me wel iets duidelijk voor de geest komen staan. Wat dan? Dat wat op die
festivals gebeurt eigenlijk niets anders is dan wat vroeger in de kerk gebeurde. Het is met een duur
woord: ‘liturgie’. Het is een ritueel gebeuren van praten drinken, lachen, zingen, kijken en gezien
worden. Precies mijn generatie was het die de kerk als groep is gaan verlaten en die vind je dus
misschien daarom er het meeste. Want net als in de liturgie van de kerk gaat het om saamhorigheid
en verbondenheid. Iets wat iedereen op zijn tijd, al is het maar even wil voelen.
Pastor Mattie Jeukens ofm
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