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’Van een wit 
brood kun je  
ook iets heiligs 
maken, toch?’

Patrick Nederkoorn bouwt aan brug tussen liturgie en theater

HIER WORDT GEWERKT 
AAN NIEUWE RITUELEN
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Het geloof zwoer hij af maar 
in het theater onderzoekt hij 
geloofsrituelen. Een liturgisch 
laboratorium om te komen tot 
een viering waar iedereen zich 
thuis kan voelen. Theatermaker 
Patrick Nederkoorn over zijn 
experiment ‘Hoogfeest’: “Er mag 
wel meer gelachen worden.”  

Tekst: José Vorstenbosch 
Beeld: Heleen Jonkman

!Patrick Nederkoorn zegt: “Er 
is een enorme hang naar ri-
tuelen. In deze verwarrende 
tijd, waarin je zoveel zelf moet 
beslissen, zoeken mensen toch 

naar gemeenschappelijkheid en zin-
geving.” De 29-jarige theatermaker en 
politicus studeerde naast politicologie reli-
giewetenschappen en theologie in Utrecht 
en Tilburg. Voor zijn thesis over drie 
spraakmakende godslasteringkwesties 
ontving hij de Bisschop Ernst Thesisprijs. 
Ook na zijn tweede master was hij nog niet 
uitgestudeerd. “Ik wilde altijd al naar de 
kleinkunstacademie, maar toen ik van de 
middelbare school kwam, was ik er nog 
niet klaar voor. Na mijn theologiestudie 
zou ik gaan promoveren, of een opleiding 
volgen aan de Koningstheateracademie in 
’s Hertogenbosch. Dat laatste is het geluk-
kig geworden. Laten we zeggen dat het de 
voorzienigheid is.” 
 
Vrome tiener
“Patrick Nederkoorn is na een strenge 
gereformeerde jeugd en een veel te vrije 
studie ‘katholieke theologie’ geëindigd 
als cabaretier”, staat in een persaankondi-
ging te lezen. In zijn woorden klinkt veel 
‘religieuze’ taal door. “Ik was een vrome 
tiener, daarna heb ik heel lang gewor-
steld om mijn eigen vorm van geloven te 
vinden. Later heb ik het geloof enigszins 
afgezworen, ben theologie gaan studeren 
en heb het nog verder afgezworen. Neemt 
niet weg dat liturgie en rituelen mij fas-
cineren. Ik wil heel graag onbevangen 
onderzoeken of ik toch nog ergens terecht 
wil komen. Of dat proces ooit ophoudt, 
weet ik niet.”
Sinds 2007 maakt Nederkoorn theater, 
momenteel onder meer met de voorstel-
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doopsgezinde hoek beland, “nieuwsgie-
rig aarzelend” naar Hoogfeest #1. “Het 
toneel was een soort grote huiskamer, 
met tafels en stoelen, ko!e en gebak. Een 
open, vrijblijvende sfeer, heel relaxt en 
toch serieus.” Op het programma stonden 
onder meer een openbare schuldbelijdenis 
en een geleide meditatie. Uitspraken van 
aanwezigen werden door filmmaker en 
muzikant Hans Busstra ter plekke opge-
nomen en op muziek gezet. Kuijpers: “De 
muziek, teksten en vragen die gesteld wer-
den, brachten mij in een staat van lichte, 
positieve verwarring. Het was prettig om 
mensen te tre"en die met dezelfde dingen 
bezig zijn. Ik ging geïnspireerd en opgela-
den naar huis.”
Na die eerste bijeenkomst zag Minou 
Bosua zich door omstandigheden genood-
zaakt tijdelijk pas op de plaats te maken. 
Nederkoorn moest het nu alleen doen. 
Hij koos ervoor de touwtjes strakker in 
handen te nemen. Meer theater, met een 
publiek dat kijkt en meeleeft en niet vol-
ledig onderdeel is van wat er gebeurt. Wat 
hem betreft mocht er ook meer gelachen 
worden. “In de liturgie staat de handeling 
centraal: actief luisteren, zingen, bidden 
en kaarsen branden. In de katholieke 
eredienst is door het veelvuldig knielen en 
opstaan zelfs bijna sprake van gymnastiek 
om in die andere wereld terecht te komen. 
Dat handelen is ongemakkelijk, zeker als 
je het uit de vertrouwde context haalt. En 
dus is het ook een beetje lacherig. Maar 
je moet er toch steeds volledig in gaan, 
anders wordt het een parodie en dat is 
absoluut niet mijn bedoeling. Aan de ene 
kant serieus een liturgische handeling 
verrichten, aan de andere kant lachen om 
wat er gebeurt. Dat spanningsveld, daar 
gaat het me om.”

Dionysische feesten
Op het toneel staan twee tafels, de ene 

leeg, de andere vol met dranken en spij-
zen. Links Hans Busstra met contrabas, 
in de weer met muziekapparatuur, rechts 
twee rode krukken en een elektrisch kook-
stelletje met een pan soep. Tegen de zestig 
mensen zijn op 13 april op Hoogfeest #2 
afgekomen en nemen dit keer plaats in de 
zaal. Patrick Nederkoorn komt op, gekleed 
in lila overhemd en dito schoenen met 
roze veters, daaronder een streepjesbroek. 
Hij begint met zijn eerste ‘ritueel’: een 
gezamenlijk uitgesproken wens voor de 
afwezige Minou Bosua. “Vriend, loslaten!”
Dan wordt socioloog en theoloog Kees de 
Groot door hem geïnterviewd. Die vertelt 
hoe kerkelijke rituelen zijn ontstaan uit 
losbandige dionysische feesten en erop 
gericht zijn om in het hier en nu de aanwe-
zigheid van het goddelijke op te roepen. 
Wat hem betreft kan iets dergelijks ook 
best buiten de kerkmuren plaatsvinden. 
Vervolgens wordt in samenspraak met de 
zaal gespeculeerd over hoe heel gewone 
of zelfs platte dingen een ritueel kunnen 
worden. Zo kun je van een wit brood iets 
heiligs maken door er op een bepaalde 
tijd en plaats een betekenis aan te geven, 
aldus Nederkoorn. 
Ondertussen roert de gasttheoloog in de 
soep. De lege tafel wordt gedekt en twee 
vrijwilligers uit de zaal schuiven aan. 
Nederkoorn zet de gevulde soepkommen 
neer. Wat hem betreft kan de maaltijd 
beginnen, maar De Groot roept hem tot 
de orde. “We gaan dit nu even heel seri-
eus doen, anders heeft het geen zin.” Hij 
markeert de aanvang van de maaltijd door 
een kaars aan te steken, geeft ruimte voor 
gebed en laat de gasten elkaar ‘smakelijk 
eten’ toewensen. “Er komt bij mij steeds 
een gevoel van gêne naar boven om vol de 
handeling in te gaan”, zegt Patrick Neder-
koorn. “Wat is dit toch een mooi project.” 
Vervolgens tafelen de mannen nog wat na 
over de Maaltijd des Heren en de symboli-
sche dan wel letterlijke aanwezigheid van 
God. Aan het eind van de avond wordt 
champagne geschonken en wenst ieder-
een elkaar in een kring de vrede toe.

Interessante dynamiek
“Het is bijzonder om in een theaterzaal 
te kijken wat de betekenis is van rituelen 
die doorgaans in de kerk plaatsvinden”, 
zegt Kees de Groot naderhand. De manier 

"
‘Ik wil weten of 
ik toch nog er-
gens terecht kan’

ling Het Grote Verhaal. “Dat is waar ik me 
veilig voel, op het podium.” Toen hij in 
2008 meewerkte aan de spraakmakende 
voorstelling Donkey God en het Bonus-
sacrament van voormalig cabaretduo De 
Bloeiende Maagden, leerde hij Minou 
Bosua kennen. Ook zij bleek een grote 
fascinatie voor de eredienst te hebben, zij 
het vanuit een andere achtergrond. “Zij 
is totaal niet kerkelijk opgevoed, maar 
wel heel gelovig. Ik bekijk het onderwerp 
meer vanuit concepten en gedachten, zij 
juist vanuit de ervaring. Wij wilden dat 
bij elkaar brengen en onderzoeken of je 
tot een viering kunt komen waarin alle 
aanwezigen zich thuis voelen.”
Het experiment Hoogfeest was geboren. 
In coproductie met Theater De Lieve 
Vrouw in Amersfoort en met subsidie van 
Kerk en Wereld wilden de theatermakers 
tijdens drie bijeenkomsten de waarde van 
liturgische rituelen buiten de kerk onder-
zoeken. Een liturgisch laboratorium om 
ooit tot een nieuw hoogfeest te komen. 
“Het doel is niet religieus, maar wel om 
bezoekers uit het nu te halen en naar een 
andere wereld te brengen.” Eind december 
2012 begonnen ze met de voorbereiding. 
Nederkoorn: “We hebben ongelofelijk veel 
gesprekken gevoerd, meer over zinge-
vingsvragen dan over de voorstelling. Dat 
was blijkbaar nodig om elkaars nieren 
te proeven. We hoopten dat alles in het 
theater op z’n plek zou vallen, maar dat 
gebeurde niet. Er ging heel veel mis.” 

Spiritueel allegaartje
Ruim een week na Hoogfeest #1 is hij nog 
steeds een beetje van de kaart. “We had-
den een intieme opstelling bedacht, met 
het publiek op het podium. Door die vorm 
verliep de avond zo democratisch dat het 
niks meer met theater te maken had.” Met 
een schaterlach: “Na afloop zei iemand: jij 
hebt de jaren zeventig niet meegemaakt, 
toen deden we dit elke week.” Een ander 
obstakel was de diversiteit van het pu-
bliek. “Ex-gereformeerden, evangelische 
gelovigen, ietsisten, werkelijk het allegaar-
tje van spiritueel Nederland kwam erop af. 
Ik heb nog nooit zo veel reacties gehad op 
een voorstelling.”
Daaronder waren zeker ook positieve 
geluiden. Zo toog Eric Kuijper (61), van 
oorsprong hervormd en uiteindelijk in 
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waarop er in het hedendaags theater 
wordt gespeeld met religie of liturgie is 
één van zijn onderzoeksthema’s. Maar 
deze avond was hij meer doener dan we-
tenschapper. “Patrick is geneigd om over 
dit onderwerp te praten en reflecteren, ik 
ben ervoor om écht dingen te doen. Die 
combinatie geeft een interessante dyna-
miek.” 
Anja Hoogendijk (44), een “christen die 
zich thuis voelt in de Kerk van de Nazare-
ner”, ervoer tijdens Hoogfeest #2 openheid 
zonder veroordeling. “Er waren verschil-
lende meningen, maar mensen luisterden 
naar elkaar. Ik ben altijd erg benieuwd 
naar wat anderen bezighoudt en vind het 
leuk om daarover met mensen in gesprek 
te gaan. Meningen en gedachten van 
anderen vormen je beeld en zetten je tot 
denken aan. Hoe vier je avondmaal met 
elkaar, binnen en buiten de kerk? Hoe kun 
je daar bewuster mee omgaan en stilstaan 
bij de woorden van Jezus?”

Groot dilemma
Nederkoorn is tevreden met de aanpassin-
gen die hij in het programma heeft aan-
gebracht: beter voorbereiden en strakker 
leiden. Maar er blijft ook het nodige om 
over te piekeren. “Feitelijk moet je in het 
theater hetzelfde doen als in de liturgie: 
voorwaarden scheppen voor een transfor-
matie naar een andere wereld. De vraag 

is: waar transformeer je naartoe als je de 
liturgie zelf onderzoekt? Naar dat waar 
de liturgie toe moet leiden, of naar dat 
waar theater toe moet leiden? Of is dat 
hetzelfde? Dat vind ik een groot dilemma. 
Mij is wel duidelijk geworden dat theatrale 
elementen veel kunnen toevoegen, maar 
ook hun beperking hebben. Als je er niets 
mee doet, wordt het een gespreksgroep. 
Als je er teveel mee doet, is het geen expe-
riment maar een voorstelling. De vraag is 
of ik daar een list op kan verzinnen, of dat 
het theater niet de plek is waar dit onder-
zoek moet plaatsvinden. Gezamenlijk in 
een theater nieuwe rituelen ontdekken is 
verschrikkelijk moeilijk.”
Op 6 mei staat de derde en voorlopig laat-
ste bijeenkomst op het programma, maar 
de bedoeling is wel dat hij en Minou Bosua 
een vervolg geven aan het experiment. 
Nederkoorn: “Misschien volgen er nog wel 
tien liturgische laboratoria voordat er echt 
een hoogfeest kan komen. Ik hoop dat er 

dan heel veel volgelingen zijn en dat er na 
enkele maanden een eerste afscheiding 
plaatsvindt. Zo schrijven we een nieuwe 
kerkgeschiedenis.”.

Paspoort

Patrick Nederkoorn (1983) is theater-
maker, cultureel ondernemer en fractie-
voorzitter voor D66 in Amersfoort. Op z’n 
25ste koos hij bewust voor D66, wat in zijn 
omgeving menige frons veroorzaakte. “Ik 
geloof in de ontplooiing van het individu en 
ga ervan uit dat de kracht van het individu 
bepaalt hoe de samenleving ingericht 
wordt. Die twee dingen zijn voor mij 
wezenlijk, ook binnen religie. Ik werd onder 
meer lid van D66 omdat de leden grote 
invloed hebben. Volgens sommigen is D66 
een antireligieuze partij. Maar over religi-
euze issues fluit het congres regelmatig 
Kamerleden terug. Binnen D66 worden 
veel discussies gevoerd die niet zo naar 
buiten komen.”

. 2000: Patrick neemt deel aan tv-pro-
gramma Het Jongeren Lagerhuis (VARA)

. 2001-2008: Patrick studeert: Bachelor 
Politicologie, Master Christendom en 
islam, Master Wereldreligies in confronta-
tie en dialoog. 

. 2006-2010:  Projectmedewerker Fa-
culteit Katholieke Theologie in Tilburg.

. 2006-nu: Buitengewoon lid gemeente-
raad Amersfoort; vanaf 2010 raadslid voor 
D66; sinds 2011 fractievoorzitter.

. 2007-2010: Kleinkunstopleiding (Ko-
ningstheateracademie, ’s-Hertogenbosch).

. 2007-nu: Theatermaker en cultureel 
ondernemer; sinds 2012 eigenaar van 
PATER Producties.

. 2011-2012: Eerste voorstelling De 
Ontsteking.

. 2013-nu: Tweede voorstelling Het 
Grote Verhaal.
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‘Samen nieuwe 
rituelen ontdek-
ken is moeilijk’  
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