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Een Levende Siddering 

Spookachtige beelden tegen de ramen van het kerkje van Schokland, een zangeres gedragen 

achter een piano. Woest en ledig is een voorstelling annex installatie annex expositie. Over 

moderne spiritualiteit. 

Leeuwarder Courant 27 maart 2015  

 

 

 De ramen zijn de vensters op de wereld van Pat van Boeckel 

 

Stel. Je zit in het kerkje van Schokland, op een enkele trouwerij na al meer dan anderhalve eeuw 

ongebruikt als godshuis. Tegen de ramen worden ladders neergezet, vage schimmen loeren naar 

binnen. Je ziet iemand druk aan het timmeren, en dan aan het wroeten op het droogvallende land. 

Portretten zie je, zee, landschappen. Meestal in stemmig, gestileerd zwart-wit. 

Die ramen zijn de vensters op de wereld van Pat van Boeckel. Anders gezegd: ze dienen als 

projectieschermen, waarover de beelden van Van Boeckel worden verdeeld. Acht zijn het, vier aan 

vier vertellen ze hun verhaal. In het midden staat een vleugel. 

Beelden, muziek, expositie 

Wat is het? Een video-installatie, een concert, een expositie, een combinatie van dat alles? Geen 

documentaire in ieder geval. Eigenlijk is Pat van Boeckel dat wel, documentairemaker. Maar nu 

probeert hij op een andere manier zijn verhaal te vertellen. 

,,We proberen de sfeer te creëren die hier ooit heerste, toen deze kerk nog in gebruik was”, zegt hij. 

,,Met beelden, met muziek, met die expositie. De beleving zoeken die hier ooit was. Hoe zaten die 

mensen hier, ooit, met de storm die om het eiland blaast?” 
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Of je nu thuis bent in de kerk of niet, of je gelovig bent, dat maakt hem niet veel uit. ,,Als je het 

verhaal van Noach en de ark kent, zul je dat wel terugzien in de beelden van een man die planken 

timmert om de kerk heen. Als je dat niet kent, of als je een hekel hebt aan het christelijk geloof, maak 

je je eigen verhaal wel.” 

 

 

Voor de een zal het meer een meditatieve beleving zijn, de ander ziet er eerder spektakel in. 

Brandende kaarsen stoken de sfeer op. Zangeres en pianiste Patty Trossèl zingt – gedragen en veel 

soberder dan je zou verwachten gezien haar verleden, als de behoorlijk theatraal te werk gaande act La 

Pat. 

Dat kerkje van Schokland, dat is de dans aardig ontsprongen. De geschiedenis van Schokland, ooit een 

eiland en nu indrukwekkend opdoemend uit het vlakke, strakgetrokken polderlandschap, heeft 

dramatische trekken. Wegens groot overstromingsgevaar en bittere armoede werd het eiland in 1859 

ontruimd, en om te voorkomen dat de bewoners weer terug zouden komen werden de huizen, 

grotendeels van hout, afgebroken. Maar het kerkje, toen nog maar enkele tientallen jaren oud, bleef 

staan. 

De dramatiek van het moderne leven 

Bij Van Boeckel spreekt die geschiedenis beslist tot de verbeelding. Hij verbond deze geschiedenis 

met het oudtestamentische verhaal van Noach, die immers werd uitverkoren om de zondvloed te 

overleven en druk aan het timmeren sloeg aan de ark waarmee hij de biodiversiteit moest zien te 

redden. 

,,Opnieuw beginnen, dat moesten ze hier in de polder ook. Dat vind je in deze installatie terug.” 

Beelden van een zwoeger in de drooggevallen Zuiderzee, pionierend in het nieuwe polderland, vullen 

de kerkramen. Ssst, niet verder vertellen: die beelden zijn opgenomen aan het Wad. 
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De acteur (Pieter van de Pol) vindt zelfs een lijk, ook geen zeldzaamheid bij het ontginnen van nieuw 

land. ,,Voor ons is dat ook een link naar Lampedusa, de vluchtelingen die ook proberen om een 

nieuwe wereld te bereiken maar een grote kans hebben om te verdrinken. De dramatiek van het 

moderne leven.” Maar: ,,Dat vind ik, jij ziet er misschien iets heel anders in.” 

De bezoekers, hoogstens zestig per keer, zitten tegenover elkaar in de kerkbanken. ,,Om de 

gemeenschappelijke ervaring te stimuleren”, zegt Van Boeckel. ,,Niet dat ik gelovig ben, maar ik heb 

respect voor dit soort plekken. Oude kerkjes, mooi als plekken van stilte waar je verdriet en troost 

verwerkt. Als die plekken verdwijnen, hou je alleen nog maar internet over.” 

Zo zit je ook erg dicht op Patty Trossèl, achter de vleugel. ,,Het is niet zomaar muziek onder de film, 

het is echt een optreden”, zegt Van Boeckel, ,,met liedjes, met teksten.” Moderne, spirituele teksten, 

zegt hij, onder andere van Leonard Cohen. ,,De levensvragen: waarom ben je hier, wat zoek je hier? 

De antwoorden vind ik niet meer in de kerk. Maar die vragen zijn wel interessant om te stellen.” 

  

Die preekstoel, die wordt trouwens niet gebruikt. Het heilige moet elders worden gezocht, blijkt uit de 

foto's van Karin van der Molen op de bijbehorende expositie – ze droeg ook een aantal geheimzinnige 

objecten bij. Maar die foto's: portretten van mensen met een kring om hun hoofd, door een 

bloemenkrans of een zonnestraal, een aureool ontstaan uit de spiritualiteit van het alledaagse. 

 

 

Patty Trossèl vierde ooit triomfen in de gedaante van La Pat: een theatraal uitgedoste en dito 

uitvoerende zangeres, net zo gemakkelijk in de weer met opera als met jazz en chanson, in 

verschillende talen ook nog. ,,Wilde toestanden. Het moet geen kunstje worden, al heeft dat principe 

mij wel mijn carrière gekost”, zegt ze over het grillige verloop van haar artistieke loopbaan, die haar 

ook nog naar een meer verstilde spirituele fase dreef – via India. ,,Ik heb alle ramen ingegooid die 

maar ingegooid konden worden. Maar dan ligt de boel ook weer open.” 
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Verinnerlijkt 

Van Boeckel werd geraakt door Erinnerung, Patty's cd met op muziek gezette gedichten van Rainer 

Maria Rilke. Patty was niet meteen om bij het idee van Woest en ledig. ,,Ik moest er wel even in 

groeien”, zegt ze over de thematiek. ,,Ik heb wel iets met water, met die energie. Dus ik sta er heel 

intuïtief in. Ik kan het niet eens navertellen.” 

De wilde, theatrale kant van La Pat is er ook nog, ,,maar die is wel erg verinnerlijkt. Dit is ergens ook 

heel theatraal, maar heel anders. Heel leuk ook, maar zwaar vermoeiend als je in je eentje de kar moet 

trekken.” Toch is ze ook een einzelgänger, die zelf haar weg wel zoekt. Ook op Schokland, niet direct 

een plek die haar iets zei. ,,Ze kunnen me overal wel neerzetten. Maar op een gegeven moment daalt 

het in. Ik zie dit als een soort heilige tempel, met een hoog vruchtbaarheidsgehalte, waarin wij iets 

dieps doen. Een synthese, een samenspel van de natuur en wat wij hier bedenken.” 

De beelden van Van Boeckel stuurden mee haar muziek, ,,en ik was hier een keer, vorige zomer, op de 

heetste dag van het jaar. Het was wel zoeken nog, Pat is gewend aan subtiele, transparante muziek bij 

zijn films. Ik dacht, wat moet ik daar nou bij? Ik maak geen filmmuziek. Zo is het ook niet bedoeld: 

mijn muziek heeft een soort levende siddering.” 

   

Die muziek kan dienen als een soort brug naar een, vooruit maar weer, hogere spirituele dimensie. ,,Ik 

heb niets met religie, maar ook weer wel. Ik heb wel eens tarotkaarten gelegd, en daaruit kwam dat Pat 

en ik  beiden hogepriester zijn. Mooi, dat we ergens die inborst schijen te hebben. En muziek, ja, dat 

voelt ook zo, dat vind ik er ook interessant aan.” 

,,Patty maakt zeker geen ondersteunende muziek”, zegt Pat van Boeckel over de samenwerking, ,,ze is 

eerder een extra raam.” Als het erop aan komt, beschouwt hij Woest en ledig toch als een film, ,,maar 

wel heel anders dan de documentaires die ik tot nu toe gemaakt heb.” 

,,Het besef: vreemd dat ik hier ben'' 

Eigenlijk dienen die acht ramen als een soort levende schilderijen. De vertelwijze is eerder los en 

associatief dan lineair. Heel anders, kortom, dan de televisiedocumentaires die Pat van Boeckel 

normaal maakt. ,,De opdrachtgevers willen altijd dat je de kijkers bij de hand neemt, met een 

commentaarstem en alles. Ik vind het juist leuk dat de kijker zijn eigen verhaal maakt. Het gaat mij 

niet zozeer om informatie, eerder om het oproepen van een bepaalde stemming, om beleving.” 

Dat is ook wat hij vindt als hij nog eens in een kerk komt. ,,Bij een begrafenis, dat soort 

gebeurtenissen. Dat zit je meteen na te denken over je eigen leven, je eigen bestaan. Indringende 

momenten, het besef: vreemd dat ik hier ben.” 

Van de paar honderdduizend kijkers naar zijn documentaires hoort hij nooit iets. Dat is bij dit werk 

wel anders, hoopt hij. Zucht: ,,Televisie gaat toch meer over informatie. Zoiets als dit, zo'n werkwijze 

werkt op televisie niet. Een kerkdienst ook niet. Hier wil je bij zijn, dit wil je beleven.” 

JACOB HAAGSMA 

 


