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De historische voorstelling ‘Vroeger
was alles’ van Patrick Deters

TECHNISCH HOOGSTANDJE

De orgelcommissie raadpleegde niet alleen orgeladviseurs, maar ook de organisten die het orgel regelmatig bespeelden.
Dat deden ze al een tijdlang, heel knap,
om de mankementen heen. Het monumentale orgel is, volgens Ed en Leo, van
zichzelf een technisch hoogstandje met
een verfijnde klank. Maar met de tand
des tijds raakte het in zwaar verval. ‘Niet
alleen door de scheefstand van de kerk,
ook door de heteluchtverwarming. Lange
tijd heeft er een kolenkachel onder het
orgel gestaan. Je kunt je voorstellen wat
dat voor de pijpen heeft gedaan. We zijn
enorm benieuwd hoe het orgel na de
renovatie zal klinken.’

Een man met veel hobby’s en de drive om zichzelf te profileren, zo noemt Patrick Deters uit Oude Wetering zichzelf. In het dagelijks leven is hij docent op
de Haagse Hogeschool, maar wij kennen hem vooral als onze columnist en
als verhalenverteller in het theater. Dat laatste doet hij bij zijn voorstellingen
en in de podcasts ‘Vroeger was alles’ en de oudejaarsconference ‘Luid Kaag
en Braassem’.
Voor zijn lokale oudejaarsconference putte Patrick steeds uit krantenartikelen van het afgelopen jaar. Omdat hij vond dat onze omgeving ook een mooie
geschiedenis heeft, ging hij in de verhalen van vroeger graven. ‘Ik merk dat
weinig mensen de historie over de plek waar ze geboren en getogen zijn
kennen. Daarnaast is een voorstelling van mij bijwonen voor nieuwe
inwoners een leuke inburgeringscursus. Waar je huis staat, was vroeger modder. Ik wil je meegeven hoe we gekomen zijn waar we nu zijn.
Misschien woon je wel op de plek waar ooit een galgenveldje was.’

KLAPWIEKEN EN SCHOUTEN

‘Verhalen vertellen is iets wat ik altijd doe, op of naast een podium’, vertelt
Patrick. ‘Voor nieuwe onderwerpen voor de voorstelling ‘Vroeger was alles’
ga ik naar Stichting Oud Alkemade, Stichting Oud Leimuiden-Rijnsaterwoude en historische vereniging Otto Cornelis van Hemessen. Er is al zoveel
uitgezocht en geschreven, fijn dat die research al gedaan is. Van die
bestaande structuur probeer ik een goedlopend verhaal te maken. Voor mij
ook leerzaam, zo heb ik ontdekt hoe Heerlijkheden werken en wat Schouten
zijn. Weet je wat een Klapwiek is? Kwam ik laatst tegen. Dat is gewoon de
wijkagent.’
Om de inhoud en vorm voor iedereen boeiend te houden, brengt hij onder
werpen over elk dorp in Kaag en Braassem. ‘Het gaat om de herkenbaarheid;
dan zie ik dat mensen op het puntje van hun stoel gaan zitten. Door mijn
stem aan te zetten en weidse gebaren te maken weet je dat er iets komt. Ik
kan niet zittend vertellen, ik ben nogal fysiek.’

HET GHOYBOS

De financiering is nog niet helemaal
rond. Een orgelpijp adopteren kan daarom nog steeds. Interesse? Kijk dan op
www.dorpskerkwoubrugge.nl

Als podium voor de verhalen over vroeger koos Patrick het amfitheater in het
Ghoybos in Oud Ade. Ook in 2022 wil hij daar weer voor het publiek staan
met nieuwe verhalen. Maar ook op andere plekken in de gemeente. ‘Dit jaar
heb ik een optreden gegeven bij ’t Veen in Roelofarendsveen en bij Keijzer in
Leimuiden. Dat is me goed bevallen. Daarnaast breng ik tien keer per jaar een
podcast uit, met verhalen die ik al eerder vertelde. En nieuwe verhalen die de
moeite waard zijn, maar eigenlijk te kort voor de voorstelling.’
Rest ons de vraag wat vroeger nu eigenlijk was. ‘Toen brak ook de pleuris
uit, maar las je het pas een week of drie later. De luchtkwaliteit was misschien beter, de hectiek minder. Maar huwelijken waren vooral op verstand
gebaseerd en men ging ook dood aan ziektes. Vroeger was alles niet beter
of slechter. Vroeger was gewoon anders.’

Meer weten over de voorstellingen van Patrick? www.vroegerwasalles.nl
(ook voor de podcasts) - www.luidkaagenbraassem.nl
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