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Wie in een oogopslag wi l  z ien waarom de Passie-
spelen juist  hier hun wortels hebben, moet via het
dorpje Baarlo naar Tegelen rijden. We kijken onze
ogen uit terwijt we op de veerpont wachten, die ons
over de Maas zet. Want aan de overkant domineert
een gigantisch ktoostergebouw het kleine dorpje
Steyt:  het missiehuis Sint Michaët.  Een van de maar
tiefst vijf kloosters die het dorp sinds de tweede helft
van de negentiende eeuw tett, waarvan drie nog
attijd hun oorspronketijke functie hebben. Ze staan
symbool voor de vele ktoosters, kerken en abdijen
in deze streek. Zo ook in Tegeten, op een steenworp
afstand van Steyl. Daar ontstond in t927 in een
bidtuin van een parochie het opentuchttheater De
Doothof, waar in 1931 de eerste Passiespelen werden
opgevoerd.

Gigantisch decor
Als we een kijkje nemen in het theater van nu, besef-
fen we meteen hoe groot deze spelen in de loop der
jaren zijn geworden. Een gigantisch - zetfs teeg oogt
het spannend - decor met podia op verschi l lende
hoogten, verbonden door trappen, poorten en pa-
den. In het midden een centrale tempel gef lankeerd
door twee pateizen. De speters zetf kijken uit op een
even enorme overdekte tribune, met plek voor 2.400
toeschouwers. In 2015 trokken a[[e voorstellingen
bij etkaar zo'n 40.000 bezoekers. Dus de vraag of de
speten hier leven, is eigentijk overbodig.

Hechte ctub
Maar de spelen betekenen nog meer, vertellen de
enthousiaste speters en andere vrijwittigers die hier
actief zijn, zo'n vierhonderd in totaat. Hete gene-
raties famities zijn er inmiddets bij betrokken, van
grootouders tot achterkleinkinderen. Een hechte,
trouwe club. Enorm was dan ook hun teleurstelling
vorig jaar toen de spelen door corona werden
afgeblazen. maar ze zaten niet bij de pakken neer
en hebben afgelopen tijd hard gewerkt aan een
aangepaste voorstetling, compacter en coronaproof,
voor maximaat 550 bezoekers per keer. Met op etke
speetdag twee opvoeringen, 58 in totaat. Zo krijgen
toch veel tiefhebbers de kans om erbij te zijn.
Én om iets te zien van de extra activiteiten die in
de speelperiode worden georganiseerd. Want dat
zijn er nogal wat. Voor het theater zelf is een speels
ogende muur verrezen waarvoor basisschoolleer-
lingen uit Tegeten zetf de geglazuurde bakstenen
over hun eigen passie hebben ontworpen. En in
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De titet van de editie 2021 [uidt: Hem achterna.
Het vertett het verhaat van toen en nu. De gtorieuze

intocht van Jezus in Jeruzalem, het Laatste
Avondmaat, het veraad van Judas, de kruisgang
van Jezus en uitqindetijk zijn dood aan het kruis.
Een verhaat over strijd, corruptie, wanhoop, ver-

driet, maar ook over liefde en vriendschap.
Met hedendaagse accenten: Jezus is wat eigenzin-
niger, Judas speett de enigszins verwarde redder
van de Messias, Maria en de andere vrouwen zijn

sterker, zetfs corona en het vertangen naar verbin-
ding spelen een ro1. En de hoop en het geloof in

een betere wereld voor iedereen.
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Mdgazine uart KB()-PC.OB april 2021

'FIet vertelt
het verhaal

van toen en nu'
het  Keramiekcentrum Tiendschuur in  Tegelen taten

kunstenaars met  de exposi t ie  L iefde L i jden Lust  in

sculpturen verschi l lende passie-u i t ingen z ien.  Het
L imburgs Museum in Venlo draagt  b i j  met  een min i -

tentoonste l t ing over  de spelen door de jaren heen.

Datzet fde doet  het  L imburgs Schut ter i jmuseum in

Steyt ,  met  ats  bt ikvanger DICX Kruisweg.  Vi j f t ien grote

schi tder i jen,  gemaakt  door  dr ie  kunstenaars,  beetden

samen de kru isweg van Jezus u i t ,  modern en kteurr i jk

u i tgevoerd.

Opgezette leeuwen
Aanrader is  om zeker  ook even in het  k le ine,  h is tor i -

sche har t  van Steyl  rond te wandelen.  En wi t t  u  oog in

oog staan met  opgezet te leeuwen,  zebra 's ,  duizen-

den v l inders en andere exot ische d ieren u i t  de hete

wereld,  in  vroeger t i jden b i jeen gesprokketd door de

Steytse miss ionar issen? Neem dan een k i jk je  in  het

Miss iemuseum. Net  zo verrassend is  aan de overkant

de botanische tu in Jochumhof,  met  de meest  u i teen-

lopende exot ische p lanten.  En wie net  zoals wi j  wat

tanger de t i jd  wi l  nemen voor z i jn  bezoek,  kan z ich
hetemaaI  u i t leven op de vele wandel-  en f ie tsroutes

door d i t  natuurr i jke [andschap rond de Maas.

Want  mooi  dat  het  h ier  is !

Hetaas moest óók de première op'zondag 18 aprit
uitgestetd worden tot later dit jaar. Wanneer de voor-
steltingen echt van start kunnen, was bij het ter perse

gaan nog niet bekend. Dat hangt af van
dé maatregelen die dan getden.

Op www.passiespelen.nI staan alte speetdata zodra
die bekend zijn en nog veel meer informatie.

Informatie over kaarten voor KBO-PCOB staat op:
www.passiespelen.nl/kbo-pcob Actiecode voor

KBO-PCOB is: PASSIE21KPZ


