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moest de voorstelling naar dit
jaar worden verplaatst. Een enor-
me tegenvaller voor de maar
liefst 400 vrijwilligers die aan de
Passiespelen meewerken. Niet
alleen de cast, maar ook het koor,
de figuranten, decorbouwers,
verkeersregelaars, belichtings-
crew moesten tot 3 juli van dit
jaar wachten.

Dat lange wachten is het waard
geweest! In een indrukwekkend
decor spelen de acteurs en actri-
ces op ontroerende wijze een

kon worden overgestoken. Onge-
veer in diezelfde periode speelde
dat volk ook een belangrijke rol
in het leven van Jezus. 

INDRUKWEKKEND
Ruim 2000 jaar later worden

diens laatste dagen op indruk-
wekkende wijze verbeeld tijdens
de Passiespelen. Deze zouden
eigenlijk al vorig jaar in open-
luchttheater De Doolhof worden
opgevoerd. 

Vanwege de coronamaatregelen
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’D
e Maas stroomt door
het Limburgs Muse-
um’ lezen we wanneer
we de expositieruimte,

waar ook een apart hoekje voor
de Passiespelen is ingeruimd, in
Venlo betreden. Mooi gevonden,
maar de Maas stroomt vooral
door Limburg en dat moest men
de afgelopen weken zwaar bezu-
ren. 

De rivier bracht aan het begin
van onze jaartelling de Romei-
nen, omdat bij Venlo de rivier

’t Wachten waard
21E EDITIE

De Passiespelen in Tegelen werden 90 jaar geleden voor de eerste keer opgevoerd. Net voordat een zondvloed
grote delen van de provincie Limburg blank zette, bezochten wij de 21e editie en fietsten vervolgens door de
toen nog droge, prachtige omgeving rond Venlo.

enorm spektakelstuk. Sinds de
eerste tekst van pastoor Anton
van Delft is deze al vijf keer aan-
gepast aan de veranderende
maatschappelijke opvattingen. Zo
is in de huidige uitvoering van
Ineke ter Heege en Jan-Jaap Jan-
sen vooral de rol van de vrouwen
als Maria en Maria Magdalena
versterkt.

Zo’n negentig jaar geleden,
toen de katholieke kerk een be-
palende rol in het Limburgse
leven speelde, waren zulke aan-

passingen ondenkbaar. Hoe er
toen aan toeging, is nog deels te
zien in het fraaie kloosterdorp
Steyl dat we bezoeken tijdens een
mooi fietsrondje dat ook de
Maasdorpen Kessel en Baarlo
aandoet. 

KLOOSTER
Omdat de katholieke kerk in

het Duitse keizerrijk steeds meer
onder druk kwam te staan, ves-
tigden zich rond 1875 in Steyl op
initiatief van pater Arnoldus

Janssen vijf congregaties met elk
een eigen klooster. 

Vijfentwintig jaar later woon-
den er zo’n 3000 kloosterlingen
in het Limburgse dorp dat daar-
om tot 1918 zelfs een tramverbin-
ding met Venlo had zodat Duitse
familieleden een bezoek aan de
monniken en nonnen konden
brengen. 

Nu resteren slechts zo’n 130
kloosterlingen, onder wie een
aantal Roze Zusters die achter
tralies een teruggetrokken en

zwijgzaam
leven leiden dat
vooral op ’biddend
ondersteunen’ van
het missiewerk is geba-
seerd. Want in Steyl wer-
den de monniken en nonnen
klaargestoomd om het evange-
lie, zoals zo fraai in de slotscène
van de Passiespelen wordt ver-
beeld, te verspreiden.

Die missiebroeders en -zusters
waren behalve doende met hun
kerkelijke, onderwijs- en zorgta-

ken vaak echte ont-
dekkingsreizigers. Zij

werden immers naar alle
uithoeken van de wereld

uitgezonden. Het resultaat
daarvan kun je vinden in het

verrassende Missiemuseum in
Steyl met een collectie opgezette
dieren en vlinders die zijn weer-
ga niet kent. 

Vanuit alle delen van de wereld
stuurden missionarissen kisten
met houtsnijwerk, kleding en
dieren die in Steyl werden gepre-

pareerd en opgezet. Vooral de
vlinderverzameling van broeder
Berchmans is uniek te noemen.
„Nog lang niet alles is tentoonge-
steld; de zolder ligt vol”, vertelt
museumdirecteur Victor Mo-
start. 

Een paar straten verderop
bezoeken we het Limburgs
Schutterijmuseum, gevestigd in
de voormalige Sint Rochuskerk.
Hier zijn van vrijwel alle Lim-
burgse schutterijverenigingen de
vaandels, zilver, wapens, oorkon-

des en uniformen te bewonde-
ren. 

De schutterij – met de Nacht-
wacht maakte Rembrandt die van
Amsterdam wereldberoemd –
was een soort burgerwacht, maar
is sinds de afgelopen eeuw vooral
actief tijdens schuttersfeesten
met schiet-, muziek-, vaandel- en
exercitiewedstrijden. Ook hier is
een speciale overzichtsexpositie
van de Passiespelen te bewonde-
ren.

GEVELTJES
Terug in Venlo gaan we het

gezellige uitgaansleven in. De
stad is een van de oudste van ons
land. Je kunt er heerlijk shoppen,
Venlo heeft prachtige oude
straatjes en geveltjes en heerlijke
terrassen.

In Venlo is de natuur altijd
dichtbij. Niet alleen dankzij
stadsparken, maar ook vanwege
een schitterende omgeving waar
je door een licht heuvelachtige
omgeving met prachtige dorpen
komt. Met vrijwel voortdurend
uitzicht op de Maas die niet al-
leen af en toe voor veel ellende
zorgt, maar die vooral zoveel
voorspoed en schoonheid heeft
gebracht.

Het fraaie kloosterdorp Steyl.

Na ruim een jaar uitstel kunnen de
Passiepelen weer worden opge-
voerd.

Zicht op de Maas bij Kessel.

Met het oog op de watersnood
in Limburg hebben de Passie-
spelen medio juli één weekein-
de overgeslagen. Inmiddels
wordt de voorstelling weer
opgevoerd en is de belangstel-
ling groot. 
Dankzij een herberekening van
de coronaregels kunnen er
700 in plaats van 580 zitplaat-
sen per keer worden gecreëerd
in het Doolhoftheater in Tege-
len (gemeente Venlo).
De Passiespelen over de laat-
ste dagen van Jezus worden in
principe elke vijf jaar opge-
voerd. . De hoofdrol wordt
gespeeld door Marcel Claes-
sen, in het dagelijks leven on-
derwijzer. 
Deze versie onder regie van
Cees Rullens is tot en met 5
september elke zaterdag en
zondag, twee keer per dag, te
zien.
Tickets uitsluitend online ver-
krijgbaar via
passiespelen.nl

Vier keer
in weekeinde

We vonden een ongeveer 42
km lange fietstocht die begint
op de Garnizoensweg 2 in
Venlo. Je fietst van 11 naar
09-59-04-58-54-53-03-2-99-
70-5-69-14-19-15-13-10-11. Je
passeert Baarlo, Kessel, Bel-
feld, Steyl en komt zo weer
terug in Venlo.

Fietstocht

Tekst en foto’s Joop Duijs

Tegelen 
toneel van

Passiespelen

NL

In Steyl resteren nog zo’n 130 kloosterlingen. Het pontje bij Baarlo dat je onderweg op de fiets moet nemen.


