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Nadat onze “Schola” de hoogmis van 11.00 had opgeluisterd ging het met 
geswinde spoed richting gemeenschapshuis. 

Om ca. 12.15 kwam de door ons koor bestelde reisbus van de fa. Schmitz 
uit Susteren aan bij ons “home”! 

Onze penningmeester Beanga plotte iedere deelnemer aan de hand van een 
opgestelde lijst met deelnemers. Iedereen kreeg van haar een bewijs van 
toegang met het vak- rij- en plaatsnummer. Fantastisch geregeld!! 

Nadat iedereen aanwezig was en in de bus had plaatsgenomen stelde zich 
onze chauffeur Marcel voor.I.v.m. vakantie reisde zijn zoon Mike mee. 

Hij wenste namens de busfirma ons een hele mooie dag toe. 
Om 12.30 vertrokken we uit Nieuwstadt. Via de rijksweg reden we via 

Susteren-Echt-St.Joost naar de oprit van de autoweg A 73.(Vonderen) De 
beruchte tunnels bij Roermond en Swalmen bleken deze keer geen 
hindernis te zijn ! We konden zonder oponthoud rijden tot de afslag 

Tegelen-“Holtmuhle”. 
Om exact 13.15 stopte onze bus voor de ingang van “De Doolhof” Tegelen. 

Onze chauffeur informeerde ons aangaande de verwachte vertrektijd na de 
voorstelling. Het hele gezelschap stapte uit en begaf zich naar de 

ingang van Openluchttheater “De Doolhof”. Via de controle kwamen we uit 
op een grote binnenplaats met diverse zitjes en de nodige 
cateringstands. De meegebrachte etenswaren werden aangevuld met de 

aldaar verkrijgbare hapjes en drankjes. (We hadden nog genoeg tijd tot 
14.30!!) 

Vanaf 14.00 uur namen we onze gereserveerde plaatsen in. Dit liep vrij 
soepel door de alom aanwezige suppoosten. Onze zitplaatsen lagen 
gunstig in het midden vak G rijen 25,26,27 en 28. Ca. 14.20 werden op 

de prachtig aangelegde bühne de fakkels ontstoken. Om 14.25 opende 
Hr.Wim Beurskens als voorzitter van de organisatie met een inleidende 

toespraak. Hij heette de gasten uit Duitsland, Belgie, Frankrijk en 
Oostenrijk welkom. Dit waren collega organisaties van Passiespelen 

onder de naam “Euro Passion”. Verder huldigde hij de 25000e (Leo van 
Megen uit Broekhuizen) en 25001e bezoeker  (José Seuren uit Lottum) van 
dit jaar. 

Om 14.30 werd de voorstelling geopend met een Jezus die de gestorven 
Lazerus uit de dood deed opstaan; dit tot ongenoegen van de in het 

zwart geklede groep Hogepriesters o.l.v. Kajafas. Ook redde Hij de tot 
steniging veroordeelde prostituée Magdalena.(“Wie zonder zonden is 
gooie de eerste steen”!) Tevens verjoeg hij de tollenaars etc. uit de 

gewijde tempel! Door het volk op handen gedragen kreeg hij een grote 
ontvangst per ezel in Jeruzalem (Sion) met voor die dagen gebruikelijke 

palmen. De Hogepriesters zaten echter ook niet stil en deden de 
stemming onder het volk omslaan door achterklap etc. Tenslotte vonden 

ze in Judas Iscariot de verrader van Jezus. Na het laatste avondmaal en 
de voetwassing werd Jezus op aanwijzing van Judas gevangen genomen door 
de lansknechten van de Hogepriesters. De Romeinse landvoogd Pilatus 

werd geconfronteerd met de woedende menigte. Hij liet een beruchte 
misdadiger uit de gevangenis halen en liet het volk kiezen tussen deze 

moordenaar en Jezus. Het volk schreeuwde “Jezus aan het Kruis!” en 
Pilatus schoof vervolgens zijn verantwoording door naar de aanwezige 
Koning Herodes. Deze op zijn beurt vond zijn vrouwelijk gevolg 

belangrijker en stuurde Jezus met gevolg retour naar Pilatus! Pilatus 
liet Jezus kruisigen en kronen met een doornenkroon,waste zijn handen 

in onschuld en leverde Jezus over aan de Hogepriesters en het bezeten 
volk. Tenslotte volgde de kruisweg naar de Calvarieberg met de 3 vallen 



en ontmoeting met de wenende vrouwen w.o. Maria. Hier werd Hij 

gekruisigd en stierf, samen met 2 moordenaars.  
Tussendoor was er een plas- drink- en rookpauze van 16.00 tot 16.30. 

Jammer was het dat het tijdens de voorstelling en pauze behoorlijk 
regende!! Als toeschouwers hadden we er weinig last van vanwege de 

overkapping. Wel werden de spelers kletsnat !! 
Om 17.15 was de voorstelling ten einde! De ca. 150 acteurs/actrices 
kregen minutenlang een staande ovatie voor het vertoonde spel. Dit jaar 

was het de 19e editie van dit spektakel o.l.v. regisseur Cees Rullens. 
Het was de moeite waard.  

Vervolgens spoedde iedereen zich in de stromende regen buswaarts. Nadat 
Beanga had vastgesteld dat iedereen aan boord was vertrokken we om 
17.35 uur uit Tegelen. Na een voorspoedige terugreis kwamen we om 18.15 

aan bij het Gemeenschapshuis te Nieuwstadt. 
 

Aldus opgemaakt door Th.Busch 

 


