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Perscommuniqué: 

Het Koninklijk Poppentheater Toone brengt een unieke voorstelling in Sint-Agatha-Berchem  

 

Op zondag 19 april brengt het vermaarde Brusselse poppentheater in de gemeentelijke feestzaal (Koning 

Albertlaan 33 te Sint-Agatha-Berchem) een unieke voorstelling: de "Passie" van Michel de Ghelderode. Het  

Koninklijk Poppentheater Toone zet de traditie van het volkse marionettentheater al voort sinds 1830. 

Theater Toone, sterkhouder van het Brussels patrimonium, brengt al sinds de jaren zestig vanuit een 

onooglijk Brussels steegje theater zoals er geen twee te vinden zijn.  

“Le Mystère de la Passion” is het traditionele stuk dat Theater Toone sinds 1934 jaarlijks met Pasen speelt. 

De Belgische toneelschrijver Michel de Ghelderode vertelt het verhaal van een zekere Thomas Guys, een 

ter dood veroordeelde, die rond 1440 er mee ingestemd zou hebben om tijdens de realistische opvoering 

van het passiespel de rol van Christus te spelen, in de hoop op die manier gratie te krijgen! Daarbij werd hij 

onderworpen aan alle beproevingen die ook Christus op zijn lijdensweg heeft ondergaan en mocht hij die 

overleven, dan zou hij een vrij man zijn. De legende wil dat Thomas Guys alle beproevingen inderdaad heeft 

overleefd. Michel de Ghelderode, die wel vaker in de Marollen ronddoolde, tekende deze versie van het 

passieverhaal op uit de mond van oude poppenspelers. Hij maakte er een nieuw verhaal van doorspekt met 

humor en hartstocht. 

Toone, de achtste, vertolkt alle personages die in beeld komen waarbij de zes begeleidende 

marionettenspelers de "poesjenellen" aansturen.  

De "Passie" van het Koninklijk Poppentheater Toone wordt om 15.00 uur in het "Brussels Frans" en om 

17.30 uur in het "Brussels Vloms" gebracht. Gewoon hilarisch, en zeker niet te missen! 

* Reserveren verplicht voor 16/04 bij de dienst Jeugd en Senioren op het nummer 02/563 59 20.  

 

Al het nieuws over Sint-Agatha-Berchem op: www.1082berchem.brussels  
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