
 

Spiritus 

Spiritus is een luchtig, visueel en relativerend televisieprogramma over religie, spiritualiteit en 
levensbeschouwing.  
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Alziend oog: Ritueel voetenwassen 
In de Bijbel is te lezen dat Jezus tijdens het laatste avondmaal, op Witte 
Donderdag, de voeten van zijn apostelen waste. In Apeldoorn worden ook 
voeten gewassen, maar niet alléén op Witte Donderdag. Irmgard Cottaar 
doet sinds kort voetwassingen op de zolderkamer van een spirituele winkel. 
Een stoel, twee witte kannen gevuld met water, een kom om de voeten in te 
zetten en speciale olie, dat is alles wat Irmgard nodig heeft. Zelf knielt ze 

voor de klant op de grond. De speciale olie waar de voeten mee worden gezalfd is, volgens 
overlevering, dezelfde als Maria Magdalena gebruikte. Spiritus was nieuwsgierig wat Irmgard 

beweegt en waarom mensen bij haar komen om hun voeten te laten wassen. 
We zochten haar op in Apeldoorn.  
 
Pim bij de Passiespelen in Tegelen 
De Passiespelen zijn een vijfjaarlijks religieus en cultureel evenement, dat in 
het openluchttheater De Doolhof in Tegelen wordt opgevoerd. In 1931 
werden de spelen voor het eerst kleinschalig uitgevoerd. Inmiddels zijn de 
spelen tot over de grens bekend en komen er duizenden mensen op af. Dit 

jaar worden de spelen voor de 18e keer opgevoerd. Al maanden zijn tientallen mensen gedreven 
bezig om zich in te leven in de personages uit de Bijbel, om de decors op te knappen en al die 
kostuums te maken. Honderden figuranten doen ook mee. Zij zijn het volk van Jeruzalem. In Mei is 
de première. Er wordt nu nog volop gerepeteerd. Pim ging een kijkje nemen en mocht zelfs even 

mee figureren. 
Meer informatie: www.passiespelen.nl 
 
Klok en Klepel: Urbi et Orbi 
“Urbi et orbi” is de zegen die de paus geeft aan de inwoners van Rome en de 
rest van de wereld. Vroeger werd deze benaming gebruikt voor alle 
uitlatingen van de paus die niet alleen voor de stad “urbis” maar voor de 

hele katholieke wereld “orbis” golden. Tegenwoordig wordt het urbi et orbi feitelijk alleen nog 
uitgesproken met Kerstmis en Pasen en bij bijzondere gelegenheden zoals het aantreden van een 
nieuwe paus. 
Met Pasen spreekt de paus bij gelegenheid van het urbi et orbi sinds enige jaren steevast in het 
Nederlands zijn waardering uit voor de versiering van het Sint-Pietersplein door Nederlandse 
bloemisten. Zijn op typerende wijze uitgesproken ‘Bedankt voor de bloemen’ is in Nederland 
inmiddels een gevleugelde uitspraak.  
 
En volgende week vertelt Monique waardoor zij tot bekering is gekomen.  

 
 

 


