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MAriAdevOtie
In de traditie van de Sinti- en Romacultuur neemt de (groot)moeder in het grote
familieverband een centrale plaats in. Zij is de oudere, wijze vrouw. Zij heeft in het
gesprek het laatste woord. Met haar oordeel wordt rekening gehouden bij geschillen en
besluiten. Zij is degene die profetische woorden kan spreken of wijselijk kan zwijgen.
Haar aanwezigheid dwingt respect af.
Zoals een moeder van grote betekenis is voor de Sinti en Roma, zo neemt Maria een
bijzondere plaats in hun godsdienstige leven in. Zij is toch maar even de moeder van
Jezus. Bij haar kun je terecht met je levensverhaal, je zorgen, je verdriet, je wensen
en verlangens. Zij kan bemiddelen bij God. Eerbewijzen aan haar geschieden door
processies, bloemen, het opsteken van kaarsen en dankbetuigingen. Deze laatste vaak in
de vorm van sieraden of andere waardevolle versierselen die bij haar beeltenis worden
neergelegd.
Hannes Weiss (1928-2011) aan wie deze brochure is gewijd, was ervan overtuigd dat de
geloofsbeleving en vooral de Mariadevotie bij de traditie van de Sinti hoorde.
Zelf was hij, zoals hij zo vaak vertelde, onlosmakelijk met haar en met zijn eigen moeder
verbonden.
In het buitenland vonden er in de vorige eeuw al langer traditionele zigeunerbedevaarten plaats met Maria als centrale middelpunt: in Kevelaer in Duitsland,
Banneux in België, Saintes-Maries de la Mer en Lourdes in Frankrijk en Fátima in
Portugal. Tot groot verdriet van Hannes Weiss kende Nederland die traditie niet. In
1981 nam hij daarom het initiatief voor een jaarlijkse Sintibedevaart naar de Kapel in
’t Zand te Roermond. Negenentwintig jaar lang was hij hiervan de algemeen erkende
bedevaartleider. Deze pelgrimage van de Sinti naar Roermond bestaat nog steeds.
Hannes Weiss, zijn vrouw Manda Weiss-Lagrené en vele Sinti- en Romabetrokkenen
maakten deze Sintibedevaart in al die tijd meer dan waar.
Jan van der Zandt m.s.c., landelijk coördinator van het woonwagenpastoraat in Nederland

Het met bloemen omgeven beeld van Onze-Lieve-Vrouw
van de Kapel in ’t Zand te Roermond
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Tijd voor Maria. Een rust- en bezinningsmoment voor Hannes Weiss bij het beeld van Maria tijdens de jaarlijkse
Sintibedevaart in Roermond. Foto: Rachel Corner, 1995
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1. Altijd voor Maria
Onder de bescherming van Onze-Lieve-Vrouw

Nooit zonder Maria
Het grootste geschenk dat hij, Sinto Hannes Weiss, van zijn moeder kreeg, ontving
hij vlak nadat hij op 24 april 1928 werd
geboren. Zij liet hem dopen en bracht
hem vanaf zijn kinderjaren het katholieke
geloof bij. ‘Daar ben ik haar mijn leven
lang dankbaar voor geweest, sterker
nog: daar hoop ik haar eeuwig dankbaar
voor te blijven,’ zei Hannes Weiss er vele
jaren later over. Eigenlijk kende hij twee
moeders: zijn eigen moeder en moeder
Maria. Daarbij is zijn geloof in Maria heel
speciaal. ‘Daar kan ik wel honderd keer
over vertellen,’ zei hij dikwijls en dat deed
hij dan ook. Het gezin stamde uit de tijd
waarin de termen woonwagenbeleid of
standplaatsen nog uitgevonden moesten
worden. ‘Wij trokken rond met een wagen met twee paarden ervoor. Zeven
kinderen en een vader en een moeder
in een wagen van vijf meter lang.’
Zijn vader overleed in 1943, dus
bleef zijn moeder alleen achter
met de kinderen. Hannes was
veertien. Het Sintigezin moest
vluchten voor de nazi’s, want
ze zouden naar een concentratiekamp worden gebracht.

‘Mijn moeder zei altijd tegen ons: “Ook
Maria, met Jozef en haar zoon Jezus, moest
vluchten, naar Egypte, omdat Herodes Jezus
wilde doden. Maria had maar één kind en al
moeite om zich te verstoppen, ik heb er zeven,
maar de moeder Gods zal mij de kracht geven
dat ik hier doorheen kom.” Maria was haar
voorbeeld, omdat zij ervaren had wat mijn
eigen moeder nu zelf moest meemaken. Als ik
bid tot Maria, dan spreek ik ook over mijn eigen moeder. Maria heeft haar altijd gestuurd
en de weg gewezen waarheen zij moest gaan.
Nu doet ze dat ook met mij. Haar en mijn
moeder ben ik dan ook heel dankbaar dat ze
mij persoonlijk begeleiden.’
(Hannes Weiss in Geloven onderweg,
pagina 9, 10)

De vlucht naar Egypte van Maria, Jozef en het
kind Jezus. Illustratie: Hélène van Hout, 2008
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Twee moeders
‘Is uw moeder voor u een vrouw als alle anderen?’ vraagt Hannes Weiss aan de verslaggeefster. En zonder het antwoord af te wachten, roept hij: ‘Natuurlijk niet!’ In gloedvolle bewoordingen vertelt hij dat de liefde voor Maria voor hem nauw verbonden is
met de liefde voor zijn moeder. ‘Voor mij was mijn moeder de koningin, de beste, de
liefste vrouw van de wereld. In de oorlog is ze met ons op een handkar gevlucht door
Duitsland, België en Nederland. Maria zwierf ook rond met een ezeltje; zij deed voor
haar Zoon wat mijn moeder voor ons deed. Twee vrouwen – Maria met haar ezeltje en
mijn moeder met haar handkar – die alles voor hun kinderen over hadden. Als wij Maria
vereren, gedenken wij in haar ook onze eigen moeder. Ik denk dat God daar dezelfde
gedachten over heeft.’
Uit een interview met Hannes Weiss in O’Drom, nr. 3, september 1989

Hannes Weiss in 1989. Foto: Jan Kuba

Door de oorlog
De Tweede Wereldoorlog trof ook de reizende bevolkingsgroepen woonwagenbewoners, Sinti en Roma in Nederland hard.
Vooral de zigeuners werden vervolgd,
opgepakt en naar concentratiekampen
gebracht. De datum van 16 mei 1944 staat
menig Sinti en Roma in het geheugen
gegrift. Tijdens een grote landelijke razzia werden in alle vroegte 578 personen
aangehouden: mannen, vrouwen en veel
kinderen en naar Westerbork getransporteerd. Daar werden 279 van hen uit
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de groep gehaald omdat zij woonwagenbewoners waren, 54 anderen bleken over
paspoorten van neutrale landen te beschikken. In de ochtend van 19 mei 1944
dwong men de overgebleven 245 Sinti en
Roma in te stappen in vee- en goederenwagons. Van de gedeporteerden richting
concentratiekampen overleefden nog geen
dertig personen, alleen volwassenen.
Het gezin waarvan Hannes Weiss deel
uitmaakte wist zich schuil te houden en
te overleven, maar eenentwintig van zijn
familieleden kwamen om in het Zigeunerlager van Auschwitz-Birkenau. Samen met
zijn broer zorgde hij ervoor dat er telkens
genoeg te eten was en gingen ze er vooral
’s nachts op uit om confrontaties met nazi’s, NSB’ers of politie te voorkomen. Hun
zwarte haar kleurden ze rood, waardoor ze
als Sinti niet zo zouden opvallen.
Zijn hele verdere leven drukten de oorlogservaringen een stempel op Hannes’ leven.
In tegenstelling echter tot veel andere
lotgenoten stopte hij het verleden niet
weg. Vooral bij religieuze gelegenheden,
zoals herdenkingsdiensten en bedevaarten,
bracht hij de Sinti- en Roma-oorlogsslachtoffers in herinnering. Opdat zij nooit
zouden worden vergeten.

De aanduiding van de plaatsnamen Westerbork en Auschwitz op de vee- en goederentrein geeft in de Tweede
Wereldoorlog het vertrekpunt en de eindbestemming aan. Voor de gedeporteerden gold alleen de heenreis.

Een beeld van het voormalige concentratiekamp in
Auschwitz, omgeven door prikkeldraad.

Herdenken
Onderling, vooral tijdens internationale
bedevaarten, werden de omgekomenen
van de Tweede Wereldoorlog altijd al
herdacht. Er vond weliswaar al eens een
‘zigeunermis’ plaats in de San Salvatorkerk

in ’s-Hertogenbosch, in 1988, maar het
duurt tot 16 mei 1999 voordat Hannes
Weiss, samen met oorlogsoverlevende Zoni
Weisz, erin slaagt een openbare herdenkingsdienst te houden voor de eigen
oorlogsslachtoffers en hun nabestaanden.
Op die dag, precies vijfenvijftig jaar na de
landelijke razzia waarbij Sinti en Roma
waren opgepakt en weggevoerd, kon in
de St.-Janskathedraal te ’s-Hertogenbosch
een bedevaartmis worden gehouden. De
voorbereidingen voor de dienst verliepen
nogal stroef. ‘Ik mocht niet zeggen wat
ik wilde en al helemaal niet spreken over
de ellende die ons zigeuners in de Tweede
Wereldoorlog was aangedaan. Nee, ik
moest een tekst van een briefje voorlezen.
Dat heb ik niet gedaan,’ zei Hannes Weiss
er later enigszins ontstemd over.
Tijdens bijeenkomsten en bedevaarten
van de Sinti en Roma zelf is er een eigen
vrijheid in gebeden, kaarsen opsteken en
muziek. Kinderen die erbij zijn kunnen vrij
rondlopen en hoeven niet stil te zitten.
‘Op onze eigen bedevaarten hebben wij die
vrijheid, in een kerk niet. Op 16 mei 1999
konden wij in de St.-Janskathedraal in
’s-Hertogenbosch een bedevaartmis houden.
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We mochten dit niet en dat niet, zus niet en zo niet. Toch konden we uiteindelijk zeggen wat we
wilden, brachten we onze eigen muziek ten gehore en een kleindochter danste voor het altaar een
vredesdans. De duizend aanwezigen vonden het prachtig! Ze klapten, schoten foto’s, er stonden
er zelfs op de banken om niets te hoeven missen.’
(Hannes Weiss in Geloven onderweg, pagina 10)

Jan van der Zandt m.s.c. (midden) en Hannes Weiss
(op de rug gezien) heten de Sinti welkom vlak voor
aanvang van de herdenkingsmis in de St.-Janskathedraal
te ’s-Hertogenbosch op 16 mei 1999.

De vredesdans, hier uitgevoerd door een kleindochter van
Hannes Weiss. Foto: Roermond, 2000

Eigen stem
Toch volgen er geen andere herdenkingdiensten, althans niet in een kerkgebouw,
want in de praktijk staan er te veel regels
in de weg. Alles moet gaan zoals de
kerkleiding dat wil en niet zoals de Sinti
en Roma het zo graag zien. ‘Wij willen
juist dat onze mensen en onze muziek
regelmatig bij kerkelijke vieringen aan bod
komen,’ geeft Hannes steeds maar weer
aan. ‘Wij willen onze stem in de kerk laten
horen.’

‘Waarom zouden wij niet gewoon onszelf
mogen zijn, zonder al die opgelegde regels?’
vroeg Hannes Weiss zich af. ‘Het is toch zo
dat je de mensen naar de kerk moet halen en
ze er niet uit weg moet drukken? Met al dat
strakke en gedisciplineerde gaat de kerk te
gronde. Onze mensen lopen er bijna allemaal
uit weg.’
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(Hannes Weiss in Geloven onderweg, pagina 10)

‘Het zou fijn zijn als we als volwaardige christenen ook eens wat
mochten zeggen en dat er naar ons geluisterd werd.’
Hannes Weiss in 2000

Kerk voor de Sinti
Is er een verschil in de manier waarop Sinti het katholieke geloof beleven en de wijze
waarop burgers dat doen? Hannes Weiss antwoordt hierop: ‘Wij hebben één geloof, we
houden van dezelfde God, maar er zijn verschillen. “Ik moet op zondagmorgen klokslag
elf uur in de mis zijn,” zegt een burger. Wij, Sinti, vragen ons af wanneer de mis ons het
beste uitkomt en wanneer we er het meeste behoefte aan hebben. Wij zijn niet aan tijd
gebonden, wij leven meer spontaan, meer in vrijheid. Ik kom weleens in de kerk en dan
zie ik de mensen stijf-deftig in de banken zitten, ze durven zich nog niet om te draaien.
Dát is voor ons geen kerk. Respect voor de Heer moet er zijn, maar je moet niet gespannen en op uur en tijd in de mis hoeven zitten. Een zondags pak en een nieuwe jurk zijn
niet nodig. Dat doe je voor de buren en niet voor God. Als de kinderen zin hebben om
op de trappen van het altaar te zitten, mogen ze dat rustig van ons. Daar kan God geen
bezwaar tegen hebben. Jezus heeft zelf gezegd: laat de kinderen tot Mij komen.’
Uit een interview met Hannes Weiss in O’Drom, nr. 3, september 1989

Religieuze trektochten
Als kerken niet zozeer de plekken voor
de Sinti en Roma zijn om gezamenlijk te
bidden, te vieren en te herdenken, waar
vinden ze die dan wel? Hannes Weiss weet
het als geen ander: in de religieuze trektochten die ze van oudsher ondernemen.
Sinti zoeken veelal naar een veilige omgeving waar zij onder elkaar kunnen zijn en
families elkaar terugzien. Bedevaartplaatsen zijn die ontmoetingsplekken waar ze
weer volop contact met elkaar hebben. De
eigen taal, het Romani of Romanes, wordt
alom gesproken en doorgegeven aan de
jongeren. Nieuwtjes wisselen snel, voor
zieken wordt gebeden en kaarsjes branden
voor de overledenen. Samen het geloof
beleven, elkaar ontmoeten en genieten
van de eigen traditie, muziek en cultuur,
dat zijn de belangrijkste pijlers van de bedevaarten, in binnen- en buitenland, van
generatie op generatie.

‘Wij doen nu wat onze ouders deden,’ zegt
Hannes Weiss, leider van de Sinti. ‘Zij gaven
ons het voorbeeld en wij gaan er op onze
manier mee door. Op bedevaart gaan hoort
bij ons volk.’ Het herinnert hem aan zijn eigen
jeugdervaringen: ‘Als een van de kinderen in
ons gezin ziek was en er was geen geld om
een dokter te betalen, dan werden er spullen
verkocht. Van dat geld stak mijn moeder een
kaars op bij Maria. En we namen water uit de
bron mee naar de wagen. We hoopten dat het
zou helpen.
Toen al was ik heilig overtuigd van de kracht
van het bronwater uit de put van Maria.
Kinderen zijn met het water gewassen en genezen. Niks kwaads hoor van de doktoren, die
we evengoed als ieder ander nodig hebben.
Maar minder. Wij zijn een sterk volk en vinden in de natuur wat we nodig hebben. Ook
de kruiden als we ziek zijn. Maar de grootste
kracht is het geloof.’
(Bronnen: Geloven onderweg, De Limburger)
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Bedevaartplaatsen zijn ontmoetingsplekken waar families elkaar na een lange periode weer terugzien.
Foto: Roermond, 1985

Een stukje paradijs
Voor het merendeel van de Sinti,
Roma en woonwagenbewoners is
een bedevaartplaats als een stukje
paradijs waar diepe rust wordt
ervaren. Men voelt zich intens
verbonden met God, met Maria en
met de voorouders. De kruisweg
wordt tijdens bedevaarten nooit
overgeslagen. Het lijden en sterven
van Jezus weerspiegelt zich in hun
eigen leven van vervolging en discriminatie. Leven en dood worden
uitgedrukt in gebed en Mariaverering. Water, vuur en licht spelen
een grote rol en altijd klinkt er de
muziek, die onverbrekelijk met de
Sinti verbonden is.
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De Kleine Zusters van Charles de Foucauld, met hier
Kleine Zuster Magdeleine, trokken jarenlang met de
Sinti op, vooral ook tijdens de bedevaarten in binnen- en
buitenland. Rechts: Manda Weiss-Lagrené, de echtgenote
van Hannes Weiss. Foto: bedevaart Roermond, 1984

Bedevaartplaatsen
De voorouders van de huidige generatie
Sinti en Roma reisden al naar plekken in
Europa, zoals Banneux (België), SaintesMaries de la Mer (Frankrijk) of Fátima
(Portugal), waar gevraagd werd om genezing van de zieken, om heil en voorspoed.
Daar ook herdacht men de overledenen
door middel van talloze opgestoken kaarsen. Wat Hannes Weiss niet lekker zat, was
dat de Sinti en Roma voor bedevaarten
altijd op het buitenland waren aangewe-

zen. In Nederland vonden er individueel
of in familieverband weliswaar pelgrimsbezoeken plaats aan onder meer de Kapel
in ’t Zand in Roermond, maar een echte
meerdaagse bedevaart voor de eigen mensen, nee, dat zat er niet in. Hij kreeg het
niet van de grond.
Tot die dag in 1981 in Banneux waarop
hij de nieuwe hoofdaalmoezenier van
het woonwagenpastoraat in Nederland
ontmoette.

Maria ‘in gen Saende’
Al meer dan vijf eeuwen gaan mensen naar
de Kapel in ’t Zand in Roermond. Het beeld
van Onze-Lieve-Vrouw in ’t Zand bevond
zich al eeuwen op deze plek. De mensen
spraken van een wonderdadig beeld. Het
werd bekend vanwege gebedsverhoringen. De legende vertelt van een herder die
het beeld van Maria had gevonden in de
waterput die zich nu in de vloer van de
Mariakapel bevindt.
De herder zou een Poolse edelman zijn
geweest, Wendelinus geheten, die zijn
vaderland had verlaten om God in stille
afzondering te kunnen dienen. Na veel
omzwervingen vond hij in het zuiden
van ons land werk als schaapsherder en
dagelijks trok hij met zijn kudde naar een
geliefkoosde plaats: een dorre, met hei
begroeide zandheuvel, waarop zich een
Onze-Lieve-Vrouw van de Kapel in ’t Zand
waterput bevond. Toen hij eens een emmer
water uit de put omhoog haalde, zag hij
daarin een Mariabeeldje liggen. Hij bevestigde het in een nisje aan een boom. De pastoor van Roermond besloot het Mariabeeld naar de stad over te brengen. De volgende
dag echter was het weer terug in de boom ten teken dat Onze-Lieve-Vrouw dáár ‘in
gen Saende’ vereerd wenste te worden. Al in 1418 werd er aan de rand van Roermond
een kapel gebouwd. In deze kapel, later Kapel in ’t Zand genoemd, ontwikkelde zich een
sterke devotie voor Maria. Sinti en reizigers bezoeken deze plek van oudsher.
Bron: Centrum de Kapel, Roermond
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Op bedevaart naar Roermond
Roep om eigen bedevaart
Het is de laatste week van juni 1981.
Hannes Weiss, zijn vrouw Manda en hun
kinderen zijn, net als elk jaar, met hun
caravan neergestreken in de Belgische
bedevaartplaats Banneux. Het Mariabeeld
dat overal mee naar toe gaat, krijgt een
plaats bij de wagen onder de luifel. Er
zijn al meerdere Nederlandse Sintifamilies aanwezig. En evenals in voorgaande
jaren krijgt Hannes Weiss ook nu de vraag
voorgelegd: ‘Waarom is er in Nederland
geen bedevaartplaats waar we elkaar kunnen ontmoeten, tot Maria kunnen bidden
en onze dierbare overledenen kunnen
herdenken?’ Ook nu weet Hannes Weiss er
geen antwoord op. Verschillende keren al
had hij het in ons land geprobeerd en was
daarbij gestuit op de onwil van pastores
om hun medewerking te verlenen aan een
bedevaart. Hun argument: Sinti en alle
andere wagenbewoners zijn altijd welkom
in hun kerken, maar dan individueel en
samen met burgermensen. Niet in georganiseerd verband en niet als eigen groep.
Ook de burgerbevolking stond niet echt
te springen om de komst van een grote

groep Sinti en woonwagenbewoners in
hun midden.
Zonder nadenken
Pater Jan van der Zandt m.s.c., in februari
1981 benoemd als landelijk pastor van
het woonwagenpastoraat in Nederland,
is voor het eerst ook in Banneux, met een
eigen caravan. Hoewel hij er eigenlijk niet
veel vertrouwen in heeft, legt Hannes
Weiss de vraag voor een eigen bedevaart
in ons land nog één keer voor, samen
met Sinto Dirk Wagner. ‘Elk land heeft
minstens één bedevaart,’ licht Hannes
toe, ‘behalve Nederland. Veel Sinti nemen
al deel aan bedevaarten in heel Europa,
maar dan alleen met de eigen familie. Wij
willen een gezamenlijke bedevaart van
Sinti in Nederland organiseren.’ En tot hun
stomme verbazing horen zij de rachai (pater) zonder verder nadenken antwoorden:
‘Natuurlijk, ja, zeker, dat moeten we doen!’
Binnen vijf minuten stond vast dat er in
Nederland een Sintibedevaart gehouden
zou worden. Ter plekke viel de keuze op de
Kapel in ’t Zand in Roermond.

Hannes Weiss (in grijs pak) in de tachtiger jaren in overleg met enkele Sinti over de bedevaart en aanverwante zaken.
Foto: Roermond, 1985
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Gezegend water als medicijn
De Sinti (momenteel zijn er ongeveer zesduizend Sinti in Nederland) zijn net als de
Roma een zigeunervolk. Zij kennen een eigen taal en cultuur en zijn van oudsher katholiek. Jaarlijks trekken zij naar bedevaartplaatsen in het buitenland, die tegelijk ontmoetingsplekken zijn voor de daar wonende families.
De Kapel in ’t Zand in Roermond oefende altijd al een aantrekkingskracht uit. Sinti en
woonwagenbewoners trokken regelmatig met hun paard en wagen naar deze plaats om
tot Maria te bidden als ze in de buurt waren. Ook gingen ze er speciaal naar toe als er
een zieke in de familie was of bij problemen. Hannes Weiss: ‘Honderden jaren geleden
kwamen hier al Sinti naar de kapel van Onze-Lieve-Vrouw in ’t Zand om hun wagens
te laten zegenen en om bij ziektes gezegend water te halen.’ Aan de tegeltjes bevestigd
aan de muur van de kapelgang kun je zien dat de Sinti van oudsher de kapel aandoen.
Uitgesproken Sintinamen (zoals Weiss, Lagrené, Steinbach, Rosenberg) vind je op deze
tegeltjes terug, veelal voorafgegaan door woorden van dankbaarheid. Ook zijn er teksten die om genezing verzoeken of om speciale gunsten van Onze-Lieve-Vrouw.
Bron o.a.: Frans Tervoort, Ziel en zaligheid, pagina 94

Overheersende denkbeelden
Een jaar later, vlak voor de zomer van
1982, treedt Hannes Weiss in de voetsporen van zijn voorouders. Er komen
zo’n vijfendertig families naar Roermond
die hun wagens rondom een grote tent
neerzetten op een parkeerterrein vlak bij
de Kapel in ’t Zand. De eerste Nederlandse
Culturele Collectieve Sintibedevaart die
vervolgens wordt gehouden op 11, 12 en
13 juni is een feit.
Niet alles loopt meteen van een leien dakje. Werden de Sinti in het verleden toen zij
met paard en wagen de bedevaartplaats
Roermond binnentrokken door de burgerlijke en kerkelijke overheid onthaald met
muziek, in 1982 merkten de organisatoren
dat precies het omgekeerde plaatsvond.
De gemeente vroeg zich af ‘wat er allemaal ging gebeuren’ en de politie werd
ingeschakeld om ‘leiding te geven’. De
paters van de Kapel in ’t Zand en de parochianen stonden onwennig tegenover de
De Kapel in ’t Zand (op de achtergrond) en een deel van het
Redemptoristenklooster te Roermond. Foto: J. de Wit, 2006
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groep Sinti. Hannes Weiss voelde ook jaren
daarna nog hoe zij soms met de bekende
grote boog werden omzeild. Goed, de tijd
dat elke boer zijn kippenhok op slot deed
wanneer de Sinti kwamen was wel voorbij,
maar hardnekkige vooroordelen bleven
soms overheersen. Alsof alle Sinti stelen.
‘Hartpijn’ kreeg Hannes ervan.
Ook in Roermond waren de verhoudingen
tussen de kerk, de burgers en de Sinti de eerste
jaren moeizaam. ‘De mensen keken angstig
van achter de gordijntjes,’ zegt Weiss. ‘Eerst
wilden ze hier ook aparte missen voor ons
houden. Daar ben ik altijd fel tegen geweest.
We willen gewoon meedoen. Ik weet nog dat
ik in het eerste jaar de pastor in de kerk op een
Mariabeeld wees dat ik erg mooi vond. Toen
ik de volgende dag terugkwam, hadden ze het
voor me verstopt.’ Hij kan er nu om lachen.
‘Gelukkig is dat tegenwoordig wel anders, dat
beeld krijgen we nu elk jaar mee voor onze
processie.’

Ze komen Hannes en echtgenote Manda
Weiss-Lagrené even begroeten. Pas daarna
wordt er een plekje gezocht om de camper,
tent of caravan neer te zetten. Voor de Sinti
is Hannes de grote leider. Hij verdient het
respect van de Sintigemeenschap.
(Limburgs Dagblad, 27 juni 2002)

Aankondiging van de eerste Sintibedevaart te Roermond
in De Limburger op 8 juni 1982.

(De Limburger, Limburgs Dagblad,
1996 en 2009)

Hannes Weiss’ voornemen is er alles aan te
doen om de vooroordelen weg te nemen
en de burgergemeenschap bij de bedevaart te betrekken. Daartoe zal hij in de
jaren die volgen talloze interviews houden
voor kranten, tijdschriften en de (regionale) radio en televisie.
Vanaf het oprichtingsjaar van de bedevaart is hij voor de Sinti de enige en
onbetwiste leider van de Nederlandse
Sintibedevaart. Hij zal dat bijna dertig jaar
blijven.
Onder de luifel van de camper van de familie
Weiss staat een groot Mariabeeld op een ereplaats. Zodat iedereen die het terrein oprijdt
direct kan zien waar Hannes en zijn vrouw
verblijven. Bij zijn camper is het een komen
en gaan van pas gearriveerde familieleden.
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Hannes Weiss heeft een zwaar gehandicapte zoon, Bart,
die jaarlijks meegaat naar bedevaarten in binnen- en
buitenland. Vanaf de eerste bedevaart in Roermond is
Bart erbij. De foto - met Jan van der Zandt m.s.c. achter
de rolstoel - is van Bettine van Maanen, Roermond, 1983

Een Sintimeisje bij het aangeklede beeld van Maria na afloop van de openingsdienst op de locatie.
Foto: G. van Grinsven, 2005

Vuur
De Sintibedevaart die sindsdien vier dagen
duurt en in de beginjaren elk jaar een
eigen thema krijgt, kent vanaf het begin
een vast programma en vaste dagen: van
donderdag tot en met zondag. De data
variëren per jaar, maar de bedevaart vindt
nagenoeg altijd plaats in de maand juli. In
de aanloop ervan komen tientallen families naar Roermond, waar ze een week aan
de rand van de stad op een groot terrein
hun caravans kunnen neerzetten. Een grote ontmoetingstent staat in het midden.
De oudste vrouw heeft, samen met enkele
andere vrouwen, het beeld van Debleskeri
Daij (Onze-Lieve-Vrouw) aangekleed, dat
verder wordt versierd met (kunst)bloemen. Een nachtelijke gebedsdienst rond
een metershoog kampvuur is het officiële
begin van de meerdaagse bedevaart.
Vuur is het symbool van ontmoeting,

verbondenheid en blijvende saamhorigheid. Vuur houdt de overledenen dichtbij,
daarom worden er kaarsen gebrand. ‘De
doden leven voor ons verder,’ legde Hannes Weiss uit. ‘Daarom vragen wij aan hen:
jullie zijn zo dicht bij God, bij Maria, doe
een goed woordje voor ons. Zelf bidden
we: Maria, vraag het eventjes aan Jezus,
dat Hij ons helpt.’
Het wordt avond. Het wordt donker. Het
drukke verkeer rond de parkeerplaats neemt
af. De stad met zijn duizenden mensen en
dieren en vogels wordt stil. Nu wordt het onze
tijd. O Devel (God) luistert naar ons en hoort
ons. Hij heeft nu alle tijd voor ons. Bijna niemand anders vraagt meer wat aan Hem. Het
Mariabeeld wordt naar buiten gedragen. Het
vuur wordt aangestoken. Rachai (pater) Jan
van der Zandt is er en Sinto Hannes Weiss.
Wij bidden en delen samen het brood, zoals
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Jezus het brood deelde met zijn leerlingen. We
geven elkaar de hand als we samen het Onzevader bidden. We steken kaarsen op voor onze
familieleden die gestorven zijn. Iedereen mag
naar voren komen om te vertellen waarvoor
wij samen kunnen bidden. Bij het kampvuur
eindigt onze bezinning. Als de vlammen doven is Maria de stille getuige van onze vragen
en noden op deze bedevaart.
(A. van Rijnsoever, ‘Mer petra te megé’,
pagina 9, 10)

Maria op wielen
De volgende dag, de vrijdag, staat in het
teken van de openingsdienst in de Kapel
in ’t Zand, met vooral de eigen muziek.
Vele jaren werd de processie naar de kapel
te voet afgelegd en liepen de Sinti achter
het Mariabeeld vanaf de plek waar de
caravans staan. Dan wist heel Roermond:
‘De Sinti zijn er weer!’ Doordat de locatie al jaren op verschillende plaatsen is

Even naar Maria
Het Mariabeeld met de goudkleurige cape staat op een draagstel te schitteren in de
zon. Rozenkrans in haar handen. Twee rozen steken tussen haar handen. Een meisje van
een jaar of vijf, de kleindochter van Hannes Weiss, loopt ernaartoe, speelt wat met de
rozenkrans en prevelt daar wat onverstaanbaars bij. Dan stapt het kind de caravan binnen en veegt de vloer van het luxe vakantiehuisje op wielen bezemschoon.
De Limburger, 15 juni 1996

Kaarsjes voor de zieken en overledenen branden tijdens de eerste nachtelijke uren van de Sintibedevaart.
Foto: J. Konings, 2005
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Tot enkele jaren geleden werd het Mariabeeld onder begeleiding van een Sinti-orkestje in een processie naar de Kapel in
’t Zand gedragen. Foto J. de Wit, 2006

gesitueerd (waaronder het Zwartbroekplein, de Kapellerlaan, de Jagerstraat, de
St.-Odgerusstraat en de Terbaansweg) en
tegenwoordig ook ver van de kapel verwijderd is, wordt het Mariabeeld er nu in
een kleine vrachtwagen naar toe gebracht.
De Sinti zelf komen met de auto. Tot de
aanvang van de dienst wordt er buiten
gemusiceerd rond het beeld van Maria.
De viering die om zeven uur ’s avonds
begint is ook voor de burgers toegankelijk.
Juist ook voor de burgers, benadrukt Hannes Weiss. Als we samen kunnen bidden
en vieren, kunnen we elkaar ook beter
leren kennen, is zijn credo. Dat er mensen
zijn die uit pure nieuwsgierigheid naar de
kapel komen of alleen voor de muziek is

alleen maar goed, zegt hij. Iedereen is welkom, niemand wordt uitgesloten. Tijdens
de mis kunnen alle aanwezige zieken zich
laten zegenen, dus ook de burgers.
De bedevaart van de Sinti in Roermond is
een evenement. En niet alleen voor de Sinti
zelf. Zelfs uit Assen komen ‘burgers’ naar de
Kapel in ’t Zand om de Sinti hun religie te zien
beleven. ‘Het is zo puur,’ fluisteren kerkgangers in beige vrijetijdsjacks en op sandalen in
de kerkbanken. Ze kijken nieuwsgierig naar de
Sintivrouwen met hun lange haren, grote oorbellen en kleurige jurken die heupwiegend tussen de kerkbanken lopen. Ze zijn verrukt over
de Sintimeisjes in hun zoete strokenjurken.
(Limburgs Dagblad, juli 2009)
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‘Samen, zonder onderscheid des persoons, zo hoort het toch ook?’
Hannes Weiss in 1996

Onder de mantel van Maria
De beeltenis van Maria neemt in de Sintipelgrimage naar Roermond een belangrijke en centrale plaats in. Al vele jaren stelt
de Kapel in ’t Zand dit beeld, een uitvergroting van het eigenlijke Mariabeeldje,
ter beschikking. Het wordt op een versierde drager gezet en meegedragen tijdens
de processies, bij de diensten binnen en
buiten de kapel en de kruisweg. Manda,
de echtgenote van Hannes Weiss, maakte
een speciale mantel van dunne doorschijnende stof, die om het beeld wordt
gedrapeerd. Daarna wordt het versierd
met (kunst)bloemen. ‘Dan leeft het meer,’
zegt ze. ‘Wij, Sinti, houden van aangeklede
beelden. Maria is daardoor meer zichtbaar
voor ons. De mantel laat zien dat wij er
allemaal ter bescherming onder mogen
schuilen.’
Woorden van Manda Weiss-Lagrené in 2011

Wagenzegening
De wagenzegening van de caravans en
de gezinnen vindt traditioneel plaats
op de zaterdagmiddag door een (hulp)
bisschop, vicaris of een andere kerkelijke
hoogwaardigheidsbekleder. In het aanvangsjaar loopt monseigneur J. Gijsen en
later hulpbisschop A. Castermans († 2008)
langs elke wagen. Een Sinti-orkestje trekt
mee. Kinderen helpen met het dragen van
het wijwatervat. Belangrijke en dierbare
voorwerpen worden buiten de caravans
gezet: het eigen Mariabeeld, foto’s van
dopelingetjes of eerstecommunicanten,
kaarsen en medailles. Er wordt gebeden
voor de zieken, voor troost bij verdriet of
voor minder zorgen en spanningen die het
leven met zich meebrengen.
Hannes Weiss dirigeert de priester met de
palmtak en het wijwatervat langs de verschillende wagens. De muzikanten lopen voorop
en spelen de aloude zigeunermelodieën.

Enkele jonge mannen dragen het beeld van Maria met de door Manda Weiss-Lagrené gemaakte mantel de kapel in.
Foto: F. Gori, 2012
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Kinderen dragen het wijwatervat en het kistje met medailles en rozenkransen tijdens de wagenzegening door vicaris
Ton Storcken s.m.a. Een Sinti-orkestje trekt mee. Foto: P. Ermers, 2011

Elke wagen wordt gezegend, de kinderen
krijgen een kruisje op het voorhoofd en de
mannen en vrouwen in hun beste kleren een
hand en een bemoedigend woord. Pater Jan
van der Zandt loopt mee en legt uit waarom
de Sinti zo hechten aan de wagenzegening.
‘Mensen zijn heel veel onderweg, vooral vroeger, en dan wil je ook door God gezegend zijn
en gevrijwaard zijn van alle slechte krachten
die je tegenkomt. Het zijn mensen van de natuur, die vinden water belangrijk, vandaar de
zegening met water. Vuur is ook belangrijk.
Het zijn de oerelementen in het leven. En muziek. Je kunt niet zegenen zonder muziek. Het
is als wierook, het stijgt op naar God. Zonder
muziek kunnen ze niet leven. Hannes zegt
altijd: “We krijgen extra geluk en zegen door
onze muziek.” Het is bijna heilig voor ze.’
(Frans Tervoort, Ziel en zaligheid, pagina 92)

Palmtakje
Achter het verzoek om een wagen of huis
te zegenen – of zoals bij bedevaarten alle
ter plaatse aanwezige caravans en families
– zit meestal de vraag naar bescherming,
gezondheid of het wegnemen van onrust.
Wijwater en een wijwaterkwast, maar
liever een palmtakje zijn de onvoorwaardelijke benodigdheden. Een palmtakje is
een twijgje van een palmsoort die zomer
en winter groen blijft en is het symbool
van God de Eeuwige. De grotere groene
takken werden vroeger gebruikt om er een
dak van te construeren dat bescherming
en veiligheid bood. Met het rituele besprenkelen en zegenen met een palmtakje
wordt God gevraagd aanwezig te zijn en
te blijven in dit gezin, in deze wagen, of in
dit huis. De zegening moet ook bescherming bieden voor onderweg en voor de
symbolische reis van het dagelijkse leven.

‘Onze muziek is religieus.
De snaren van het hart worden erdoor beroerd.’
Hannes Weiss in 2000
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Brief van de bisschop
10 juli 1999
‘Elk jaar is het voor mij een grote vreugde aanwezig te mogen zijn bij de Sintibedevaart
in Roermond. De ontmoeting met mijn goede vrienden wordt wederkerig beleefd en
gevierd als een feest. Wij kennen elkaar. Wij waarderen elkaar. Wij houden van elkaar.
Op 26 juni bezocht ik de aanwezige families voor een persoonlijk gesprek, een gebed,
een zegen. Kinderen zongen een danklied. Een zigeunerorkest begeleidde ons allen
en versterkte door de prachtige muziek de onderlinge verbondenheid. In een gesprek
daarna over het oorlogsverleden vielen momenten van geladen stilte. Meer dan een half
miljoen zigeuners werden in de concentratiekampen omgebracht. Ik probeerde mij in
te leven in het onbeschrijflijke leed dat deze mensen nu nog met zich meedragen. Diep
ontroerd was ik door de woorden van Hannes Weiss die een moment van stilzwijgen
doorbrak: “Na de oorlog heb ik iedereen de hand toegestoken, de hand van vrede en
verzoening.” Bij mijn afscheid vroeg ik hun om gebed voor mij. Ze beloofden het! Thuisgekomen heb ik in de kapel een kaars opgestoken bij Maria, de Koningin van de Vrede.
Voor mijn goede, dierbare vrienden.’
Bisschop Alfonsus Castermans

De (oud-)hulpbisschop van Roermond, mgr.
A. Castermans (midden), was regelmatig te gast bij
Hannes Weiss en zijn vrouw Manda (r.), zoals hier in 1993
na de wagenzegening. Een Kleine Zuster van Charles de
Foucauld schenkt intussen de koffie in.

Recht naar de hemel
‘Als onze wagens en de families worden gezegend, dan doet de bisschop of een belangrijke
pastoor dat met wijwater en een palmtakje.
Jezus werd namelijk op Palmzondag met
palmtakken toegezwaaid. Met die wijwa20

Dit kleintje heeft meer belangstelling voor het palmtakje
dan voor de zegening door bisschoppelijk vicaris
mgr. R. Maessen. Foto: J. van Diessen, 2005

terkwast die wel erg veel op een borstel lijkt,
hebben wij toch wel wat moeite. Daarvan
krijgen wij de zegen niet mee. Dit jaar werden
er bij de Sintibedevaart in Roermond wel
honderd caravans gezegend. Hannes Weiss,
onze bedevaartleider, liep met de zegenende

pastoor mee en zorgde ervoor dat geen enkele
wagen werd overgeslagen. Kinderen droegen
het wijwater in een schaaltje en een hele stoet
mensen trok er achteraan. Overal werd de
zegen van God gevraagd voor het gezin en de
wagen, voor bescherming en veiligheid.
Waar ik altijd weer heel erg van onder de indruk ben, is de muziek die dit alles begeleidt.
Niet alleen van het orkestje van enkele Sinti,
ook anderen doen mee en sluiten zich aan
met hun eigen violen of gitaren. Nergens hoor
je een valse noot, het is allemaal op elkaar
afgestemd. Zo mooi, zo aangrijpend. Vooral
als ze er ook nog bij gaan zingen, zoals wij
Sinti dat doen. Recht naar de hemel toe. Daar
krijg ik altijd weer kippenvel van. Voor dit
ritueel alleen al kom ik elk jaar weer naar
Roermond.’
Een Sintivrouw in 2006

De kruisweg
Het lopen van de kruisweg is een vast
onderdeel en wordt tijdens bedevaarten
nooit overgeslagen. Het lijden en sterven
van Jezus weerspiegelt zich in het eigen

leven van jarenlange en stelselmatige
discriminatie en vervolging. In de vroege
zaterdagavond trekken de Sinti met een
orkestje van violisten en gitaristen naar
het Kruiswegpark bij de Kapel in ’t Zand.
Het versierde beeld van Maria dat door
enkele mannen wordt meegedragen, gaat
voorop.
Tussen de hoge bomen in de tuin staan de
grote afbeeldingen van de kruisweg van
Jezus.
‘We zijn hier bij elkaar,’ zegt rachai Jan
van der Zandt m.s.c. aan het begin, ‘om
met Jezus van Nazareth deze kruisweg te
lopen. Niet om Zijn kruis te dragen, want
dan kunnen we niet, maar wel om Hem
te vragen of Hij ons helpt ons kruis te
dragen.’ Hannes Weiss begeeft zich, vrijwel
altijd gekleed in een pak met stropdas,
vooraan. Hij dirigeert bij elke statie de
mensen via zijn megafoon waar het
Mariabeeld even dient te worden neergezet en wanneer de muzikanten hun
instrumenten moeten laten zwijgen.

In de Kruiswegtuin leidt Hannes Weiss de Sintimuzikanten in een bepaalde richting. Foto: P. Ermers, 2009
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Mooier dan Mozart
Geen Sinto zonder muziek en geen mooiere muziek dan zigeunermuziek. ‘Een Sinto
slaapt met zijn viool,’ zegt Weiss, terwijl gitaar- en vioolmuziek tot ver doorklinkt. ‘Ze
kennen echt geen noot, maar maken muziek die langer naklinkt dan de beroemdste
bladmuziek, van Mozart of Van Beethoven, of van wie dan ook. Voor de Sinti en Roma
is muziek hun leven, hun cultuur.’
Hannes Weiss in 1988

Lijdensverhaal van de Sinti
De muziek van het zigeunerorkest verstomt als alle kruisweggangers in een kring bij
de eerste statie staan. Zwijgend luisteren de Sinti en andere belangstellenden naar de
woorden van de pater. Dan overhandigt hij de megafoon aan Sintileider Hannes Weiss,
die zegt: ‘Ik ga jullie bij iedere statie vertellen wat ik als kind heb meegemaakt. Hoe
ik ben meegesleurd door de nazi’s en welke vreselijke dingen er zijn gebeurd.’ De Sinti
luisteren aandachtig als hij over het lijdensverhaal in de Tweede Wereldoorlog begint
te vertellen. Weiss is niet lang van stof. In korte kernachtige zinnen maakt hij duidelijk
wat hem en zijn volk is overkomen en hoe hij zelf uiteindelijk in Westerbork terecht is
gekomen.
‘Ik heb niet alles verteld, anders gaan de kinderen en jongeren huilen,’ zegt Hannes na
afloop van de kruisweg. ‘Dat doe ik later wel. Ze hoeven maar één ding te weten: mensen zijn tot zoiets in staat. Laat dat een waarschuwing zijn.’
(De Limburger, 28 juni 1996 en Limburgs Dagblad, 25 juni 1988)

Na de inleidende woorden van pater Jan van der Zandt
m.s.c. (r.) aan het begin van de kruisweg, vertelt Hannes
Weiss het lijdensverhaal van de Sinti. Pastoraal werker
Bert Simons (l.) luistert bewogen mee.
Foto: J. de Wit, 2006
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Wie om een speciaal gebed vraagt kan een kaarsje
opsteken bij de staties.
Foto: P. Ermers 2010

De tiende statie
In een indrukwekkende stoet en onder
weemoedige muziekklanken trekt men van
statie naar statie en wordt er stil geluisterd naar de korte overdenking van de
rachai of die van een andere aanwezige
pastor. Hannes Weiss verwoordt die in de
eigen taal en vraagt aan de aanwezigen
om uit te spreken waarvoor of voor wie
er gebeden kan worden. Ook aan de gadjé
(burgermensen) die zich bij deze kruisweggang hebben aangesloten. Want eenheid
geeft kracht. Ieder die om een speciaal
gebed vraagt mag een kaarsje aansteken
en een roos leggen bij elke afbeelding van
het lijden van Jezus.
Lang staat men stil bij de meest aangrijpende voorstelling, de tiende statie, waar
Jezus zijn kleren worden uitgetrokken.
Voor Hannes Weiss breken er, zoals elk
jaar, emotionele momenten aan.
De tiende statie – Jezus wordt van zijn kleren
ontdaan – raakt Hannes Weiss persoonlijk
het meest, zo vertelde hij al voordat we
vertrokken. Het herinnert hem sterk aan het
lijden van zijn familie, van zijn volk. Hij voert
er ook het woord. ‘Hier, mensen, heb ik het
altijd moeilijk mee, om wat we meegemaakt
hebben. Hier worden Onze-Lieve-Heer zijn
kleren uitgetrokken, net zoals bij ons in het
concentratiekamp in ’40-’45. Hoe schaamteloos als je zo moet staan. Dat is met onze
mensen ook gebeurd. Ze kregen een stukje
zeep in de handen gedrukt en moesten naar
binnen gaan. Toen kwam er geen water
maar gas. Ze werden vergast, omgebracht.
Kunt u begrijpen hoeveel pijn wij daarover
nog hebben? Wij geloven in God, die we niet
kunnen missen, en ook moeder Maria niet.
Lieve mensen, geef elkaar een hand alsjeblieft
allemaal.’ Geëmotioneerd vraagt Weiss om
samen het Onzevader te bidden.
(Frans Tervoort, Ziel en zaligheid,
pagina 93, 94)

Lang staat men stil bij de tiende statie waar de Sinti- en
Romaslachtoffers van de Tweede Wereldoorlog worden
herdacht. Foto: 1999

Belang van feesten
Feesten hoort bij het leven van de Sinti.
Ook tijdens de bedevaarten waarin lijden,
verdriet en herdenken zo kenmerkend naar
voren komen. De oorsprong vinden we
terug in het nomadische leven. Families
verblijven her en der verspreid over verschillende landen in Europa en tijdens deze
bijeenkomsten vindt men elkaar terug, dus
wordt het gemeenschappelijke samenzijn
gevierd met muziek en dans. Geschreven
uitnodigingen zijn niet nodig. Men heeft
het van horen zeggen, dus men komt. En
wat ook belangrijk is: de regel van de gastvrijheid verplicht iedereen die voorbijkomt
uit te nodigen, ook de niet-Sinti.
De Franse priester Claude Dumas, zelf van
Sinti-afkomst, omschreef het als volgt:
‘Je mag het feest bij de Sinti en Roma
niet herleiden tot verspilling en niet tot
zorgeloosheid. Je moet het anders bekijken. Wat is de waarde, de echte zin ervan?
Van betekenis is het gemeenschappelijke
samenzijn. Het doet grenzen vervagen, het
maakt geen onderscheid tussen mensen.
Het feest is er niet als iets ongewoons, het
zit in het normale ritme van het leven.
Daarnaast is er de belangeloosheid en de
overvloed. De mens heeft voorrang op het
geld. Men merkt dat het feest iets essentieels raakt in het leven.’
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‘Als je terugkomt van de kerk, moet je laten zien dat je blij bent
dat te hebben mogen meemaken. Een bedevaart is geen bedevaart
als er geen feest is.’
Hannes Weiss in 2009

Het terrein voor de caravans met rechts de grote ontmoetingstent. Foto: B. Bollman, Roermond, 2010

Muziek en dans
De grote tent die op het locatieterrein
in Roermond staat opgesteld, verandert
tijdens de avonden in een feesttent waar
vooral ook de burgers welkom zijn. Voor
Hannes Weiss is het van begin af aan belangrijk de burgergemeenschap kennis te
laten maken met niet alleen het religieuze
leven van de Sinti, ook met de culturele
en muzikale aspecten. ‘De Sintibedevaart
is zeker niet alleen voor onszelf bedoeld,
iedereen is van harte welkom. Onbekend
maakt onbemind, maar wat ons betreft
is dat niet nodig. Berg en dal ontmoeten elkaar niet, mensen wel. Iedereen is
welkom om de Sinti te ontmoeten, samen
te praten en kennis te maken met onze
cultuur en muziek.’
Zo wil Weiss het ‘zigeunerschap’ voor de
voeten van de inwoners van Roermond leggen. Er schiet hem een anekdote te binnen hoe
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ze dat tijdens een van de eerste bedevaarten
deden: ze regelden een trekker en een wagen,
zelf nam hij plaats achter het stuur en op de
wagen werd een eigen Sinti-orkest geïnstalleerd. Daarmee reden ze vervolgens een hele
middag door de stad om de inwoners een
gratis concert aan te bieden.
(Nederlands Dagblad, 14 juni 2007)

Niet ik-gericht
Lalla Weiss, de dochter van Hannes Weiss,
verduidelijkt de saamhorigheid en de
leefwijze van de Sinti ten opzichte van
de burgers, maar zegt er meteen bij dat
de Sinti natuurlijk op de eerste plaats
doodgewone mensen zijn. ‘Het Sintivolk
is een van de oudste niet landgebonden
volken op aarde met een eigen taal en
cultuur. Het horen bij die gemeenschap,
bij dat volk, geeft ons de zekerheid dat
wij altijd op elkaar kunnen terugvallen.
En vooral geeft het warmte. Maar dat

Muziek, zang en dans in de grote tent op het locatieterrein. Ook burgers zijn van harte welkom.
Foto: J. van Diessen, 2003

zegt natuurlijk weinig als je er niets vanaf
weet. Wij hebben een sterke band met
elkaar, ouderen en jongeren, dat is een fijn
en veilig gevoel. De sterke sociale controle
bevordert de eerlijkheid. Wij hebben een
wij-cultuur. De bedevaart van Roermond
bevestigt dat. Wij zoeken elkaar op in
goede en in slechte tijden. Het is eigenlijk iets wat burgermensen ook gekend
hebben, maar wat in de loop van de tijd is
vervaagd. Bij ons is niet alles zo ik-gericht.’
Hannes Weiss is er trots op dat zij, Sinti, nog
steeds een eigen volk zijn. ‘In 1420 zijn de

Sinti hier in Nederland voor het eerst gesignaleerd en we bestaan nog steeds. Met een
eigen cultuur, eigen muziek, een eigen taal en
eigen wetten.’ Dat niet iedereen het even goed
heeft onderkent hij, maar: ‘Armoede is geen
schande, het is slechts lastig en het heeft de
Sinti iets belangrijks geleerd: wij delen graag
ons brood. En zou Christus niet gedeeld
hebben? Weet u, het bijbelse verhaal van de
wonderbaarlijke broodvermenigvuldiging
vertelt niet eens of Jezus zelf wel at van het
brood dat Hij brak. Zo gericht was Hij erop
dat de anderen genoeg zouden krijgen…’
(Hannes Weiss in 2006)

‘Wij zijn een gesloten volk dat niet veel praat. Geheimen nemen
we mee in ons graf. Of we het goed doen? Als dat niet zo is,
zal de Allerhoogste ons wel tot de orde roepen.’
Hannes Weiss in 1996
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De taal proeven
Er mag dan wel geen letter op papier staan van de zigeunertaal, ze zijn stuk voor stuk
talenwonders, merkt Weiss tussendoor op, op het moment dat een van zijn jongste kinderen de caravan binnenstapt. Een duimelot die vloeiend Nederlands, Romanes, Duits en
Frans spreekt. ‘Noem eens een gerecht,’ vraagt hij even later aan zijn vrouw. Ze noemt
een lekkernij die sneller gaar is dan gespeld: knepli met sjoetlisjach (geschreven zoals je
het zegt), een meelgerecht van een soort zelfgemaakte spaghettislierten met zuurkool
en kip of rundvlees. Je zou het moeten proeven.
Limburgs Dagblad, 25 juni 1988

Openluchtmis
Ter afsluiting van de vierdaagse bedevaart
is er de eucharistieviering in het park
nabij de Kapel in ’t Zand. Een feestelijke
mis in de openlucht in ‘een kerk zonder
muren en waar we de hemel boven ons
hoofd kunnen zien’. Bij slecht weer vindt
deze plaats in de kapel zelf. Enkele mannen dragen het beeld van Debleskeri Daij
(Onze-Lieve-Vrouw) op de klanken van
vioolmuziek de tuin of de kapel binnen.
Muziek klinkt de hele dienst door. Kinderen kruipen bij elkaar rond het altaar.
Honderden burgermensen (gadjé) uit
Roermond en omgeving vieren de eucharistie mee om van het geloof in God, in
Jezus en natuurlijk in Maria, voor wie deze
dienst elk jaar weer een soort verjaardag
is, te getuigen.
‘We zijn hier allemaal voor Onze-LieveVrouw. Het hele jaar is iedereen met zijn
eigen dingen bezig. Je moet van alles doen.
Maar in de dagen dat je in Roermond bent,
doe je allemaal hetzelfde. Dat is het bijzondere eraan. Dat geeft een sterk gevoel. Dat merk
je vooral op de laatste dag in de viering in de
openlucht. Als wij daar samen als één familie
op de banken zitten. De andere mensen erbij.
Dan voel je: jullie komen naar onze bedevaart
kijken. En kijk maar: wij doen dit! Als wij
in het nieuws zijn, dan is het vaak negatief.
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Maar op zo’n morgen dan weet je, ik kan het
moeilijk omschrijven, dit zien mensen ook.
Kijk! Wij zijn niet zoals jullie denken.’
(Sintezza Blondina Wagner in 1997)

Ook nu worden er kaarsen aangestoken,
voor eigen vragen via Maria aan Jezus,
maar ook om te bedanken voor al het
goede wat in mensen leeft, voor alles wat
men voor elkaar over heeft en voor saamhorigheid, begrip en aandacht.
Naast de pastores is Hannes Weiss al jaren
een van de sprekers achter het altaar. Hij
geeft de mensen, onder wie niet zelden
ook de burgemeester en andere hooggeplaatsten, een boodschap mee, voor vrede
en tolerantie, tegen vooroordelen en discriminatie, of bestrijding van de armoede.

Zingen en musiceren voor God en Maria, hier met
Piruschka Triska (l.) en Roger Moreno Rathgeb, de
componist van Requiem voor Auschwitz (2012), een
indrukwekkend muziekwerk voor alle oorlogsslachtoffers.
Foto P. Ermers, 2010

‘De Sinti bidden voor heel Roermond, voor iedereen. Wij hopen
dat andere mensen in hun gebeden de Sinti ook niet zullen
vergeten.’
Hannes Weiss in 2010

De openluchtmis in het Kruiswegpark trekt altijd een groot aantal burgers. Voortdurend klinkt er het viool- en gitaarspel
van de Sintimuzikanten. Foto: P. Ermers, 2010

Samen zingen, vieren en bidden. Kinderen bidden het Onzevader zittend voor het altaar enthousiast mee.
Foto: P. Ermers, 2010
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Maria eren met muziek
‘Zo zal het waarschijnlijk ook dit jaar weer
gaan in het park. Het zijn ook feestelijke
dagen van ontmoeting voor de Sinti,
daar samen bijeen op het grote terrein bij
Roermond. Er is de troost van het vertrouwen op Maria. Maar er is ook weemoed.
Daarom maken ze altijd muziek, weemoedige muziek. Misschien om te overleven.
En is er een mooiere manier om te bidden
en Maria te eren?’

Voor de ouders van Jamaica is de bedevaart naar de Kapel
in ’t Zand een bijzondere gelegenheid om hun kind te
laten dopen. Foto: P. Ermers, 2009

Frans Tervoort, op de KRO-website in 2009

Dopen en eerste communie
De bedevaart is voor Sinti, Roma en
woonwagenbewoners een bijzondere
gelegenheid om hun kind in de Kapel in
’t Zand te laten dopen. Ook vinden er
eerstecommunievieringen plaats. Natuurlijk moet het zo zijn dat ook woonwagen- en Sintikinderen met hun leeftijdgenootjes gezamenlijk de eerste communie
vieren, maar soms kan het niet anders. Het
kind is achterop geraakt of men heeft de

aansluiting met de parochie gemist. Tegenwoordig is het niet gemakkelijk om de
eigen gebruiken te behouden: een aparte
viering, een eigen familiefeest en kleding
(voor de meisjes in bruidsstijl), speciaal
vervoer van en naar de kerk, koetsjes en
limousines en één communicant centraal
in de kerk of kapel. Aan een eerste communie mag gewoon niet voorbij worden
gegaan, dus daarom kan een bedevaartplaats de mogelijkheid bieden om volgens
de eigen traditie dit feest te vieren.

Hannes Weiss draagt de zojuist gedoopte Juliano op aan Maria, daarbij in de eigen taal enkele verhoorgebeden tot de
moeder Gods richtend. Foto: P. Ermers, 2010
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Het komt goed
De Slowaakse familie verblijft in een asielzoekerscentrum. Kinderen van dat gezin doen
zondag tijdens de afsluitende mis van de bedevaart in het Kruiswegpark hun eerste
communie. Lorant Frátar kijkt enigszins wezenloos voor zich uit. De 13-jarige jongen is
niet meer degene die hij ooit was nadat hij bij een verkeersongeval ernstig letsel opliep
en een maand in coma lag. Op de vraag of de Romajongen zich verheugt op het communiefeest, blijft hij het antwoord schuldig. Hannes Weiss, leider van de Roermondse
Sintibedevaart, slaat vaderlijk een arm om Lorant heen. ‘Het komt allemaal wel goed,’
fluistert Hannes in zijn oor.
Limburgs Dagblad, 1 juli 2000

‘Om na de doop weer iets van God te krijgen, dat is toch
fantastisch?!’
Hannes Weiss over de eerste communie, 1996

Hét grote moment voor communicantje Jailine in de Kapel in ’t Zand. Foto: P. Ermers, 2009
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2. Leven is doorgeven
Aanhoudend inspireren en motiveren

Actief geloven
Hannes Weiss is gelovig geboren, of zoals
hij het zelf zei: ‘Ik heb altijd geloofd’.
Nooit heeft hij ook maar één seconde
getwijfeld en daarbij was zijn geloof in
Maria onwrikbaar. Toen hij in het najaar
van 2006 ernstig ziek werd, vertelde hij
een jaar later: ‘Het geloof is iets sterks.
Als ik niet had geloofd dat ik mijn ziekte
zou overwinnen, dan had ik de moed laten
zakken, dan was ik niet genezen en was ik
er waarschijnlijk niet meer geweest.’ En hij
stelde: ‘Geloven moet je doen. In Fátima
zitten de mensen te bidden op hun knieën
en met de handen omhoog, zo zelfs dat
ze het bijna niet meer volhouden, maar
toch gaan ze door. Het is net of iemand
zegt: “Dat moet je doen. Laat zien dat je

er bent.” Voor mij is het alsof iemand me
bij mijn oor pakt en toespreekt: “Doe dat,
geloof!” Al ben je nog zo arm, als je intens
gelooft heb je rijkdom te pakken.’

‘Stel je eens een wereld
voor zonder geloof.
Die bestaat toch niet?’
Hannes Weiss in 1996

God en de mens
Niet alleen Maria, ook God nam een grote
plaats in het leven van Hannes Weiss in.
‘Er wordt gezegd dat God in de hemel

Dankzij zijn geloof, is de overtuiging van Hannes Weiss, kan hij na een periode van ernstige ziekte weer op bedevaart
naar Roermond. Foto P. Ermers, 2007
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is, maar ik denk dat Hij tussen ons in is.
Gods liefde is niet ver weg, wij zoeken
het alleen te ver,’ zei hij in 2008 in een
interview. ‘God wil enkel liefde, geen goud
en goed. Als ik hier een miljoen zou neerleggen, dan zal Hij zeggen: wat moet ik
daarmee? Als ik zeg: ik hou van U, ik heb
U lief, dan is Hij meer dan tevreden. Van
ons vraagt Hij om die liefde door te geven
aan anderen. Want het leven is doorgeven.’
‘Ik ben ook weleens ontevreden over God,
want als je weet dat er elders in de wereld elke
minuut wel vijf kinderen dood kunnen gaan
van de honger, wat doet Hij dan? Ik kan de ellende niet keren, ook niet met de vijf euro die
ik in een collectebus stop. En dan bid ik: God,
grijp toch in, doe me een plezier. Maar als je
dan bedenkt dat er miljoenen, zelfs miljarden
opgaan aan oorlogstuig en aan raketten die
ze naar de maan en planeten sturen, dan zeg
ik: God, wij zijn zelf de schuld. Wij verknoeien
het zelf. Waar zijn wij soms mee bezig? God
bouwt de wereld op het goede, het slechte
doen wij. En dan zeg ik ook heel eerlijk:
God, Maria, vergeef ons, wij zijn zelf de
schuldigen.’
(Hannes Weiss in Geloven onderweg,
pagina 9)

Pausbezoek
Voor Paus Johannes Paulus II (1920-2005)
kende Hannes Weiss een grote bewondering. De bijzondere band die deze paus

‘God is er altijd wanneer ik
Hem nodig heb. En niet alleen
wanneer de bel van kerk gaat.’
Hannes Weiss in 1985

met Maria had, zijn reizen over de wereld
en de bedevaarten die hij ondernam,
spraken hem buitengewoon aan. Op 21
mei 1985 is Hannes er dan ook bij als de
paus een bezoek brengt aan de bedevaartplaats Banneux in België, overigens zonder
dat hij dicht bij hem kan komen. Deze
bijeenkomst bracht duizenden mensen op
de been, onder wie ook veel Sinti en Roma
uit binnen- en buitenland. Sinto Dirk
Wagner maakte speciaal voor de paus een
viool, waarop hij een Maria-afbeelding
had aangebracht. Ook trad een aantal
zigeunerorkesten voor de paus op. ‘Alleen
jammer dat het programma vanwege
regenbuien moest worden ingekort,’ zei
Hannes achteraf. ‘Een van de orkesten
zou een speciale versie van het Ave Maria
spelen, maar dat kon door de weersomstandigheden niet doorgaan. Het was een
enorme teleurstelling voor de muzikanten
die er zo lang naar hadden uitgekeken om
dat voor de paus te mogen spelen.’
De beste plaats
Een van de hoogtepunten in Hannes

Klein wonder
‘Een wonder? Wachten op een wonder?’ Aan de toon van zijn stem is te horen dat
Hannes Weiss tijdens de jaarlijkse bedevaart naar Roermond niet op een wonder zit te
wachten. ‘Gebeurt er een wonder, dan zijn we dolgelukkig. Maar ik kan niet geloven dat
er elke bedevaart een wonder gebeurt. Het gaat in Roermond om het samenzijn, om het
leven, om het bij elkaar horen. Als we in God geloven, is dat niet al een klein wonder?’
Hannes Weiss in O’Drom, september 1989
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Met twee handen
‘Ik hield de paus met twee handen vast en zei: “Als de hemel zo mooi is als dit moment,
dan wil ik naar de hemel toe.” De paus glimlachte heel innemend. Ik heb in mijn leven
veel belangrijke mensen ontmoet, maar de paus overtreft hen allen.’
Hannes Weiss in 1989

Weiss’ leven is dan ook de ontmoeting met
paus Johannes Paulus II in 1989 in Rome.
Als bedevaartleider vertegenwoordigde hij
de Sinti en Roma op een congres in het
Vaticaan en na afloop vond er een audiëntie bij de paus plaats. Hoogst verwonderd
zag Hannes, die samen met de Sinti en
Roma een plaats achter in de zaal had
gekregen, dat alle kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders op de eerste rijen zaten,
terwijl deze bijeenkomst toch speciaal
voor de Sinti en Roma was georganiseerd.
Hij was er niet blij mee, maar uiteindelijk
bleek hij toch de beste plaats te hebben.
‘Ze vertelden ons vooraf dat de paus door
de zijdeur de zaal in zou komen en op de
pauselijke zetel zou plaatsnemen. Toen hij

binnenkwam, keek hij in het rond en in
plaats van dat hij naar voren liep, kwam
hij naar ons gelopen, recht op ons af. Mijn
vrouw Manda en ik konden hem rechtstreeks aanspreken en een hand geven.’
Pauselijk eerbewijs
Zijn inzet en activiteiten voor de Nederlandse bedevaart blijven ook de paus
niet onopgemerkt. Tijdens de Sintibedevaart in 1998, de zeventiende alweer die
Hannes Weiss naar de Kapel in ’t Zand
te Roermond organiseert, staat hij op de
zaterdagmiddag te wachten op de komst
van zijn persoonlijke vriend sinds jaren,
monseigneur A. Castermans. De oudhulpbisschop komt voor de traditionele

De ontmoeting met paus Johannes Paulus II is voor Hannes en zijn vrouw Manda onvergetelijk. Foto: Vaticaan, 1989
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De mooiste mens
Omdat de paus voorafgaand aan de audiëntie in het Vaticaan nog even op zich liet
wachten – alle veiligheidsregels moesten immers in acht worden genomen – greep Hannes Weiss de gelegenheid aan om de aanwezigen kennis te laten maken met de Sinti
in hun midden. Hij kende een mooi verhaal dat hij zich herinnerde uit zijn eigen jeugd.
Zijn moeder had het vaak aan haar kinderen verteld, telkens als ze geplaagd werden
vanwege hun afkomst.
‘Toen God na zes dagen de aarde en alles eromheen had geschapen, dacht Hij: dit is
perfect, maar wat er nog ontbreekt, is de mens. Hij kneedde van klei een lichaamsvorm,
zette een grote oven aan en… viel in slaap, moe van alle inspanningen. Toen Hij wakker
werd, keek Hij in de oven en zag tot zijn grote schrik dat deze mens wel heel erg donker
was gebakken. “Deze mag gaan wonen in een land dat ik Afrika noem,” zei Hij.’ Hier
stopte Hannes even en wees tot hilariteit van het internationale gezelschap naar een
Afrikaanse bisschop. Daarna vervolgde hij: ‘Maar het volgende schepsel haalde Hij er te
vroeg uit. De blanke was geboren! De laatste poging lukte het best: daaruit ontstonden
mensen met een goudbruine huidskleur, donkere ogen en zwarte haren en hij noemde
hen zigeuners. Zij zouden vrij over de hele wereld wandelen, zodat iedereen kon zien
dat het Zijn kinderen waren. Maar,’ zo besloot Hannes zijn verhaal, ‘mijn moeder zei dan:
“Hij maakte ons dan wel de mooiste, maar Hij heeft iedereen lief.”’
Of paus Johannes Paulus II zijn woorden had gehoord, is niet bekend, maar toen de
kerkvorst zijn entree maakte, liep hij, tot grote verbazing van Hannes Weiss, niet meteen naar zijn stoel maar eerst naar de groep Sinti.
Hannes Weiss in het Vaticaan, 1989

wagenzegening. Na de begroeting van
Maria, het versierde beeld (een replica) dat
altijd meegaat in processies en vieringen,
spreekt mgr. Castermans enkele welkomstzinnen uit, even later gevolgd door een
persoonlijk woordje aan Hannes Weiss, die
verbaasd reageert. De oud-hulpbisschop
haalt vervolgens een onderscheiding en
een bijbehorend draaginsigne te voorschijn en zegt dan met de woorden die
erbij horen dat ‘het paus Johannes Paulus
II heeft behaagd om Hannes Weiss te
onderscheiden met de Pro Ecclesia et Pontifice, vanwege zijn getuigenis in woord
en daad van zijn katholieke geloof en zijn
trouw aan de paus van Rome.’ Voor zover
bekend is Hannes Weiss op dat moment de
eerste Sinto aan wie deze onderscheiding

is verleend. Buitengewoon trots is Hannes
dan ook als hij het versiersel krijgt opgespeld.

Mgr. A. Castermans speldt Hannes Weiss in 1998 het
draaginsigne Pro Ecclesia et Pontifice op. Foto uit: De
Sleutel, informatieblad bisdom Roermond, 9/10, juli 1998
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Rijke onderscheiding
Hannes Weiss kwam woorden tekort om
zijn dank te uiten. Maar hij straalde als
een ‘aartsvader’ temidden van zijn volk.
Helder waren evenwel zijn woorden: ‘Liever deze (pauselijke, red.) onderscheiding
dan een miljoen gulden. Dit is gewoon
niet in geld uit te drukken.’
De Sleutel, informatieblad bisdom
Roermond, juli 1998

Groot spreker
Meer aandacht voor de Sintibevolking, dat
is wat Hannes Weiss graag wil en zeker ook
vanuit de Kerk. Daarom vindt hij het tijd
worden voor een gesprek met de bisschop
van Roermond. Op 30 juni 2000 klinkt er
in het bisschoppelijk paleis gitaarmuziek,
afwisselend melancholisch en opzwepend.
Geduldig wacht een kleine delegatie Sinti
op de komst van monseigneur F. Wiertz
om hem een petitie aan te bieden. Hannes

Weiss schuift nerveus heen en weer op zijn
stoel. Hij moet het woord doen en zegt
bepaald geen groot spreker te zijn. Maar
als de bisschop zijn opwachting maakt en
de muziek verstomt, begint hij meteen te
praten als de spreekwoordelijke Brugman.
Kort en bondig komt zijn betoog erop neer
dat de katholieke Kerk zich wel wat meer
gelegen zou mogen laten liggen aan Sinti,
Roma en woonwagenbewoners. Als bewijs
dat hij de kloof wil helpen dichten, nodigt
de bisschop de Sinti uit het volgende jaar
met Pinksteren in de Roermondse kathedraal een eigen liturgieviering te houden.
Het is meer dan Weiss heeft durven hopen.
Hij stapt spontaan op monseigneur Wiertz
af, en bezegelt de afspraak met een stevige
omarming.
Donkere bladzijden
Het is 2006, een jaar waarin de voorbereidingen voor de jaarlijkse Sintibedevaart
een feestelijker maar ook indringender
tintje krijgen. Vlak voor aanvang van het
25-jarig jubileum van de Sintibedevaart

Een delegatie van Sinti op bezoek bij mgr. F. Wiertz (l.) om meer aandacht te vragen vanuit de katholieke Kerk.
Ook pater Jan van der Zandt m.s.c. (r.) is erbij.
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Burgemeester H. van Beers (met rode stropdas) bij de opening van de tentoonstelling Sinti oen Roma durch o Tsiro en
o Hollanto in Roermond. Foto: J. de Wit, 2006

wordt de tentoonstelling Sinti oen Roma
durch o Tsiro en o Hollanto (Sinti en Roma
door de eeuwen heen in Nederland) onder
grote belangstelling en met traditionele
zigeunermuziek door burgemeester H. van
Beers van Roermond geopend. Van Beers
memoreert dat de Sinti een geschiedenis
met zich meedragen met mooie (‘Ik denk
aan de cultuur, de creativiteit, de ambachtskunst’) en zwarte bladzijden (‘oorlog, perioden van uitroeiing’). De geschiedenis van de Sinti in Europa kent immers
lange perioden van vervolging, discriminatie en deportaties. Praten over de dood is
taboe, de Sinti hebben daarom jarenlang
niet gesproken over de holocaust.
Zwierende rokjes
Mgr. F. Wiertz zal voorgaan in de afsluitende eucharistieviering van de vijfentwintigste Sintibedevaart. De dienst heeft
buiten plaats in het Kruiswegpark, vlak bij
de kapel. De orgelklanken zijn vervangen
door een Sinti-orkest bestaande uit mannen die ontroerende vioolmuziek ten ge-

hore brengen. De honderden aanwezigen
(Sinti, woonwagenbewoners en ‘gewone’
kerkgangers) zijn omringd door bloemen.
Mannen in pakken staan rustig te praten en de kinderen spelen en dansen. De
pastores, die zich buiten in een speciaal
kleedhokje hebben omgekleed, zijn het
tafereel gewend.

Bisschop F. Wiertz van Roermond gaat voor in de
eucharistieviering ter afsluiting van de vijfentwintigste
bedevaart. Foto: J. de Wit, 2006
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De bisschop moet zichtbaar even wennen
aan de speelse meisjes met hun zwierende
rokjes, zo vlak naast hem op het podium.
Maar de kerk staat open voor iedereen.
Hij benadrukt dan ook dat het evangelie
vooral door ‘mensen onderweg’ wordt verkondigd. ‘En onderweg zijn betekent dat u
heel vaak de last voelt van het zware kruis
dat u draagt,’ waarmee bisschop Wiertz
doelt op de vooroordelen, discriminatie
en de vervolgingen in het verleden. Ook
nu neemt Hannes Weiss samen met rachai
Van der Zandt m.s.c. een plaats in achter het altaar en spreekt de mensen toe,
waarin hij vooral zijn dankbaarheid uit
naar de Roermondse samenleving die hen
elk jaar in haar midden wil ontvangen.
Staart en baard
In het najaar van 2006 krijgt een ernstige ziekte Hannes Weiss te pakken. ‘Ik
dacht nog dat ik doodging,’ bekende hij.
Hij wordt flink onderuitgehaald door een
slopende combinatie van chemotherapie

en bestralingen. ‘Mijn schouders hingen op mijn heupen, zo moe was ik.’ Zijn
bekende staartje en volle baard moesten
eraan geloven en vielen helemaal uit, niets
meer van over. Maar dankzij zijn geloof in
Maria en de steun van zijn dierbaren en
vele anderen kreeg hij de draad van het
leven weer te pakken. Uiterst dankbaar is
Hannes Weiss al die mensen die voor hem
zorgden, kaarsen opstaken en baden om
genezing, zoals hij een jaar later verwoordde:
Ik heb zeker ook aan mijn vrouw Manda te
danken dat ik nog leef. Dag en nacht stond
zij voor mij klaar. In Frankrijk heeft een
bekende Sintipastor, Jacque Neu, missen voor
mij gelezen. Daar was ook een jongen die een
paar honderd mensen bij elkaar kreeg om
voor mijn genezing te bidden en kaarsen op
te steken. Op alle Europese Sintibedevaarten,
misschien wel vijftig, is hetzelfde gebeurd.
Voordat ik ziek werd kwam er op een bedevaart een meisje naar mij toe. Haar moeder

De gebedskaart ter gelegenheid van vijfentwintig jaar Sintibedevaart naar de Kapel in ’t Zand te Roermond.
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Voldoende hersteld van zijn ziekte kan Hannes van achter het altaar de mensen weer toespreken.
Pater Jan van der Zandt m.s.c. luistert mee. Foto: P. Ermers, 2007

woont in Polen en was er qua gezondheid
ellendig aan toe, ze was straat- en straatarm
en had nauwelijks iets te eten. Ik gaf het
meisje een briefje van vijftig euro. ‘Doe me
een plezier en stuur dat naar je moeder,’ zei
ik. Enige tijd later vernam die vrouw dat ik nu
zelf ziek was. Ze ging direct naar de kerk om
een kaars bij Maria op te steken en heeft zó
voor mij gebeden dat, bij wijze van spreken,
de muren ervan schudden.’
(Hannes Weiss in Geloven onderweg, pagina
9 en 10)

Was het zijn onverwoestbaar geloof in
Maria, de kennis van de doktoren, zijn
sterke lichaam, zijn ongebroken geest,
de vele opgestoken kaarsen en gebeden,
we zullen het niet weten, maar Hannes
Weiss kwam er weer bovenop. Eerst nog
sterk vermagerd, voorzichtig lopend en
zachtjes strijkend door zijn dunne aangegroeide baard. Maar algauw is hij in het
prille voorjaar van 2007 de eerste die naar
rachai Jan van der Zandt m.s.c. belt om
de eerstkomende Sintibedevaart mee te

Wat Maria tegen Jezus zei
‘Ik was echt erg ziek. De dokters dachten allemaal dat ik dood zou gaan en toen heb ik
tegen Manda, mijn vrouw, gezegd: “Ik moet naar de bedevaart van Roermond. Al is het
op mijn knieën, ik moet daar naar toe. Ik heb het beloofd aan moeder Maria.” Tijdens
die bedevaart kreeg ik zienderogen mijn krachten weer terug. Toen heb ik een nieuwe
belofte gedaan: als ik beter word ga ik naar Fátima, al moet ik op de weg daarheen ook
honderd keer halt houden. Daar zal ik op mijn knieën mijn dankbaarheid tonen. Maria
mag weten wat ze voor mij heeft gedaan. Dat weet ze toch wel, maar ik wil haar dat
laten zien. Dankzij haar hulp ben ik er nog. Ik ben nu bijna tachtig, maar het is alsof zij
tegen Jezus gezegd heeft: “We hebben hem nog een paar jaar nodig om de bedevaarten
te regelen.”’
Hannes Weiss in 2007
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organiseren. Tot verrassing van velen sluit
hij zich enkele maanden later voldoende
hersteld bij de pelgrimstocht aan.
Altijd inspirerend
Het jaar daarop, tijdens de bedevaart
in 2008 staat Hannes Weiss een verrassing te wachten en wel van de kant van
de burgergemeenschap. De Roermondse
Stichting 1443 kent jaarlijks een prijs
toe aan een persoon of instelling, met
als uitgangspunt dat een vrijwilliger
(of organisatie) erin geslaagd moet zijn
‘anderen te inspireren door deugdzaamheid, zonder dat hij of zij het zelf in de
gaten heeft’. Hannes Weiss is – doordat hij
de Roermondse samenleving steeds weer
betrekt bij de jaarlijkse bedevaart – één
van hen. Dat is ook de overtuiging van
toenmalig burgemeester H. van Beers, die
in de toekenningsbrief benadrukt: ‘Door
de bezieling van de heer Hannes Weiss
raken we de kern van zijn betrokkenheid
bij de Sintibedevaart. Hij onderscheidt zich
hierbij door een inspirerende voorbeeldwerking, geestkracht en levenskracht.’

Voor het oog van honderden aanwezigen
in de Kapel in ’t Zand te Roermond reikt
de burgemeester, tevens voorzitter van de
Stichting 1443, op zondag 20 juli 2008 de
Jaarprijs aan een ontroerde Hannes Weiss
uit.
Zoals altijd
Een jaar later zit Hannes Weiss rustig op
een klapstoeltje in de zon op de tijdelijke
Roermondse locatie waar de caravans voor
de achtentwintigste keer zijn neergestreken rond de grote ontmoetingstent. Hij
overleefde de Tweede Wereldoorlog, zette
de jaarlijkse Sintibedevaart op, ontmoette
burgemeesters, Tweede Kamerleden,
oud-premier Van Agt, voormalig koningin
Beatrix (‘een schat van een mens’) en niet
als laatste paus Johannes Paulus II. Nu
kijkt hij, 81 jaar oud en genezen verklaard
van de ziekte die hem twee jaar geleden
bijna velde, naar de rondrennende kinderen om hem heen. ‘Pappo’ noemen ze
hem, grootvader.
Twee dagen later staat hij tijdens de
openingsdienst van de jaarlijkse Sintibede-

Burgemeester H. van Beers van Roermond eert Hannes Weiss met de Jaarprijs van de Stichting 1443.
Foto: P. Ermers, 2008
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Kinderen zijn nooit ver uit de buurt van ‘pappo’ (grootvader) Hannes. Zelf zei hij eens:‘Kinderen zijn het mooiste dat er
is, ze zijn ons leven. Cultuur begint bij onze jeugd, zonder hen gaat de traditie verloren.’ Foto: P. Ermers, 2007

Hannes Weiss op de rug gezien in de kapel terwijl hij de
kerkgangers toespreekt. Foto P. Ermers, 2009

vaart als vanouds in glimmend grijs pak en
zwarte lakschoenen in de Kapel in ’t Zand,
naast de pastor. Zijn grijswitte aangegroeide haren zijn weer in de nek samengebonden in een staartje. Hij dankt in zijn
openingswoord de aanwezigen, zowel
Sinti als burgers, dat ze weer met zovelen
zijn gekomen. Daarna dankt hij zoals iedere keer ook Maria, de moeder van Jezus.
Zij waakt over hem en zijn volk, altijd.

Zonder Hannes
In het voorjaar van 2011 komt de dertigste Sintibedevaart naar Roermond in
zicht. Een feestelijke bedevaart zal het
worden. Enthousiast zijn de leden van het
organiserende comité begonnen aan de
voorbereidende werkzaamheden. Hannes Weiss, die zijn pogingen uit 1981 om
deze bedevaart op te richten nog helder
voor ogen staat en sindsdien de meest
bezielde bedevaartleider aller tijden is,
hoopt het allemaal nog te mogen meemaken. Negenentwintig keer al ging hij
met zijn Sinti naar Maria. Ter ere van haar
vraagt hij of er voor deze gelegenheid
een gebedskaart met een medaillon erin
kan worden vervaardigd. Uiteraard met de
beeltenis van Onze-Lieve-Vrouw van de
Kapel in ’t Zand erop. Die komt er, maar
voordat Hannes Weiss de inzegening ervan
kan meemaken, wordt hij opnieuw ernstig
ziek en in het ziekenhuis opgenomen.
Daar moet hij een zware operatie ondergaan. Te zwaar, zo blijkt. In het zicht van
de dertigste bedevaart moet hij op 18 juni
2011, 83 jaar oud, het leven loslaten.
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‘Wij geloven dat wij na dit leven hierboven aankomen en dat wij
daar verder leven. Wij hebben niet het gevoel dat als wij dood en
begraven zijn, het met ons afgelopen is.’
Hannes Weiss in 2008

Altijd met medaillon
‘Hannes had altijd een Lourdes- of Heilig Hartmedaillon in zijn borstzak. Daar putte hij
ontzettend veel kracht uit. “Dit heeft mij er altijd doorheen geholpen,” zei hij dan, terwijl hij op het medaillon wees. Hij vond dat het de hoogste tijd was geworden voor een
Mariamedaillon van de Kapel in ’t Zand. “Als het mij helpt, kan het anderen ook helpen,”
redeneerde hij, waarna het ontwerpproces in gang werd gezet. Heel jammer dat hij het
eindresultaat niet meer heeft kunnen bewonderen.’
Jan van der Zandt m.s.c. in 2011

De gebedskaart met het medaillon van Onze-Lieve-Vrouw in ’t Zand
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Hannes in herinnering
Rond een groot vuur op een weiland aan
de rand van Roermond staan op donderdagavond 14 juli 2011 zo’n honderd
Sintifamilies samen met verschillende kerkelijke voorgangers en andere belangstellenden stil bij het overlijden van Hannes
Weiss. Het is muisstil als pater Jan van der
Zandt m.s.c. de Sintileider in herinnering
roept. Er worden kaarsen opgestoken,
speciaal ook voor hem, waarna de door
Hannes Weiss bedachte medaillon, een
replica van het houten Mariabeeld dat al
vijf eeuwen in de Kapel in ’t Zand staat,
met een palmtakje en water wordt gewijd.
De laatste wens van Hannes Weiss is in
vervulling gegaan.

Als hij er niet meer is
Vrijdagavond, één uur in de nacht: het feest op het terrein draait op volle toeren. Maar
als ‘pappo’ (grootvader) Hannes in de handen klapt, is het voorbij. ‘Als er hier ergens ruzie is en ik zeg: nu moet het afgelopen zijn, dan ís het afgelopen.’ Hij is ermee geboren,
met dat leiderschap, zegt hij.
Hoe dat moet als hij er straks niet meer is? Pappo Hannes heeft er alle vertrouwen in
dat het goed komt. ‘Ik ben niet de man die het recht heeft om iemand aan te wijzen,’
zegt hij, met de voor hem typerende bescheidenheid. ‘Er staat vanzelf iemand op die de
boel op de schouders neemt. Zijn taak wordt het de eenheid van ons volk en de verbondenheid met alle andere mensen te bewaren. Dat gebeurt automatisch. Net zo automatisch als de Sinti in de zomer hun boeltje bij elkaar pakken, de caravan achter de auto
haken en erop uit trekken. Dat zit nou eenmaal in ons bloed.’
Hannes Weiss in 2007
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Voortgaan met Maria
In 2007 was mede gezien de leeftijd en
de zorgwekkende gezondheidstoestand
van Hannes Weiss al besproken wie in de
toekomst de pelgrimagekar zou kunnen trekken. Die taak ligt momenteel in
handen van enkele Sinti: Roberto Wagner,
Nando Rosenberg, Béro Lagrené en Rello
Weiss, die zich verenigd hebben in een
organiserend comité.
Over het voortbestaan van de jaarlijkse

Sintibedevaart heeft Hannes Weiss zich
nooit zorgen gemaakt: ‘Want,’ zo zei hij
in 2010 nog, ‘de katholieke kerken mogen
dan wel leeglopen, bij de Sinti zit het
geloof nog heel erg diep in de ziel geworteld. Kijk maar naar onze bedevaart, die
elk jaar alleen maar méér in plaats van
minder deelnemers trekt. En dat komt
natuurlijk vooral door de heilige moeder
Maria, die in de harten van onze mensen
toch een bijzondere plek heeft.’

Het leven van Hannes Weiss stond in het teken van Maria. Hier kijkt hij toe als deken R. Merkx van Roermond een
Mariabeeld bij de wagen zegent tijdens de Sintibedevaart van 2010. Voor Hannes was het zijn laatste pelgrimsreis naar
Onze-Lieve-Vrouw van de Kapel in ’t Zand. Foto: F. Tervoort, 2010
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Laatste woorden
In een gesprek met pater Jan van der Zandt m.s.c., enkele weken na het overlijden van
Hannes Weiss in 2011, haalt Manda Weiss-Lagrené herinneringen aan haar man op.
Zij vertelt over zijn bewogen leven dat in het teken stond van zijn moeder, zijn gezin
en (achter)kleinkinderen, zijn jarenlange gedrevenheid voor de Sintibedevaarten, zijn
onvermoeibare strijd tegen discriminatie en vooroordelen en zijn vermogen om bruggen te slaan tussen de Sinti en de burgers. Ze prijst zijn bijzondere gevoel voor rechtvaardigheid, als vader en als leider van de Sinti, waarbij het hem niet uitmaakte wie
hij hierdoor in het harnas joeg. Maar vooral benadrukt ze zijn krachtige geloof en zijn
levenslange trouw aan Maria.
Bijzonder gegrepen is ze door de woorden die de rachai bij de begrafenis sprak over
haar man in zijn relatie tot Maria. ‘Wat heeft op u zo’n indruk gemaakt?’ wil pater Van
der Zandt weten. ‘U zei, dat Hannes in zijn leven Maria nooit in de steek heeft gelaten.
Dat is ook zo. Hij zei altijd: “Maria is mij even lief als mijn eigen moeder. En die liefde
zal nooit iemand mij ontnemen.”’

Manda Weiss-Lagrené. Foto: P. Ermers, 2010
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Foto: P. Ermers, 2009
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Personalia
Johannes Cornelis Weiss
Roepnaam Hannes
Geboren: 24 april 1928 te Rotterdam
Overleden: 18 juni 2011 te Eindhoven
1981

Initiatiefnemer van de jaarlijkse Culturele Collectieve Sintibedevaart
naar de Kapel in ’t Zand te Roermond.

1982 t/m 2010
Bedevaartleider van de jaarlijkse Culturele Collectieve Sintibedevaart
naar de Kapel in ’t Zand te Roermond.
1985

Vertegenwoordiger van de Nederlandse Sinti tijdens het bezoek van
paus Johannes Paulus II in de Belgische bedevaartplaats Banneux, 21 mei.

1989

Vertegenwoordiger bij het internationale pastorale zigeunercongres in het
Vaticaan te Rome, 7 tot en met 9 november.

1992

Vertegenwoordiger bij de internationale zigeunerbedevaart in Rome,
17 tot 24 augustus.

1998

Pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice, 27 juni.

2006

Vijfentwintigste Sintibedevaart naar Roermond.
Aanbieding petitie aan monseigneur F. Wiertz, 16 juli.

2008

Jaarprijs van de Stichting 1443 gemeente Roermond, 20 juli.
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Gedenken in Auschwitz Een reis van
Sinti en Roma naar het voormalige
concentratie- en vernietigingskamp, 2006.
Geloven onderweg Met woonwagenbewoners, Sinti en Roma op bedevaart,
2008.
Donkere Dagen Uit het leven van Sinti,
Roma en woonwagenbewoners, 2009.
Van pater tot parochie Een eeuw
woonwagenpastoraat in Nederland, 2010.
Door alle tijden De Roma zoekend naar
houvast in Kerk en samenleving, 2011.
Ten dienste van Woonwagenbewoners,
Sinti en Roma in de samenleving, 2012.

Adressen
Pastoraat Woonwagenbewoners in Nederland PWN
Emmaplein 19B, 5211 VZ ’s-Hertogenbosch
T. 073-6921399
E: pwin@telfort.nl
Meer informatie onder: www.rkdiaconie.nl
Het PWN, opgericht in 1981, is een landelijke katholieke instelling ten behoeve van de
pastorale zorg voor woonwagenbewoners, Sinti en Roma in Nederland. De instelling
heeft ten doel te bevorderen en te ondersteunen dat het pastoraat onder woonwagenbewoners, Sinti en Roma wordt behartigd door de parochie waartoe die bewoners
behoren. In het beleid zijn opgenomen het versterken van de communicatie met en
het benadrukken van de eigen verantwoordelijkheid van parochies en bisdommen, het
respecteren van de eigenheid van religie, taal, cultuur en muziek van de bevolkingsgroepen, het versterken van hun positie in Kerk en samenleving en het bestrijden van
vooroordelen.
Parochiebureau Kapel in ’t Zand
Kapel in ’t Zand, Parklaan 3, 6045 BS Roermond
T. 0475-332886
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