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In de marge

‘Ik doe een poging om te achterhalen waar de ellende van veel Roma en Sinti precies vandaan komt. 
Een antwoord op de vraag naar de oorzaken is niet eenvoudig; de situatie is in honderden jaren gegroeid. 
Ze wonen in bijna elk land in Europa en overal vormen ze een minderheid. Zij hebben niet een zogenaamde 
moederstaat, hooguit schoonmoederstaten. Van de zes tot tien miljoen zijn velen werkloos; ze hebben weinig 
scholing, slechte huisvesting, een lagere levensverwachting en de kindersterfte is hoger. Voeg daarbij de dreiging 
van geweld door groepen burgers of door de overheid en dan heb je het leven van veel van hen in Europa 
geschetst. De positie waarin zij over een periode van zeshonderd jaar verkeerden is te vatten in één steekwoord: 
uitsluiting, veroorzaakt door vervolgingen, vogelvrijverklaringen en door een vrijwel vanzelfsprekende plek in de 
marge van de maatschappij. Genocide is hiervan de ergste vorm. Mensenrechtenverdragen helpen en de comités 
die toezien op de naleving ervan doen goed werk. Uitsluiting is niet meer vanzelfsprekend, maar kan ook niet in 
enkele jaren ongedaan worden gemaakt.’

Mr. Marcia Rooker bij haar promotie tot doctor in het Internationale Recht voor Roma en Sinti in 2002

‘De positie waarin zij over een periode van zeshonderd jaar verkeerden 

is te vatten in één steekwoord: uitsluiting, veroorzaakt door vervolgingen,

vogelvrijverklaringen en door een vrijwel vanzelfsprekende plek

in de marge van de maatschappij’
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Van verre en toch dichtbij

De van oudsher als zigeuners aangeduide bevolkingsgroep 
die zich eeuwen geleden vanuit de bakermat India over de 
wereld verspreidde, kent geen eigen land. Er bestaat nergens 
een Gitano-, Sinti- of Romaland waarin het overgrote deel 
bestaat uit gitano’s, Sinti of Roma. Grote familiegroepen 
verblijven overal ter wereld, in Europese landen, maar ook in 
Canada, Noord- en Zuid-Amerika en Mexico. Ten gevolge van 

vervolgingen, oorlogen, onderdrukking en uitsluiting en het zoeken naar economisch 
gewin schrikken deze mensen er nog steeds niet voor terug om ver van het land waar 
zij het laatst verbleven een heenkomen te zoeken en hun geluk te beproeven. Zelfs 
binnen enkele decennia kan een complete familie verspreid raken over tal van landen 
en continenten. Een volk zonder grenzen.

De Roma die vanaf de jaren zeventig in de vorige eeuw als vreemdelingen of vluchte-
lingen naar Nederland trokken, brachten niet alleen de eigen taal, het Romani of 
Romanes, en de eigen culturele en religieuze achtergronden met zich mee, ook die 
van andere streken en gebieden. Vóór die tijd trokken ze immers al langer door Europa 
en net als hun ouders en voorouders verbleven ze onder meer in landen als Bulgarije, 
voormalig Joegoslavië, Hongarije, Oekraïne en Roemenië. Daardoor kwamen zij in 
aanraking met meerdere culturen, talen en religies. 
Aan deze, zoals wij het zouden willen noemen, veelculturenachtergrond zijn de 
Roma trouw gebleven. Standvastig houden zij zich aan de internationale familie- 
en cultuurverbanden, aan hun eigen gewoonten, gebruiken en godsdienstige 
opvattingen, teneinde niet verwijderd te raken van hun wortels en van de relatie met 
wijdverspreide familieleden, waar ook ter wereld. Zo worden huwelijkspartners nog 
steeds van ver gehaald en wordt er gerouwd en getrouwd volgens eigen rituelen. 
Tegelijkertijd echter betekent dit dat zij zich in mindere mate inleven in de mores van 
de streek of het land waarin zij zijn terechtgekomen. En omgekeerd: burgers weten 
over het algemeen wel dat er enkele Romafamilies in de wijk wonen, maar waar ze 
vandaan komen, hoe ze leven of hoe internationaal of religieus ze feitelijk zijn, 
is nauwelijks bekend.
In de pastorale zorg voor de Roma zijn deze achtergronden heel belangrijk. Hun 
katholiek-, islamiet-, of orthodox-katholiek-zijn is getekend door de geloofs-
overtuiging die zij hebben aangehangen in het verleden, via hun ouders of het land 
van herkomst. Dit komt vooral tot uiting bij de toediening van sacramenten als 
de doop en de eerste communie, bij begrafenissen en het bijwonen van kerkelijke 
vieringen. 

Bij het samenstellen van deze brochure hebben wij getracht een inkijk te geven in het 
‘anders-zijn’ van de Roma binnen Kerk en maatschappij en doen daarbij een beroep op 
de plaatselijke pastores en parochies, maar ook op hulpverleners binnen instellingen, 
om met een open geest en houding deze bevolkingsgroep tegemoet te treden. 
Een uitdaging voor de samenleving!

Jan van der Zandt m.s.c., landelijk coördinator van het woonwagenpastoraat 

in Nederland

Voorwoord
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Onderweg ben ik Zigeuner, onderweg ben ik een kind

Van de rusteloze wegen, op vier wielen welgezind

Op vier wielen wil ik vluchten, weg uit het nauwe vaderland

Naar het bergland van de rotsen, naar de bos- en waterkant

Ooit als kind ben ik vertrokken, zonder route, kaart of plan

Onderweg al heel mijn leven, wat is daar de zin toch van

Onderweg stel je geen vragen, voor hoelang nog en waarom

Onderweg ben je Zigeuner, je reist voort en ziet niet om.

Enkele strofen uit Zigeunerballade, geschreven en vertolkt 

door Willem Vermandere

Foto: Nomadisch levende zigeuners in Turkije
© Ludger Grunwald, omslag Heidens, nr. 2, juli 1986



7

Door de 
eeuwen heen

Zigeuners op trektocht door Europa

Waarzeggend, kunstenmakend, met beren aan kettingen, optredend als 
artiesten op kermissen en ketellappend trekken de zigeuners door Europa. 
Overal vertellen ze, dat ze pelgrims zijn en dat de Paus hun het trekken 
als penitentie heeft opgelegd. Maar al vrij snel begint de bevolking van de 
landen, waar zij als nomaden doorheen trekken, hen met scheve ogen aan te 
kijken.

Uit: Het volk van Koka Petalo, 
Dick Schaap en Wim Bont, 
pagina 25, 1965

Pelgrims

Oorsprong
Volgens nasporingen van linguïsten en tziganologen moet 
men naar alle waarschijnlijkheid aannemen dat de eeu-
wenlang als zigeuners bekend staande personen van oor-
sprong afkomstig zijn uit India. De zigeunertaal, het Ro-
mani of Romanes, staat in haar grammatica en woorden-
schat dicht bij het Sanskriet en bij levende talen als het 
Kasjmiers, het Hindi en het Nepals. Over de tijd die men 
de voorhistorie van de zigeuners zou kunnen noemen, 
zijn de gegevens zeer schaars. De schrijvers van het oude 
India hadden duidelijk alleen belangstelling voor goden 
en koningen en verhaalden niet over mensen die als Zott, 
Jat, Luli, Nuri of Dom werden aangeduid. Men is het er 
wel over eens dat de zigeuners, toen ze omstreeks het jaar 
duizend de oever van de Indus verlieten, via het westen 
van Azië en de Balkan richting West-Europa trokken. 

De komst van zigeuners naar Europa

- 1322: Kreta, een groep omschreven als ‘tovenaars’ en 
‘schurken’.

- 1348: Servië, hoefsmeden en zadelmakers. Rond 1400 
verspreiding over meerdere Balkanlanden, ook steen-
bakkers.

- 1399: Bohemen, aangeduid als de Bohemiërs, kopers-
meden en handlezers.

- 1416: Duitsland, mogelijk al in 1407 in Hildesheim, in 
1417 tussen Bremen en Hamburg. Pelgrimsgroep van 
driehonderd tot vijfhonderd gezinnen. 

1.

De trektocht van de zigeuners naar de Oost- en West-Europese landen in 
de veertiende en vijftiende eeuw. Illustratie uit: Bogaart e.a., Zigeuners. De 
overleving van een reizend volk, pagina 30
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- 1420: Nederland, Deventer, pelgrims, ongeveer honderd 
personen.

- 1422: Italië, Bologna en Rome, een vermoedelijke pel-
grimsgroep onder leiding van zigeunerhoofdman Mi-
chaël van Egypte, die erin slaagt aanbevelingsbrieven 
van paus Martinus V te verkrijgen.

- 1423: Hongarije en Moldavië, aankomst van een grote 
zigeunereenheid.

- 1427: Frankrijk, Parijs, een groep van honderd tot 
honderdtwintig mannen, vrouwen en kinderen, die 
voordien uit Rome waren vertrokken. Wellicht is dit 
dezelfde groep die in 1422 in Italië is gesignaleerd.

- 1430: Zigeuners gaan van boord in Engeland: koper-
gieters, smeden, ketellappers en speldenmakers. De 
Engelsen noemen hen gipsy’s. Later arriveren groepen 
in Schotland, omstreeks 1500. De tinkers, koperslagers 
en ketellappers, noemen zichzelf travellers. Zij leven in 
dezelfde omstandigheden als de gipsy’s maar zijn au-
tochtoon.

- 1447: Spanje, Barcelona, pelgrims. Een andere groep, 
gitano’s genoemd, komt uit Noord-Afrika via Gibraltar 
naar Spanje, vijftiende eeuw.

- 1500: Rusland, muzikanten, handwerklieden.
- 1509: Polen en de Oostzeelanden, muzikanten, dansers, 

kunstenmakers. 
- 1550: Zweden

Bron: Jean-Paul Clébert, De Zigeuners, pagina 41 e.v.

Wat vaststaat is dat de Roma oorspronkelijk uit India 
stammen; alleszins wat de taal betreft, is er een duidelijke 
band met dit land. Wat niet met zekerheid vastgesteld 
kan worden is wanneer precies en waarom de exodus 
uit Azië heeft plaatsgehad. In het Sanskriet (basistaal 
waaruit onder meer het Hindi en het Romani ontstonden) 
bestaat het woord Dom (verwant met Rom) en al in de 
zesde eeuw wordt naar Doms verwezen als muzikanten. 
Het woord kreeg in het Sanskriet de betekenis van ‘man 
van lage kaste, levend van zang en muziek’. Wellicht kan 
ook hier een oorsprong gevonden worden voor het feit dat 
zigeuners hun bekendheid – en soms ook een zekere mate 
van erkenning – kregen dankzij hun muziek. 
 
Bron: Guido Deraeck, Zigeuners in ons midden, pagina 55

Bescherming 
In Griekenland, begin veertiende eeuw, begonnen de 
zigeuners zichzelf aan te duiden als Rom (mens), een 
naam die zij dan verder op al hun reizen door Europa 
en de wereld zouden behouden. Het is opvallend dat de 
eerste berichten over deze bevolkingsgroep in Europa, 
veertiende en vroeg vijftiende eeuw, nagenoeg altijd spre-
ken over pelgrims. In Griekenland, rond 1350, zagen de 
zigeuners dat de talrijke bedevaartgangers uit landen van 
de christelijke wereld bij hun reizen een bevoorrechting 

genoten middels vrijbrieven. Wanneer zijzelf in de Euro-
pese landen ongehinderd wilden blijven reizen, moesten 
zij zich als pelgrims voordoen en zich verzekeren van een 
geldige bescherming van de geestelijke of wereldlijke 
gezagsdragers. In de Romeinse kronieken of de archieven 
van het Vaticaan is over een verblijf van zigeuners in 
Rome niets bekend, toch vertelden zigeuners dat zij door 
paus Martinus V in 1422 waren ontvangen en toonden zij 
onderweg de door hem afgegeven beschermingsbrieven. 
Of deze echt waren of niet, in ieder geval verzekerden 
deze brieven de zigeuners meer dan honderd jaar lang van 
een goede ontvangst en konden zij trekken waarheen zij 
maar wilden. Hun verklaring dat zij pelgrims of boetelin-
gen waren, werd zonder meer aanvaard. 

Dit blijkt ook uit de verhalen die zij tijdens hun tochten ver-

telden om de verschillende geestelijke en wereldlijke gezags-

dragers voor zich te winnen. Zo vertelden zij dat zij uit Egypte 

vertrokken waren, aanvankelijk heidenen waren maar zich tot 

het christendom bekeerd hadden, daarna door toedoen van 

koningen weer in afgoderij waren teruggevallen om ten slotte 

opnieuw christenen te worden. Nu moesten zij een lange pel-

grimstocht om de wereld maken.1 

Met zekerheid is bekend dat een grote zigeunereenheid, 
na hun aankomst in Hongarije en Moldavië, in 1423 van 
koning Sigismund een geleidebrief kreeg, een littera pro-
motoria, waarin wordt aangedrongen op bescherming bij 
hun tochten. De status van pelgrim garandeerde een vrije 
doortocht door landen en gebieden en een menslievende 
benadering. Medechristenen waren verplicht onderdak te 

Zigeunerfamilie. Ets Lucas van Leyden, Leiden, 1420 
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bieden, of men kon gebruikmaken van gasthuizen om te 
overnachten. Burgers die hen slecht behandelden werden 
gestraft. Het gaf de rondtrekkenden de gelegenheid om 
zonder gevaar hun reizen voort te zetten en in vrijheid bij 
elkaar te staan in bedevaartsoorden, bij kloosters en op 
andere gezamenlijke ontmoetingsplekken. 

Littera promotoria uit 1423

‘Wij, Sigismund…, koning van Hongarije, Bohemen, Dalma-

tië, Kroatië en andere gebieden, … Onze getrouwen, Ladislas, 

voivoda (leider, red.) der Zigeuners, en degenen die van hem 

afhankelijk zijn, hebben ons eerbiediglijk verzocht hun een 

blijk te geven van onze bizondere welwillendheid. Het heeft 

ons behaagd hun nederig verzoek in te willigen en hun voor-

liggend dokument niet te onthouden. Zo genoemde Ladislas 

en diens volk hun opwachting maken in enig deel van ons 

Rijk, zij het stad of dorp, bevelen we u aan, hun blijk te geven 

van uw trouw jegens Ons. Gij zult hen met alle uw ten dienste 

staande middelen beschermen, opdat de voivoda Ladislas en 

de Zigeuners, zijn onderdanen, zonder ongemak binnen uw 

muren kunnen verblijven. Indien er onder hen zijn die zich 

overgeven aan dronkenschap, indien er onder hen zijn die 

aanleiding geven tot een jammerlijke gebeurtenis van welke 

aard ook, wensen en ordonneren Wij dat slechts Ladislas, hun 

voivoda, recht zal oefenen en genoegdoening geven, zonder 

enige tussenkomst uwerzijds…’ 2

Graven, vorsten en hertogen
Als pelgrims trekken ze ook Nederland binnen. De eerste 
melding van hun komst dateert uit 1420, in Deventer. De 
kronieken uit die tijd omschrijven hen als ‘graven, vorsten 
en hertogen met hun gevolg, opvallend van uiterlijk en 
kleurrijk uitgedost, afkomstig uit Klein-Egypte’, waarmee 
waarschijnlijk een vroegere streek in Griekenland wordt 
bedoeld. Ze verwonderen de boeren, burgers en buitenlui 
met hun muziek en dans en hun nijverheid op de markten 
van Zwolle, Deventer en andere handelssteden. Als ere-
gasten worden ze onthaald op bier, brood en aalmoezen. 
Rondreizen om aan de kost te komen is in de middel-
eeuwen heel gewoon; identiteitspapieren en nationale 
grenzen bestaan nog niet of nauwelijks. Op de laatmid-
deleeuwse jaarmarkten vallen de zigeuners op door hun 
bedrevenheid in de paardenhandel, muziek en ambachten, 
geneeskunst, kaartlezen en waarzeggerij, dit laatste met 
verve en vrijwel uitsluitend beoefend door de vrouwen. 

Het begon zo mooi. In 1420 verscheen voor de stadspoort van 

Deventer een groep van ongeveer honderd personen en veertig 

paarden; hun leider noemde zich Heer Andreas, hertog van 

Klein-Egypte, en hij wist te vertellen, dat hij met zijn volk 

vanwege het christelijk geloof door de islam uit zijn land was 

verdreven en nu in de christelijke landen van West-Europa een 

nieuwe verblijfplaats zocht. Het donkere uiterlijk van de felle 

ruiters met hun adellijke titels en de bonte kle-

ding en flonkerende opsmuk van de vrouwen 

maakten aanvankelijk nogal indruk op 

de stadsbesturen, te meer daar zij zich 

voordeden als zwervende pelgrims 

ter wille van hun christelijk geloof. 

In 1428 vermelden de stadsreke-

ningen van Nijmegen het onthaal 

van “den hertog van klyn Egipten 

ende sijnen joncheren”, die er 

brood, bier en haring ontvingen; 

in 1429 is er sprake van “den 

Heidenen tot Bomel (= Zaltbom-

mel)”. Diverse steden in Neder-

land kregen in die jaren bezoek 

van deze “Egyptenaren” of “Hei-

denen”; onder deze namen staan 

de zigeuners dan bekend. 3

Toen de ‘Klein-Egyptiërs’ naar West-Europa trokken, gaven zij zich uit als 
pelgrims. Zo verklaarden zij later in Spanje dat zij een bedevaartstocht 
ondernamen naar Santiago de Compostella. Illustratie: Santiago de 
Compostella, houtsnede door de Neurenbergse schilder Michael Wohlgemuth, 
1491. Uit: Unesco Koerier, nr. 136, pagina 7, december 1984 

L’Égyptien. Gravure François 
Desprez, Parijs, 1567. 
Gedeeltelijke illustratie uit: 
Le Monde des Tsiganes, 
pagina 10
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Vervolging van de ‘Heydens’

Nu leidde veel volk in de late middeleeuwen een mobiel 
bestaan. Door heel Europa zwierven handelslieden, ker-
misklanten, musici en toneelgezelschappen. Maar ook 
afgedankte huurlegers, roversbenden, smokkelaars en 
bedelaars en de zigeuners werden om onnavolgbare rede-
nen samen met deze rauwdouwers op één hoop geveegd 
en veroordeeld. Aan het einde van de vijftiende eeuw 
slaat de aanvankelijke gastvrijheid om in wantrouwen en 
vijandigheid. Een van de oorzaken is dat de zigeuners zou-
den spioneren voor de oprukkende Turkse legers en ook 
de Kerk waarschuwt haar gelovigen voor de zogenoemde 
‘Egyptenaren’, of de ‘Heydens’. Waarom zij werden aan-
geduid als ‘Heydens’ is niet duidelijk. Het zou kunnen be-
tekenen dat zij niet als christenen werden gezien, of dat 
zij op de heide (het platteland) verbleven. Mede doordat 
de burgerij diende te worden bevrijd van bijgeloof en on-
wetendheid, beschouwden de kerkleiders de waarzeggerij 
en geneeskunde van de zigeuners als duivels. Ook andere 
beschuldigingen deden de ronde: bedelarij, afpersing en 
diefstal. Oude documenten noemen hun aanwezigheid 
een ‘ware plaag’. Toen de kerken dan ook een duit in het 
zakje deden door zigeuners af te schilderen als gezanten 
en handlangers van de duivel, was het sein voor groot-
scheepse vervolging gegeven. Het duurt niet lang of de 
vrijgeleidebrieven maken plaats voor vogelvrijverklaringen.
In 1500 bekrachtigt de Duitse keizer Maximiliaan I de 
eerste wet tegen de zigeuners. Hierin worden ze buiten 
elke bescherming gesteld, wat betekent dat iedereen hen 
straffeloos mag doden. En in 1530 verschijnt een verorde-
ning van keizer Karel V met een geheel nieuwe wetgeving 
op strafrechterlijk gebied. 

In de tweede helft van de 15de eeuw begon het overal plak-

katen te regenen tegen alle zwervers en landlopers; de oorlo-

gen hadden hele groepen afgedankte huursoldaten achterge-

laten, die van bedelarij en roverij leefden en vooral in dorpen 

en afgelegen boerderijen door brandschattingen (geldbe-

dragen om brand en plunderingen af te kopen, red.) 

grote onrust veroorzaakten. De oorzaak van deze ellende en 

van telkens optredende epidemieën werd toegeschreven aan 

de invloed van duivelse machten, aan toverij en hekserij; de 

“helderziende” en waarzeggende zigeunervrouwen werden 

eveneens van hekserij verdacht. (...).4 

Lijfstraffen
Tussen de vijftiende en de achttiende eeuw zijn in vrijwel 
alle landen van Europa zigeuners aanwezig. In Nederland 
hebben de antizigeunerwetten aanvankelijk weinig gevol-
gen, vanaf de zeventiende eeuw echter vinden ook hier 
doelgerichte ‘heydenjachten’ plaats, de eerste klopjacht 
is in 1637, in Gelderland. Later doen ze zich ook voor in 
Holland, in 1695, en daarna bijna overal in de noordelijke 
provinciën. Zeker is, dat de onverdraagzaamheid tegen-
over lieden die zich ‘niet laten binden aan vaste regels 
voor geloof en leven’ een rol heeft gespeeld bij deze wilde 

vervolgingen. Tussen 1700 en 1730 bereiken ze een hoog-
tepunt. Aan zigeuners is het verblijf in de Nederlandse 
gewesten inmiddels ontzegd. De verbodsbepalingen ne-
men verder toe, alsook de lijfstraffen voor degenen die ze 
negeren: brandmerken, ophangen aan de galg, radbraken, 
of martelingen op de pijnbank. Een eerste Placaat (een 
geschreven publieke order, in de taal van die tijd) waar-
mee de Staten Overijssel opriep ‘om alle soo-danige ge-
naamde Heidenen van het leven te beroven, sonder enige 
de minste straffe dieswegen te incurreren’ (op te lopen, 
red.), dateert uit 1726. In die periode worden veel zigeu-
ners omgebracht. Anderen kunnen naar veiliger streken 
vluchten, krijgen bescherming van de plattelandsbevol-
king of gaan op in de gevestigde samenleving.

De kwartierschout van Kempenland werd in 1706 gemach-

tigd om voor een half jaar vier personen aan te stellen met de 

opdracht alle bedelaars, vagebonden en “heidens” te vangen. 

(…) De drossaard van Bergen op Zoom kreeg verlof in 1721 om 

militaire assistentie in te roepen bij het verjagen van “hey-

dens en andere quaaddoeners” en op 8 oktober 1723 trokken 

’s morgens vijfhonderd soldaten uit ’s-Hertogenbosch om een 

verscholen kampement van de heidenen ten noorden van de 

stad te overvallen; er werden zestig personen gevangen. (…) Bij 

de heidenjachten, die in 1725 in de Tieler- en Bommelerwaard 

werden gehouden, werden vijftig personen gevangen, twaalf 

“heidinnen” werden gegeseld, gebrandmerkt en met roeden 

om de hals ten toon gesteld, terwijl tien “heidens” werden 

geradbraakt.5 

Het Placaat van de Staten Overijssel uit 1726 spoort iedereen aan ‘om alle 
soo-danige genaamde Heidenen van het leven te beroven’. Illustratie uit: 
Rom=Mens, pagina 12, oktober 1986
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In huifkarren en tenten
In de officiële geschiedschrijving komen de ‘Heydens’ of 
‘Egyptenaren’ na 1735 niet langer in Nederland voor. Pas 
een eeuw later durven groepjes zigeuners zich hier weer 
te vertonen. 
Rond 1800 komt in West-Europa de Romantiek op, een 
stroming die onder meer de natuur idealiseert. De zi-
geuner is volgens de romantici hét voorbeeld van ‘een 
pure, ongebonden natuurmens, die door de wereld trekt 
en muzikaal is.’ De geschiedenis herhaalt zich. Door hun 
exotische uiterlijk en levenswijze trekken zij meteen de 
aandacht van de burgermaatschappij. De negatieve voor-
oordelen blijven niettemin bestaan, getuige de verslagen 
in kranten en in politiebladen. Door velen worden ze be-
schouwd als dief, kinderlokker, heks, of spion. In reactie 
hierop houden de zigeuners het contact met de omrin-
gende samenleving zo beperkt mogelijk. De groepen die 
in 1868 voet op Nederlandse bodem zetten zijn afkomstig 
uit Zuidoost-Europa en noemen zich Kaldarasch, ketellap-
pers of kopersmeden uit Hongarije, en Ursari, berenleiders, 
voornamelijk uit Bosnië. Deze laatsten verdienen ook 
de kost als paardenhandelaar of muzikant. De overheid 
beschouwt een deel van de beroepen echter als verkapte 
vormen van bedelarij. Grote families doorkruisen Neder-
land in alle richtingen en verblijven her en der voor korte 

tijd met hun huifkarren nabij dorpen en steden, of slaan 
tenten op en bieden vermaak aan de burgerij. 

In drie overdekte karren, elk bespannen met twee hitten – 

één liep er los bij – trokken zij voort naar Ek-en-Wiel. Uit de 

achterste kar kwamen twee bruine beren te voorschijn, die op 

het kommando hunner geleiders dansten op de maat van een 

tamboerijn. De vrouwen bedelden. Een kind, dat om eene jurk 

vroeg, zocht deernis te wekken door op den grond neêr te knie-

len en dien te kussen, eene ingezetene over de hand te strijken 

met hare hand en deze laatste vervolgens aan den mond te 

brengen en te kussen. Zij hadden raafzwart kroes hoofdhaar 

en eene sterk gebruinde huid. Hunne aalmoezen vingen zij op 

in eene monsterachtig groote schelp.6

Het zogenaamde ‘geselbord’ tegen zigeuners, afkomstig van de stadspoort 
van Roermond (± 1702). Houtpaneel, 54x35 cm. Gemeentelijk Museum 
Roermond. Omslag van het boek Geschiedenis der Zigeuners in Nederland, 
dr. O. van Kappen

Houtsnede naar een schilderij van Paul Meyerheim van een berenleider met 
gezin in Duitsland, rond 1890. Bron: Moderne Kunst, Illustrierte Zeitschrift 
(uitgegeven door R. Bong, Dld.), pagina 25, VIII (1894-1895)

De groepen die ons land in de tweede helft van de negentiende eeuw aandeden, 
trokken met hun complete tentenkampen veel bekijks. Een gezelschap 
Hongaarse en Italiaanse ketellappers dat in 1879 langere tijd door Nederland 
trok, riep het publiek in een aankondiging in de Overijsselsche en Zwolse 
Courant van 14 juli 1879 op om zich voor de prijs van twintig cent in hun kamp 
te laten vermaken met muziek en volksdans.
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Van oordeel tot vooroordeel

In de negentiende eeuw komt er ook een vrijwillige land-
verhuizing van zigeunerfamilies uit Europa naar Amerika op 
gang. West-Europa vormde tussen ongeveer 1860 en 1890 
een tussenstation, waarna voor de meeste groepen defini-

tieve emigratie volgde. Men trekt naar Canada, Californië, 
de voorsteden van New York en Chicago, naar Mexico, 
Midden-Amerika en tot in het verre zuiden van Argentinië 
en Chili. Ze oefenen er dezelfde beroepen uit als in Europa, 
volgen er dezelfde leefgewoonten en voelen zich overal 
thuis. Het land dat zij uitzoeken, wordt hun vaderland. 

Kinderroof

Het was in de negentiende eeuw een alom verbreide gewoonte de zigeuners van kinderdiefstal te beschuldigen. 
‘Zij waren de klassieke boemannen waarmee men lastige kinderen schrik aanjoeg,’ schrijft Clébert in zijn boek De Zigeu-
ners. ‘Altijd heeft men volken die van toverij werden verdacht schuldig bevonden aan het stelen van kinderen, die men 
vervolgens slachtte voor mensoffers of grootbracht in de kunst van het bedelen.’7 
Talloze voorbeelden van kinderdiefstal zijn er te vinden in vooral de kinderliteratuur. Jean Kommers, antropoloog, maakte 
er in 1993 een studie van. ‘Bij het doorlezen (van kinderboeken, red.) keerden telkens weer dezelfde beelden terug: 
zigeuners zijn geheimzinnig, ze zijn burgers vaak te slim af, ze hebben een rusteloze natuur, ze zijn onbetrouwbaar en 
ze stelen – van kippen tot kinderen,’ zo verwoordt hij de stereotypen in de inleiding van zijn boek Kinderroof of zigeuner-
roof? ‘Vele generaties kinderen hebben uit de verhalen die ze lazen een beeld gekregen over “zigeuners” en over “het 
zigeunerleven”. Het is vaak hun eerste – en niet zelden ook de enige – kennismaking met deze mensen.’8 Opvallend hierbij 
is dat het beeld van zigeuners als kinderdieven op geen enkele manier met de werkelijkheid overeenkwam, zo wordt 
gesteld, maar desondanks lange tijd in de jeugdliteratuur bleef bestaan. 

De Roof. Uit: P. Sparenburg, Thérèse. Illustratie afgedrukt in Jean Kommers, 
Kinderroof of zigeunerroof?, pagina 26

Romantisch tafereel van Lowara in een tentenkamp, Hongarije, 19de eeuw. 
Illustratie uit de Kroatische uitgave Bjelovar Svibanj, 2007
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Tot aan de grens
Rond 1900 trekken er nog maar sporadisch groepen ketel-
lappers en berenleiders naar Nederland. De overheid komt 
vanaf de eeuwwisseling echter regelmatig ‘alarmerende 
berichten over paardenhandelaren’ ter ore, over zigeu-
ners afkomstig uit Duitsland, Frankrijk en Scandinavië 
(de Lowara). Zij trokken met hun woonwagens langs de 
talrijke paardenmarkten, waaronder Utrecht, Gorinchem 
en de decembermarkt in Goor, ‘een der grootste hitten-
markten in ons land’.9 Daarnaast oefenden zij beroepen 
uit als kunstenmaker, acrobaat, of muzikant. Hoewel de 
gemeentelijke autoriteiten reis- en verblijfpassen afgaven 
waardoor deze groepen zich voor kortere of langere tijd in 
Nederland konden vestigen, was er ook sprake van grote 
ergernis over hun gedrag en handelwijze. De burgemees-
ter van Vianen zond op 29 augustus 1904 een brief aan 
de minister van Justitie, waarin hij schrijft:

“… gedurende de laatste drie jaren trekken herhaaldelijk 

door mijne gemeente troepen zigeuners, die de ingezetenen 

op allerlei wijze lastig vallen en aan hen dikwijls belangrijke 

schade toebrengen, door de vruchten die in de boomgaarden 

en op de landerijen groeien af te plukken en uit de grond te 

trekken en zich vervolgens toe te eigenen, en door diefstal 

van kippen en ander vee. Zij maken de wegen onveilig voor de 

wandelaars, fietsrijders, enz. door die lieden aan te houden 

en geld of andere zaken af te persen. De zigeuners laten hun 

paarden aan den kant van den weg grazen of jagen ze in de 

weilanden der particulieren”.10 

Als daarnaast ook andere burgemeesters op deze wijze 
over de zigeuners berichten, blijkt dit voldoende voor Jus-
titie om ‘ernstige maatregelen te treffen tot bewaking der 
grenzen, ten einde te voorkomen dat meerdere benden in 
ons land vallen’.11 Er wordt onder meer bepaald dat aan 
zigeuners onder geen voorwaarden nog langer verblijfpas-
sen mogen worden afgegeven. Doordat de omringende 
landen overgaan tot eenzelfde soort beleid, ontstaat er 
een heen-en-weergeschuif met zigeunerfamilies aan de 
grenzen. De negatieve beeldvorming wordt nog eens extra 
versterkt door uitspraken van de in 1903 door de Neder-
landse regering ingestelde Staatscommissie, die moet 
adviseren over de bestrijding van bedelarij, landloperij en 
‘habituele dronkenschap’. Uitgesproken negatief was de 
commissie over ‘de zigeuners’. Zij zouden de schrik van de 
bevolking vormen en hun kinderen als dieven opvoeden.12 
Het begin van de twintigste eeuw vormt daarmee een 
ommekeer van het vrije nomadische leven naar de onder-
werping aan de regels en wetten die snel zullen volgen. 

Hoe de eens uit het verre Indië gekomen zigeuners zich ook 

in de opgesomde landen in West- en Oost-Europa hebben 

ontwikkeld, hun toekomst is duidelijk. Als nomaden zullen 

ze weliswaar eerder verdwenen zijn in het Oosten dan in het 

Westen, maar hun ondergang als zwervend volk is nabij. La-

ten we hun grote bijdrage aan de Europese cultuur in de vorm 

van muziek, dans, voordrachtskunst, prachtige verhalen en 

onovertroffen vrijheidwil nooit vergeten. (…) Laten we hen 

helpen als zij trots of onbeholpen kloppen op de deur van 

onze maatschappij, want als zwervend volk vormen de zigeu-

ners een stervend volk…13

Een groep zigeuners heeft een kampement opgeslagen bij een paardenmarkt in Duitsland. Foto: omstreeks 1928. Uit het privébezit van R. Schlingmann, 
Blomberg. Afgedrukt in O’Drom, tijdschrift over zigeuners van de Vereniging Lau Mazirel, nummer 3, pagina 27, augustus 1988
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Overleven
De woonwagenbewoners die rond 1900 al reizend in hun 
levensonderhoud voorzien, delen een ambulant bestaan 
met de zigeuners die zichzelf in het algemeen aandui-
den als Sinti, Manush of Rom. Er komen aan het begin 
van de twintigste eeuw steeds meer regels en wetten 
die een trekkend bestaan in Nederland bemoeilijken. Dit 
geldt zowel voor de reizende zigeunergroepen als voor de 
autochtone handelslieden en seizoenarbeiders met hun 
honden- en later de huifkarren. Aan de woonvorm worden 
steeds meer eisen gesteld, zoals maximale afmetingen en 
kwaliteit. De Wet op de Woonwagens en Woonschepen14 
in 1918 bepaalt onder andere dat de wagenbewoners 
dienen te beschikken over een vergunning om rond te 
trekken. Een positief aspect van de wet is wel dat elke 
gemeente verplicht is een plek aan te wijzen waar de wa-
gens mogen staan, zonder dat de eigenaars ervan binnen 
de kortste keren weer worden verjaagd. Het hoofddoel van 
de regelgeving blijkt evenwel ‘de samenleving te bescher-
men tegen de aanwezigheid van woonwagenbewoners: ze 
zouden een bedreiging vormen voor de openbare orde en 
de publieke veiligheid’.15 

‘Zigeuners trekken langs onze grenzen. Zij willen het land bin-

nen en verkennen het terrein. De bewoners der grensplaatsen 

sluiten de luiken en draaien bij het invallen van de duisternis 

de deur op het nachtslot. Waar zijn de internationale zwervers 

en waarheen gaan ze? Zij komen met hun karavanen van 

wankele wagens en zo zijn ze ook weer weg.’

(De Telegraaf, 7 december 1936)

Werken voor je brood
 
‘Met het beeld van de beroepsuitoefening van zigeuners is 
ook al eeuwen iets vreemds aan de hand. Zo leeft het idee 
dat zij door hun vaak gespecialiseerde beroepen een heel 
eigen rol op de arbeidsmarkt hebben gespeeld. Daarnaast 
domineert de opvatting over arbeidsschuwe zigeuners die 
praktisch nooit werken. De logica leert dat één van deze 
perspectieven niet klopt. Want hoe kun je nu een (hand-
matig) beroep tot in de finesses beheersen, als je geen 
langdurige training achter de rug hebt?
Hoe het ook zij, al vóór de 18e eeuw leefde de overtuiging 
dat zigeuners beroepen uitoefenen die weinig inspanning 
vergen en vooral geen vaste woonplaats vereisen.’

Annemarie Cottaar in Woonwagenbewoners en Zigeuners in 

Nederland, pagina 21 

Beeldvorming
De functie van rondtrekkende beroepsbeoefenaren was 
in de eerste helft van de twintigste eeuw zonder meer 
duidelijk toen er op het platteland nagenoeg geen winkels 
waren en er naar de komst van de ketellappers, stoelen-
matters of venters met galanterieën, garen en stroken 

kant werd uitgekeken. Er bestonden in de publieke opi-
nie dan ook eerlijke en nuttige handelslieden. Over de 
rondreizenden werd echter ook al snel geoordeeld dat 
ze niet wilden werken, zich aan de loondienst onttrok-
ken en liever lui dan moe waren. Zo ontstond het beeld 
dat marskramers, scharenslijpers, berenleiders, kunsten-
makers en muzikanten van de hand in de tand leefden. 
De overheid plaatste deze mensen dan ook moeiteloos 
in de categorie van ‘ongeregeld volk, zoals vagebonden, 
afgedankte huursoldaten en rondzwervende bandieten’.16 
Daarnaast bestond er een afwerende houding tegenover 
mensen zonder een vaste woon- of verblijfplaats, van wie 
men vermoedde dat ze armlastig waren en zich dienten-
gevolge overgaven aan bedelarij en diefstal. Zij vormden 
een bedreiging voor de samenleving én de armenkas. Ook 
de traditionele manieren waarop zigeunervrouwen de 
toekomst voorspelden: met waarzegkaarten, het lezen 
van de handpalm of het kijken in de glazen bol, viel in 
vroegere eeuwen al onder magische hocus-pocus en bij-
geloof en werd door de Kerk als duivels bestempeld. In de 
ogen van de burgers werd het permanent rondtrekken in 
gezinsverband bovendien als een ongewenste en zedeloze 
levenswijze beschouwd. Daarmee zouden de wagenbe-
woners zich tegen de gangbare maatschappij afzetten 
en kiezen voor het zwerversleven. Dat zij mede door deze 
beeldvorming werden verguisd en niet genoeg konden 
verdienen om in het levensonderhoud van het gezin te 
voorzien, was blijkbaar van ondergeschikt belang. Zo ging 
men inderdaad bij boeren langs om gratis, of in ruil voor 
diensten, spek, brood, aardappelen of groente te verkrij-
gen. Dat gebeurde ook bij traditioneel gastvrije kloosters, 
waar sinds de middeleeuwen al werd aangeklopt voor wat 
voedsel of onderdak. 

Paarden en wagens omstreeks 1920 in Amsterdam of omgeving.
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Wie de moeite neemt in hun verleden te duiken, stuit op maat-

schappelijk weerbare rondtrekkende mensen. Op individuen 

die niet te beroerd waren om van alles aan te pakken en die 

het lef hadden om hun boeltje op te pakken en hun geluk 

elders te zoeken. Op mensen die het gehele gezin inzetten om 

te overleven. Er is geen reden om het woonwagenbestaan te 

romantiseren, want het was zeker niet gemakkelijk. Af en toe 

moest er flink worden bijgeschooid om de kinderen te kunnen 

voeden.17

Waarzegkaarten

Er is weinig bekend over de oorsprong van waarzegkaar-
ten. Wel is met enige zekerheid vast te stellen dat de eer-
ste kaarten in Europa rond 1485 hun intrede deden. Het 
Mainzer Losbuch, tussen 1505 en 1510 gedrukt, vermeldt 
dat met behulp van kaarten de toekomst voorspeld werd. 
Dit laatste is gedurende eeuwen toegestaan. Kerken en 
overheden hebben het echter ook lange tijd verboden. De 
handgetekende prentjes waren toen al voorzien van een 
spreuk of betekenis. Door wie ze destijds zijn ontworpen 
is niet bekend. Pas in de negentiende eeuw maken de 
waarzegkaarten een grote ontwikkeling door. De hier af-
gebeelde Zigeuner Waarzegkaarten (16 van de in totaal 
36 kaarten) dateren uit de twintigste eeuw.

De Tweede Wereldoorlog

Door hun afkomst uit het buitenland zijn zigeuners altijd 
onderscheiden van de andere (Nederlandse) woonwagen-
bewoners. Tot aan het begin van de Tweede Wereldoorlog 
zijn er zo’n vijftiental zigeunerfamilies in Nederland, 
waaronder de groep Petalo, paardenhandelaren (Lowara) 
waaraan in 1924 een bewijs van toelating was verstrekt, 
en de familie Westhiner, die na een verblijf in Guatemala 
via Spanje, Frankrijk en Duitsland in 1933 naar Nederland 
trok, na de opkomst van Hitlers Nationalsozialistische 
Deutsche Arbeiderpartei (NSDAP). Met de verheerlijking 
van het arische ras door deze partij werden de zigeuners 
– net als de Joden – als Untermenschen beschouwd, met 

discriminatie, vervolgingen en uitroeiing tot gevolg. Op-
vallend is dat er nu over de zigeuners wordt gesproken als 
een volk en dat ook de term zigeunerras valt. 
De eerste ‘zigeunerjachten’ zijn waarschijnlijk in Oosten-
rijk begonnen, in 1938, en ten slotte deporteren de nazi’s 
mensen uit deze bevolkingsgroep vanuit heel Europa naar 
concentratiekampen. De schatting van het aantal omge-
komen Sinti en Roma in Europa bedraagt een half miljoen.

Registratie
Al vóór de oorlog waren er in Nederland plannen ontwik-
keld tot het centraal registreren van mensen zonder vast 
adres, zoals binnenvaartschippers, woonwagen- en woon-
schipbewoners. Naast het Centraal Bevolkingsregister 

Aan de poort van de Trappistenabdij in Tegelen werd tot in de jaren dertig van 
de vorige eeuw dagelijks voedsel uitgereikt. ’s Middags waren rondtrekkende 
lieden, zwervers en minderbedeelden welkom voor een warme maaltijd. Na de 
Tweede Wereldoorlog lag er altijd een voorraadje brood en kaas aan de poort 
klaar voor mensen die dat hard nodig hadden. 
Foto: privécollectie Trappistenabdij, Tegelen, een opname uit ca. 1920. 
Afgedrukt in: Cottaar e.a., Mensen van de reis, pagina 15
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(CBR), dat zich bezighield met het noteren van mensen 
zonder vaste woon- of verblijfplaats, kreeg men in de 
oorlogsjaren ook te maken met de Rijksidentificatiedienst 
(RID), een onderafdeling van de Recherchecentrale. Beide 
registratiesystemen gaven een goed inzicht in de ver-
spreiding van ambulante groepen in Nederland, dus ook 
van de (rondtrekkende) zigeunerfamilies. Voor de Duitsers 
waren in 1943 de namenlijsten een hulpmiddel bij uitstek 
om alle wagenbewoners te achterhalen, hun het trekken 
te verbieden en ze onder te brengen in verzamelkampen. 
Velen verkochten daarop hun wagen, stalden deze tijdelijk 
bij boeren, doken onder, of trokken in onbewoonbaar ver-
klaarde woningen. Van de ruim 1100 woonwagens bevon-
den er zich daardoor in juni 1944 slechts zo’n 400 in deze 
verzamelkampen. 

Grootscheepse razzia
Met de uitvaardiging van het Auschwitz-Erlass18, eind 
1942, werd een groot aantal zigeuners in Duitsland op 
transport gesteld naar concentratiekampen. In Nederland 
wees vooralsnog niets op een naderende deportatie, tot-
dat in mei 1944 de maatregelen ook in de bezette gebie-
den van kracht werden. 

In Den Haag begon op 16 mei, ’s ochtends om 4.00 uur, de 

deportatie van zigeuners. Nederlandse agenten sommeerden 

de mensen direct hun huis te verlaten. Tijd om spullen in 

te pakken was er niet. Na de ontruiming werden de huizen 

onmiddellijk verzegeld. Op het politiebureau werden de pa-

pieren in beslag genomen en rond 8.00 uur reed de Haagse 

zigeunergroep in gesloten vrachtauto’s naar het Staatsspoor. 

Daar begon de treinreis naar Westerbork.19 

De razzia strekte zich op bevel van de nazi’s over het hele 
land uit. De Nederlandse politie, marechaussees en land-
wachters omsingelden in de vroege ochtend van 16 mei 
1944 de verzamelkampen in vijftien plaatsen in Nederland 

en daarbuiten ook huizen en woonwagens waar zigeuners 
zouden verblijven. In totaal werden 578 mannen, vrouwen 
en kinderen opgepakt, van wie 133 in Den Haag, en naar 
het doorgangskamp Westerbork getransporteerd. Na een 
verblijf van enkele dagen liet men er 279 gaan, omdat 
zij woonwagenbewoners waren. Daarnaast nog eens 54 
personen die over paspoorten van neutrale of geallieerde 
naties beschikten. In de ochtend van 19 mei 1944 dwong 
men de overgebleven 245 voornamelijk Sinti in te stap-
pen in vee- en goederenwagons. Samen met ook Joodse 
gevangenen ging de trein, het zogeheten ‘zigeunertrans-
port’, rechtstreeks naar Auschwitz-Birkenau, waar de 
Sinti werden ondergebracht in Lagerabschnitt B II e, het 
zogenoemde Zigeunerlager. Slechts 31 van hen hebben 
volgens een opgave van het Rode Kruis de verschrikkingen 
overleefd.20 
 

Settela
 
Het beeld van het 
meisje met het hoofd-
doekje tussen de half 
gesloten wagondeuren, 
vlak voor het vertrek 
van het ‘zigeunertrans-
port’ op 19 mei 1944 
vanuit Westerbork, is 
decennialang het sym-
bool geweest van de 
Jodenvervolgingen in de Tweede Wereldoorlog. Zij blijkt 
echter niet een anoniem Joods meisje te zijn zoals werd 
verondersteld, maar een Sintikind, de dan negenjarige 
Anna Maria Steinbach, roepnaam Settela. Samen met de 
in totaal 245 Sinti, onder wie haar moeder, broertjes en 
zusjes, haar tante, drie neefjes en een nichtje, wordt zij op 
transport gesteld naar het concentratie- en vernietigings-
kamp Auschwitz-Birkenau. Zij vond daar, evenals zovelen 
van haar bevolkingsgroep, in de nacht van 31 juli op 
1 augustus 1944 de dood in de gaskamer, omdat ze 
‘zigeuner’ was.21

Aandacht van de Kerk
De Nederlandse Sinti en Roma die de oorlog overleefden 
en hun nabestaanden verkeerden lange tijd in een isole-
ment en leefden in armoedige omstandigheden. ‘Als zwer-
vende nomaden waren velen van geestelijke en sociale 
verzorging zo goed als geheel verstoken’, zo staat te lezen 
in het jaarboek 1965 van de congregatie van de fraters 
van Utrecht. Regionale aalmoezeniers die vooral vanaf de 
jaren vijftig voor woonwagenbewoners werkzaam waren, 
hadden niet veel bemoeienis met de Sinti en Roma die 
zich nagenoeg niet op de grote centra vestigden. Het ge-
leden oorlogsleed bleef daardoor extra verborgen. 

Een vee- en goederentrein zoals die in de oorlogsjaren werd ingezet voor 
transport van groepen Joden, zigeuners en overige opgepakten naar de 
concentratiekampen. Foto: Archief Vereniging Lau Mazirel
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Schadeloosstellingen
Een van de religieuzen die zich het lot van de Sinti en 
Roma en vooral van de overlevenden en nabestaanden 
van oorlogsslachtoffers aantrokken, was frater Willeha-
dus Omlo (1898-1970), lid van de congregatie van de fra-
ters van Utrecht. Hij leerde, zo gaat het verhaal, als groot 
vogelliefhebber een kraai, een roofzuchtige Vlaamse gaai 
en een weerloos musje gedrieën in harmonie leven. Die 
rol van vredestichter kwam hem goed van pas als gids en 
toeverlaat voor de mensen ‘zonder blijvende woonplaats’ 
in een niet altijd even vriendelijke burgermaatschappij. 
Voor zeker vijftig zigeunerfamilies is hij in de zestiger 
jaren afwisselend raadsman, getuige-deskundige in pro-
cessen en pleitbezorger in de kwestie van de Wiedergut-
machung wegens oorlogsleed. 

Hij laat me dikke cahiers zien, een droeve burgerlijke stand. 

Dodenlijsten. Dokumenten. Rapporten, brieven, ingevulde 

bedragen op de formulieren. Ook koele afwijzingen. Vaak de 

woorden neurose, angst. Meer dan eens wijst een Duitse arts het 

concentratiekamp als ziekteoorzaak af, want dan had het al 

lang over moeten zijn…(…)

Frater Omlo bladert verder. ‘Het goud is nog niet terug,’ zegt hij 

opeens. Goud? ‘Ja, goud en andere bezittingen.’ Als een brevier 

leest hij de geroofde schatten op: manchetknopen, lange oor-

ringen en zakhorloges, diamanten en robijnen, een armband 

met tien rozen, zware gouden ringen, paarden en violen. En dan 

weer over het leed. Gekwelde mannen, misbruikte vrouwen. Die 

ná de oorlog toch weer kinderen wilden hebben, als een ere-

schuld aan de gestorvenen. Soms twaalf kinderen in één gezin.22

Het zal nog tot na de eeuwwisseling duren voordat de 
Nederlandse regering officieel erkent dat de Sinti en 
Roma in de jaren na de Tweede Wereldoorlog kil zijn be-
handeld. Achteraf worden ook de tekortkomingen in het 
rechtsherstel geconstateerd, wat leidt tot het beschikbaar 
stellen van financiële middelen. Op 18 april 2000 gaat 
de Tweede Kamer unaniem akkoord met de dertig mil-
joen euro die het kabinet ter beschikking stelt voor de 
oorlogsgetroffenen en hun nabestaanden. De Stichting 
Rechtsherstel Sinti en Roma, die later overgaat in het 
Nederlands Instituut Sinti en Roma, is de aangewezen 
instelling voor de verdeling van het geld en het opzetten 
van projecten ter bevordering van het welzijn van Sinti en 
Roma in Nederland.

Herinneren en herdenken 
Jarenlang wordt er door de overlevenden en nabestaan-
den niet over de oorlog gesproken. Men kán er ook niet 
over praten: over de vervolgingen, de deportaties, de con-
centratiekampen, over hun uitgeroeide families, het on-
noemelijke leed, het onmetelijke verdriet. Alle ervaringen 
en emoties zitten diep weggestopt, worden niet verteld, 
niet geuit. Te pijnlijk, te veel. Er lijkt een taboe op te rus-
ten: ‘Daar spreken wij niet over’. Bij sommigen is nooit één 
woord over de lippen gekomen. Ook de opvang van Sinti 
en Roma na de Tweede Wereldoorlog liet veel te wensen 
over. Wie in de burgersamenleving wilde hun verhaal ho-
ren? Wie geloofde wat ze hadden meegemaakt? De jaar-
lijkse dodenherdenkingen gingen over de Joodse slachtof-
fers. De Sinti en Roma werden nauwelijks genoemd.

Frater Omlo (r.), een belangenbehartiger voor de mensen ‘zonder blijvende woonplaats’. Foto: midden jaren zestig van de vorige eeuw. © Archief fraters van Utrecht
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In de jaren negentig van de vorige eeuw komt de verwer-
king van de Tweede Wereldoorlog onder de Nederlandse 
Sinti en Roma op gang. Monumenten ter nagedachte-
nis worden opgericht of onder de aandacht gebracht. 
Sinti-overlevenden, zoals Zoni Weisz (1937) en Lily 
van Angeren-Franz (1924-2011) vertellen hun verhaal 
voor een breed publiek. Nabestaanden, onder wie Bluma 
Schattevoet (1961), zetten de oorlogservaringen van 
hun ouders verhalend of al dichtend op papier. Jaarlijkse 
herdenkingen vinden onder andere plaats in het voorma-
lige doorgangskamp Westerbork. Mede op initiatief van 
Lalla Weiss (1961), coördinator van het vroegere LSRO 
(Landelijke Sinti en Roma Organisatie te Best) komen 
herdenkingsreizen tot stand naar het voormalige concen-
tratiekamp Auschwitz.23 Bewogen reizen zijn het voor alle 
deelnemers, jong en oud.
De destijds 28-jarige Guiliano Braidic was in 2004 een 
van de medereizenden. Spontaan nam hij het woord toen 
het gezelschap was aangekomen bij het voormalige 
Zigeunerlager in Auschwitz-Birkenau, waar duizenden 
Sinti en Roma opeengepakt gevangen zaten en vandaar 
uit de dood vonden in de gaskamers.

Guiliano Braidic: Mijn vader was een Italiaanse Rom en mijn 

moeder een Joegoslavische Romavrouw. Ikzelf ben geboren in 

de Italiaanse stad Verona. Van mijn vader heb ik begrepen dat 

zes broers van mijn opa in de Tweede Wereldoorlog zijn omge-

komen. Op de dodenlijsten in Auschwitz vonden we 

inderdaad de naam Braidic. Ook al behoorden zij misschien 

niet allemaal tot mijn familie, het gaf toch een extra emotio-

nele dimensie; je weet dat er bloedverwanten bij kunnen zijn. 

De ellende binnen handbereik. Je denkt altijd dat rampspoed 

een ander zal treffen. Niet jou, niet je familie, je kunt het je 

simpelweg niet voorstellen. Maar met de namen van de slacht-

offers op mijn netvlies en de verhalen van mijn vader in mijn 

herinnering, bekruipt mij een beklemmend en angstig gevoel. 

De geschiedenis heeft ons geleerd dat de nazi’s niemand 

spaarden.

Helaas merk ik maar al te vaak dat je als Rom of Sinto je ge-

lijkwaardigheid moet bewijzen. Anderen kunnen je het gevoel 

geven dat zij zich superieur voelen: ‘IK ben beter, dus bewijs jij 

maar dat jij even hoog op de maatschappelijke ladder staat als 

ik en op mijn niveau kunt participeren.’ Dat weiger ik! Ik hoef 

niet te bewijzen dat ik goed ben. Laat de ander de moeite nemen 

mij te leren kennen en me te zien zoals ik ben. Wij zijn allen ge-

lijkwaardig. Hitler zag onze voorouders als minderwaardig en 

vond het gerechtvaardigd hen te vernietigen, lichamelijk, maar 

ook geestelijk. Geestelijke vernietiging kwelt je, maakt je klein, 

angstig, minderwaardig. Dat was ook de bedoeling van Hitler. 

Hij liet experimenten uitvoeren, onderdrukte en vernederde de 

mensen, zoals wij in Auschwitz zagen. (…) 

Misschien was Hitler iemand die geen liefde heeft gekend. 

Maar dat hij de gelegenheid heeft gekregen zijn haat als een 

olievlek te verspreiden, is onvoorstelbaar. Ik geloof dat veel 

van zijn volgelingen te laat wakker zijn geworden; zij konden 

niet meer terug, met alle gevolgen van dien. Maar het is nu 

2004 en ik heb een reis naar het verleden gemaakt, waardoor 

mijn leven voorgoed is veranderd. Auschwitz laat ik niet ach-

ter mij, het maakt voorgoed deel uit van mijn heden en kleurt 

mijn toekomst. 

Walter Braidic, Guiliano Braidic, Grof Hopic en David Braidic bij het 
zigeunermonument (een deel van de muur van het voormalige Zigeunerlager) 
in Auschwitz-Birkenau. Foto 2004 
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Concentratie en decentralisering

Maatschappelijke verheffing
Na de Tweede Wereldoorlog trekken de meeste woon-
wagenbewoners opnieuw in hun oude of in een nieuwe 
wagen. Zij krijgen hun bewegingsvrijheid terug, omdat 
zij nog altijd vallen onder de in 1918 ingevoerde Wet op 
de Woonwagens en Woonschepen. Ook voor de Sinti- 
en Romagroepen die al in Nederland verblijven of in de 
vijftiger jaren naar Nederland komen, geldt deze wet. Zij 
plukken er de voordelen van, zoals een ambulant bestaan. 
Doordat het moeilijk blijkt ‘voldoende greep te krijgen’ op 
deze reizende bevolkingsgroepen, klinkt steeds vaker de 
roep om een algeheel trekverbod en een concentratie van 
deze mensen op regionale centra, wat door een wetswij-
ziging in 1957 gerealiseerd kan worden. Het beleid van de 
Nederlandse overheid is erop gericht om de bewoners in 
wagens ‘maatschappelijk te verheffen’ tot een sedentair 
leven. Voor het eerst is de sociale zorg voor deze bevol-
kingsgroepen een serieus aandachtspunt. Vóór de oorlog 
was dat hoofdzakelijk het terrein geweest van liefdadig-
heidscomités en kerkelijke instellingen.
Vanuit Oost-Europa komt een exodus van voornamelijk 
Joegoslavische en Hongaarse Roma op gang, in eerste 
instantie naar Italië en Frankrijk, later ook naar de noor-
delijke streken. Zij zijn op zoek naar betere levensom-
standigheden en sommigen slagen erin werk te vinden 
als gastarbeider. Anderen hebben minder geluk en leiden 
noodgedwongen een trekkend bestaan. Omdat zij veelal 
niet over geldige identiteitspapieren beschikken, wordt 
deze Roma nergens een permanent verblijf toegestaan.

Grote verschillen
Een halve eeuw na de invoering van de eerste wet komt 
er een nieuwe, die de aanpassing van de reizende bevol-
kingsgroepen aan de burgersamenleving wil bevorderen. 
De Woonwagenwet van 196824 schrijft de aanleg van zo’n 
vijftig regionale centra in Nederland van vijftig tot tachtig 

wagens voor, met speciale voorzieningen als verlichting, 
bestrating, een eigen school, maatschappelijk werk en ge-
zondheidszorg. Ook verschijnen er op de meeste locaties 
een eigen kapelletje en bereikt het pastorale werk door 
speciaal voor de bewoners aangestelde aalmoezeniers zijn 
hoogtepunt.25 
Niet alleen voor de woonwagenbewoners, zeker ook voor 
de Sinti- en Romafamiliegroepen die zich in Nederland 
bevinden blijken de nadelen van deze veelal afgelegen 
centra groter dan de vooruitgang in materieel opzicht. 
Door de concentratie en de natuurlijke aanwas ontstaat 
er algauw een tekort aan standplaatsen. Onderlinge ruzies 
lopen hoog op, onder meer door de felle concurrentie bin-
nen bepaalde beroepsgroepen, en de sociale isolatie ten 
opzichte van de rest van de samenleving wordt alleen 
maar versterkt. De uitvoering van de wet wordt door velen 
ook gezien als een vrijheidsinperkende maatregel. Immers: 
het is heel wat anders om met een aantal wagens aan de 
rand van een dorp bij elkaar te staan dan verplicht op een 
groot centrum te worden geconcentreerd. Vooral door de 
Sinti en Roma worden de regionale centra met bewaking, 
betonnen muren en een slagboom ervoor, ervaren als 
concentratiekampen uit de oorlogsperiode waarin tal van 
hun dierbaren, via de kaartenbakken van plichtsgetrouwe 

In Auschwitz

Het is nog vroeg in de ochtend als ik door de Joodse wijk van Krakau loop. Ik ben op weg naar de bus die mij naar Ausch-
witz zal brengen. Het is nog een beetje bewolkt, maar de warmte van de zon lijkt het te gaan winnen van de bedompte en 
enigszins deprimerende sfeer die deze wijk uitademt. Ik ben gespannen als de bus vertrekt en denk aan de vele mensen die 
deze reis onder heel andere omstandigheden hebben gemaakt. Na ruim een uur sta ik oog in oog met het verleden. 
De geschiedenis valt als een loodzware deken over mij heen. De omvang van de gruweldaden van weleer is zo groot, dat 
het alle verstandelijke vermogens te boven gaat. In ieder geval die van mij.
Ik besluit de groep achter te laten en alleen naar kamp B II e, het voormalige Zigeunerlager te gaan en het monument voor 
Sinti en Roma te bezoeken. Birkenau ademt de sfeer uit van een afschuwelijk slagveld waar na zestig jaar nog steeds geen 
bloem wil groeien. En het is stil, zó stil. Mijn hoofd bonst verschrikkelijk en ik wil nog maar één ding: zo snel mogelijk weg!
Voor ik ga, bezoek ik nog de tentoonstelling in barak 13 die in het teken staat van Sinti en Roma. Er zijn mensen die 
vinden dat het nu, zestig jaar na dato, maar eens afgelopen moet zijn met het herdenken en ook met het in stand houden 
van het inmiddels tot museum verheven vernietigingskamp. Maar dit mag nooit vergeten worden!

Felicita Vos in Samen!, nummer 4, 2005

Na de Tweede Wereldoorlog kan men weer vrij rondtrekken. 
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ambtenaren, om het leven waren gekomen.
Wat er voorts tussen de bevolkingsgroepen speelt, is dat 
de leefwijze en de cultuurverschillen tussen de Sinti, Roma 
en de woonwagenbewoners te groot zijn. De onderlinge 
verhoudingen staan regelmatig op scherp. In de praktijk 
komt het erop neer dat familiegroepen Sinti en Roma niet 
langer op deze grote centra gehuisvest worden, maar te-
rechtkomen op kleinere locaties, zoals in Stein (L.) of Veld-
hoven (N.-Br.) met eigen schooltjes. In andere plaatsen, 
zoals Den Haag en Groningen, nemen zij een aparte hoek 
van het regionale centrum in. Landelijk aalmoezenier pater 
A. Oremus s.j. (1913-1980) signaleert in deze periode de 
vrijheidsdrang van de zigeunerbevolking in Nederland:

Het aantal zigeuners is niet groot, zij maken ongeveer 4% 

uit van de totale woonwagenbevolking, te weten 90 families 

(1968, red.). Het is begrijpelijk dat een deel van hen zich liefst 

zo veel mogelijk verwijderd houdt van de nieuwe centra waar 

immers van de bewoners een bepaalde discipline gevraagd 

wordt en waar zij zich van hun vrijheid beroofd zouden voe-

len. (…) Men kan zich o.a. afvragen of wij wel het recht hebben 

om inbreuk te maken op hun ingeboren gevoel voor vrijheid.26 

Waar de realisering van de maatschappelijke verzorging 
moeilijk is – in elk geval voor de echte trekkers onder hen 
– blijkt de pastorale betrokkenheid, juist door het kleine 
aantal, goede en persoonlijke contacten op te leveren. 

Zo leven de Kleine Zusters van Charles de Foucauld reeds meer 

dan 10 jaar in een woonwagen. Zij occuperen zich vooral met 

de zigeuners en worden door hen algemeen geacht en bemind. 

Ook enkele priesters hebben zich speciaal met hen bezig 

gehouden, maar vooral Frater Omlo uit Zeist is voor hen de 

grote contactman. Zijn telefoon vormt als het ware een cen-

trale, van waaruit alle hoeken van het land bestreken worden 

en waar alle kleine en grotere noden terechtkomen. 27

Ongelukkige maatregel
In 1978, amper tien jaar na de invoering van de wet, laat 
de overheid het hele concentratieplan varen. Door de om-
vang en massaliteit van de grote regionale centra worden 
deze ‘onoverzichtelijk, onbestuurbaar, oncontroleerbaar 
en derhalve onbeheersbaar’.28 Daarmee gaf de regering 
toe dat de oprichting van deze geconcentreerde loca-
ties niet zo’n gelukkige maatregel was geweest. Via een 
wetswijziging worden gemeentes vervolgens verplicht, 
naar rato van het aantal inwoners, kleinere locaties van 
maximaal vijftien standplaatsen aan te leggen en deze te 
onderhouden. Laksheid van veel gemeentes en ellenlange 
procedures van bezwaarmakende burgers vertragen in 
de jaren tachtig de aanleg ervan. Enkele bestaande grote 
centra mogen blijven bestaan en worden gerenoveerd, 
zoals in Nijmegen, ’s-Hertogenbosch, Maastricht en Zeist. 
Het eigenlijke doel van deze wetswijziging blijft echter 
onveranderd, namelijk een verdere aanpassing van de 
reizende bevolkingsgroepen aan de burgersamenleving. Op 
deze locaties echter krijgen de naar Nederland trekkende 
Romafamiliegroepen (de zogenoemde Roma van 1978 in 
het volgende hoofdstuk) geen standplaatsen toegewezen 
door het beleid van de Nederlandse regering. Zij komen 
in eerste instantie terecht in enkele opvanggemeenten en 
worden later gehuisvest in woningen. n

Behoud van vrijheid

Zigeuners hebben zich meestal onttrokken aan de gedwongen deportaties naar de grote regionale woonwagenkampen, 
omdat ze te veel herinneringen opriepen aan de Duitse concentratiekampen. Bovendien bezitten zij een andere cultuur 
dan de woonwagenbewoners, waardoor maar al te snel conflicten zouden kunnen ontstaan. Daarnaast was er een sterke 
behoefte aan een eigen kampje, uitsluitend als een pied à terre voor de wintermaanden, om ’s zomers erop uit te kunnen 
trekken naar familie in binnen- en buitenland. Ook voor familiebezoek uit het buitenland moest er altijd wel een plaatsje 
zijn. Deze behoefte strookte niet met de bedoelingen van de Woonwagenwet en bijgevolg waren er voor zigeuners geen 
standplaatsen, tenzij op ‘verboden gebied’ op parkeerterreinen, een stuk weiland, een afgelegen industrieterrein. Hier 
waren dan weliswaar geen voorzieningen, maar men nam dat op de koop toe, zolang men maar met rust gelaten werd.’ 

Nico Bogaart e.a. in Zigeuners, pagina 142

In de zestiger jaren is voormalig minister Marga Klompé (r.) te gast bij de 
inwijding van het regionale centrum de Moerputten in ’s-Hertogenbosch. 
Er worden geen Romafamilies gehuisvest.

Vanaf 1978 worden er kleine centra met maximaal vijftien standplaatsen 
binnen de gemeentegrenzen aangelegd. Foto: P. Flooren, locatie 
’s-Hertogenbosch, 1983
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Zigeuners wekken bewondering en angst op. Wat de één roemt als 
‘vrijheidsdrang en passie’ verwerpt een ander als ‘onaangepast en 
zedeloos’. Er is geen volk waarover zo veel mensen hun mening klaar 
hebben en waarover tegelijk zo weinigen echt iets weten. De geschiedenis 
van zigeuners is getekend door vervolging, onderdrukking, uitroeiing en 
gedwongen assimilatie. Desondanks hebben zij hun eigenheid weten te 
bewaren.

Patricia Wessels in Bijeen, 
jaargang 3, nr. 7, pagina 23, 
juli/augustus 1997

De Roma van 1978

Generaal pardon
In de jaren zeventig waarin de Nederlandse overheid de-
batteert over de opheffing van de grote centra, steken er 
verschillende familiegroepen zigeuners de Nederlandse 
grenzen over. Van de eerste groep, ongeveer zeventig 
personen, wordt geconstateerd dat zij geen vluchtelingen 
zijn en al vrij snel vindt repatriëring plaats naar Joego-
slavië, het land waar ze oorspronkelijk vandaan komen. 
Vanaf 1975 zijn er meldingen van buitenlandse zigeuners 
in Assen, Hardenberg en Amsterdam, in totaal ongeveer 
550. Na veel overheidsdiscussies en demonstraties van 
de kant van de Roma om verblijfsvergunningen, besluit 
de ministerraad in 1977 te onderzoeken of de illegaal in 
Nederland verblijvende zigeuners kunnen worden gelega-
liseerd. Daarvoor is een registratie noodzakelijk. Behalve 
de vastlegging van personalia worden er ook foto’s van 
de mensen genomen, met een genummerde kaart op de 
borst, en vinger- en handafdrukken. Door de meesten 
wordt dit als discriminerend, kwetsend, maar vooral als 
angstwekkend ervaren. Men weet waartoe registratie in 
de Tweede Wereldoorlog heeft geleid. 
Uiteindelijk verleent de overheid de verschillende groepen 
een generaal pardon, maar ze krijgen niet dezelfde rech-
ten als de Sinti en Roma vóór hen. Zo komen ze alleen 
voor een uitkering in aanmerking als ze hun wagens aan 
de kant zetten en zich sedentair willen laten vestigen. 
Op 13 november 1978 vindt de verhuizing plaats van de 

eerste familiegroepen. Ze verlaten hun tijdelijke stand- en 
parkeerplaatsen en worden opgenomen in de opvangge-
meenten Ede (11 gezinnen), Veendam (11) en Nieuwegein 
(17). Later volgen ook opnames in andere gemeenten die 
zich bereid hadden verklaard Roma te willen opvangen: 
Oldenzaal, Berkel-Enschot, Gilze en Rijen, Spijkenisse, 
Lelystad, Utrecht, Capelle aan den IJssel en Epe. Als bui-
tenlandse zigeuners gaan ze vanaf dan de geschiedenis in 
als de Roma van 1978. 

Meisje in een registratiewagen bij de Nederlands-Belgische grens, 1981. 
Foto: © José Melo, afgedrukt in O’Drom, nummer 3, pagina 21, augustus 1988

Nieuwe 
Nederlanders

Over behoud van cultuur en identiteit

2.
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Opvang en begeleiding
In alle opvanggemeenten worden ambtelijke projectgroe-
pen in het leven geroepen, die zorgdragen voor de Roma 
op het terrein van definitieve huisvesting, sociale aange-
legenheden, onderwijs, volwasseneneducatie en gezond-
heidszorg. Enkele maanden later is er nauwelijks door de 
schriftelijke stukken over deze zaken heen te ploegen: het 
betreft plannen van opvang, beleidsplannen, werkplannen, 
(rijks)begrotingen, verslagen, evaluaties, nota’s, notulen 
en knelpuntanalyses; over en weer correspondentie met 
de betrokken ministeries, landelijke en plaatselijke orga-
nisaties, burgers en ja, ook brieven naar de Roma zelf die 
nauwelijks Nederlands spreken laat staan lezen. Daarnaast 
zijn er stapels krantenknipsels en ingezonden brieven, niet 
alle even mild van toon. Alle opvanggemeenten worstelen 
in hun moeizame proces met hetzelfde: het duidelijk ma-
ken van de gedragsregels en wetten die door alle ingeze-
tenen in acht moeten worden genomen, dus ook door de 
Roma. Het niet altijd strikt kunnen naleven hiervan door 
deze familiegroepen met hun andere cultuur, achtergron-
den en het nauwelijks spreken van de Nederlandse taal, 
leidt op verschillende plekken tot ernstige samenlevings-
problemen. 
In de meeste opvanggemeenten is de situatie ‘beheers-
baar’, maar er zijn plaatsen waar de onderlinge spannin-
gen hoog oplopen. Pastores en werkgroepen in parochies 
waar de Romagroepen gehuisvest worden, tonen in ieder 
geval hun kerkelijke betrokkenheid. Na grote commotie 
en boze burgerprotesten binnen de Gelderse gemeente 
Ede biedt de parochie, onder leiding van pastoor Pierik, 
een stuk grond aan waarop een Romafamilie tijdelijk mag 
wonen. Van meet af aan worden deze nieuwkomers als 
medeparochianen beschouwd, zonder een aparte pasto-
rale zorg of al te grote aandacht, waarmee de pastoor een 
voorbeeld stelt aan de gemeenschap. 

Belangenbehartiging
In Berkel-Enschot verandert, na een aanvankelijk welwil-
lende opstelling, de sfeer begin jaren tachtig al snel als 
blijkt dat de Roma zich niet in het door de gemeente ge-
dicteerde tempo kunnen aanpassen aan de gestelde nor-
men. Bij de in wisselwoningen gehuisveste families zou 
zowel wil als capaciteit ontbreken om een sedentair leven 
te leiden, zo wordt in een rapport gesteld. Bovendien zou-
den de Roma alleen maar hier aanwezig zijn om te kun-
nen profiteren van de uitkeringen. ‘Nederland dreigt de 
vuilnisbak van de wereld te worden,’ liet een plaatselijke 
wethouder zich tegenover NRC Handelsblad ontvallen 
over de opvang van buitenlandse groepen zigeuners.29 De 
verhoudingen worden er niet beter op.
Vijf gezinnen wonen in uitgeleefde, lekkende en tochtige 
barakken op een desolate locatie, vaak verstoken van de 
meest noodzakelijke voorzieningen, doordat die om de 
haverklap dienst weigeren. Ondanks inspanningen van 
derden duurt het nog twee jaar, twee strenge winters en 
tientallen kapotgevroren leidingen, voordat enkele fami-
lies een huis krijgen. 
Hoewel ook de patstelling tussen de gemeente en de 
Roma moet worden doorbroken, is de situatie waarin 
deze Romagroep verkeert het sterkste motief om van 
kerkelijke zijde actie te ondernemen. Mede op initiatief 
van landelijk woonwagenpastor Jan van der Zandt m.s.c. 
(1942) wordt de Stichting Belangenbehartiging Zigeuners 
Berkel-Enschot in het leven geroepen. In tegenstelling tot 
de harde aanpak van de gemeente streeft de stichting een 
stap voor stap methode na, om de mensen op de locatie 
voor te bereiden op het inburgeren en het wonen in een 
doorsneewijk, met burgers als buren. Kinderen worden 
begeleid naar het onderwijs en vrijwilligers ondersteunen 
de ouderen in hun dagelijkse beslommeringen. Extra aan-
dacht blijft niettemin lange tijd noodzakelijk. 

‘Wij willen geen zigeuners. Laat ons rustig slapen.’
(Tekst op een spandoek, gemeente Ede, najaar 1978)

Modelburgers

‘Dat er “aangepast” moet worden, ontkent niemand. Wie hier wil leven, vanwege onder meer sociale bescherming, zal 
zich moeten schikken naar de regels die daarbij horen. Maar men kan niet eisen dat mensen die jarenlang anders zijn 
gewend, van de ene dag op de andere modelburgers worden. Zoiets kost tijd, inspanning, begrip, geduld en soepelheid. 
Het ontbreekt niet alle, maar veel bestuurders en hulpverleners daaraan. Misschien kunnen ze wat dat betreft nog wat 
opsteken van de zigeuners: die weten wat geduld, soepelheid, inspanning en begrip is. En misschien ontstaat er dan toch 
nog zoiets als de in veel welzijnsrapporten terug te vinden “wederzijdse acceptatie en integratie”.’ 

 J. Mijs en P. Öfner in Rom=Mens, pagina 31
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Integratie

‘Als het al vierhonderd jaar niet lukt om zigeuners te inte-
greren, moeten we ons misschien ook eens afvragen wat 
ons beweegt om burgers van hen te willen maken.’

Een antropoloog op het congres ‘Roma, waar liggen de 
kansen?’ te Nieuwegein, 1997

Nood breekt wet
In Nieuwegein is de situatie niet anders. Het ontbreken 
van professionele sociale begeleiding door de plaatselijke 
overheid leidt ook hier tot problemen. De twee ton die 
de gemeente jaarlijks van het ministerie krijgt voor de 
opvang van de Roma, wordt voor een deel voornamelijk 
besteed aan extra toezicht. Een mede door het landelijke 
woonwagenpastoraat in het leven geroepen ondersteu-
ningsgroep grijpt in wanneer een grote Romafamilie, 
bestaande uit een man, zijn twee vrouwen en vijftien 
kinderen, uit hun twee huizen wordt gezet, omdat ze 
overlast zouden veroorzaken. Onder grote mediabelang-
stelling vindt in januari 1987 de ontruiming plaats en de 
verslagen Roma verblijven vanaf dan in enkele caravans 
op verschillende plekken, verstoken van de meeste voor-
zieningen bij temperaturen die ’s nachts tot min vijftien 
graden kunnen dalen. Pastor Ben Tiedink biedt daarop 
tijdelijk onderdak aan in een vergaderzaal van zijn pasto-
rie. Eind februari escaleert de zaak opnieuw wanneer de 
ondersteuningsgroep vanuit het standpunt ‘nood breekt 
wet’, twee wisselwoningen voor de families wil plaatsen 
op een naburig terrein. Het stadsbestuur weigert toestem-
ming hiervoor en stuurt de mobiele eenheid erop af. 
Pastor Martien van Dijk s.v.d. (1934-2011), destijds lid van 
de missionaire leefgroep in Nieuwegein, beschrijft de mens-
onterende situatie op vrijdag 27 februari 1987 als volgt: 

Het half elf-journaal liet me zojuist de gebeurtenissen van 

vandaag nog eens herbeleven. Weer overviel me dat gevoel 

van machteloosheid en verbijstering. Hoe kunnen mensen 

zó met mensen omgaan? Gewapende ME’ers met vervaarlijk 

blaffende honden trappen de deuren in en verjagen huilende 

vrouwen en kinderen, die zich binnen hebben verschanst. 

Eerst nog wordt Jan van der Zandt, die de inval probeert te 

voorkomen, hardhandig weggesleurd en voor enkele uren in 

een politiecel opgesloten. De beelden van Erica, een lid van 

onze ondersteuningsgroep, zijn vertederend. Zij hangt aan de 

arm van een van de agenten die Jan wegvoert en roept: ‘Dat 

Er valt heel wat te delen

Jos de Vries (1930) is in die roerige tachtiger jaren pastor in Berkel-Enschot. Zijn betrokkenheid met de in zijn Willibror-
dusparochie neergestreken zigeunerfamilies kwam voort uit de hulpvragen van henzelf. Zoals andere parochianen, kon-
den ook zij altijd bij hem en de kerk terecht. Soms betrof het een bemoedigend praatje of ging het over hemel en geloof, 
soms was er een diepgaand gesprek over de financiële tekorten. Regelmatig stonden vrouwen en kinderen bij hem aan 
de deur en vroegen om eten of kleding. Voor sommigen van de plaatselijke diaconiegroep – die in die tijd buitengewoon 
veel werk en inspanningen heeft verricht – bleek dat weleens te veel te zijn. ‘Niet iedereen heeft zoveel geduld om met 
deze mensen aan de slag te gaan,’ merkte De Vries daarover op. De pastor zelf had er totaal geen moeite mee en bedacht 
zo zijn eigen methode. Hij trok ze met een uitnodigend gebaar de pastorie in. Onder de voorwaarde dat ze het zelf klaar-
maakten, mochten zij in zijn keuken komen eten. Uiteraard at hij dan zelf mee. ‘Deze mensen kwamen uit Bosnië waar 
zij in bittere armoede leefden en werden opgejaagd,’ zo verwoordde pastor De Vries de nood van deze mensen, ‘en tijdens 
hun omzwervingen naar hier kenden zij een hoop ellende. Wij, in Berkel-Enschot, hadden het goed. Dus viel er heel wat 
te delen.’ Door het vrijwel dagelijkse contact met deze familiegroep leerde hij de Roma goed kennen en wederzijds ont-
stond er respect en een vertrouwensband. ‘Mijn aandacht voor hen was als vanzelfsprekend, daar werd door mij verder 
niet over nagedacht, ik had daar geen theorie bij’, zegt hij in een gesprek vele jaren later.

Enkele kinderen van de Romafamiliegroep Sejdic die begin jaren tachtig van 
de vorige eeuw terechtkwam in de opvanggemeente Berkel-Enschot. Staand 
in het midden: Parizanka. Naast en voor haar: (v.l.n.r.) Sevla, Nino, Buto en 
Jasmin. Op de voorgrond: Ramisa (l.), Sefko (m.) en Demitha (r.).
Foto: Archief Ramisa Sejdic, Berkel-Enschot, december 1983

´

´
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mag u niet doen. Dat is een priester!’ Heel Nederland ziet het 

op de beeldbuis. (…) Binnen een half uur stonden de woningen 

weer op de diepladers, zwaar gehavend bovendien. Een scha-

depost van tien mille… 

Lopend in de regen vroeg iemand me vanavond of ik er nog 

geen spijt van had dat ik in de gemeente Nieuwegein was 

komen wonen. Een antwoord was snel gegeven: in onze doel-

stelling (van de congregatie van de missionarissen van 

het Goddelijk Woord, de SVD, red.) staat, dat we willen 

meewerken aan de opbouw van een menswaardige samenle-

ving. In dit opzicht is in Nieuwegein nog veel te doen.30

Enkele maanden en ontelbare besprekingen verder lijken 
de autoriteiten in Nieuwegein een wat soepeler houding 
aan te nemen. De Romafamilie mag gratis beschikken 
over een leegstaande gemeenteloods, waarin douches en 
toiletten zijn geplaatst. Nog voordat zij hier echter hun 
intrek nemen, ontvangt de burgemeester zeventig handte-
keningen van protesterende nieuwe buren… 
Ook in deze gemeente zal het nog jaren duren voordat de 
rust is weergekeerd en het huisvesten van de Roma in ste-
nen woningen is gerealiseerd. Tot op de dag van vandaag 
gaan religieuzen en contactpersonen bij ze op bezoek en 
bieden ondersteuning waar dit nodig is. 

De in totaal 550 Roma die in 1978 werden opgevangen, 

zijn anno 2011 uitgegroeid tot een groep van ongeveer 
3.000 personen. Doordat hun een verblijfsvergunning is 
verleend, mogen zij zich inschrijven bij een gemeente, 
onderwijs volgen en werken.

Statelozen
Rondtrekken is weliswaar niet langer toegestaan, het 
belet de Roma in de zeventiger en tachtiger jaren echter 
niet om zowel binnen Nederland als naar andere landen 
te reizen, onder andere om de familiebetrekkingen te on-
derhouden. Als in 1988, tien jaar na het generaal pardon, 
éénmalig de documenten voor het Nederlands staatsbur-
gerschap worden uitgereikt, verblijven er meerdere Roma-
families in het buitenland. Bij hun terugkomst blijkt het 
niet mogelijk alsnog een legale status te verkrijgen. 
De gevolgen zijn groot. Deze Roma – de groep kent nu 
naar schatting zo’n duizend nakomelingen verspreid over 
Nederland – kunnen geen aanspraak maken op de alge-
meen geldende burgerrechten, want ze bestaan officieel 
niet. Er zijn geen bewijzen van het land van herkomst. Ze 
mogen niet werken of een huis huren en kunnen zich niet 
verzekeren voor medische of andere zorg. Hun kinderen 
worden niet ingeschreven in de gemeentelijke basisadmi-
nistratie en krijgen geen Nederlands paspoort. 

Mario heeft geen papieren, omdat hij stateloos is. Bij zijn 

geboorte heeft zijn Romafamilie hem niet geregistreerd. (…) 

Mario heeft vier kinderen: drie dochters van 10, 13 en 15 en 

een zoon van 12. Ook zij hebben geen Nederlands paspoort. 

Op hun tijdelijke verblijfsvergunning staat bij nationaliteit: 

‘onbekend’. (…) De kinderen hebben allemaal andere achter-

namen. ‘Dit komt doordat ze bij hun geboorte alleen konden 

worden aangegeven door iemand die een verblijfsvergunning 

had. In het ziekenhuis werd dan gewoon gekeken naar wie 

er op dat moment geldige papieren had en die ging de baby 

aangeven. Werd het kind niet aangegeven, dan kon het niet 

worden meegenomen uit het ziekenhuis en bestond de kans 

dat het van de ouders werd afgenomen.’ 31

Doordat die kinderen ook weer kinderen zullen krijgen, 
wordt de groep met illegaal in Nederland verblijvende 
Roma steeds groter. ‘Wat betreft de Roma ’78-groep zou 
de angel van het ontbreken van een paspoort verwijderd 
moeten worden. Dan kan echt gestart worden met het 
werken aan maatschappelijke participatie,’ pleit Jan van 
der Zandt m.s.c. in een interview met het NISR Magazine 
in januari 2011. Een 16-jarig Romameisje zegt hierover:

De vreemdelingenpolitie, de IND, de gemeente, ze weten dat 

we er zijn, ze weten dat we geen kant op kunnen, dat we geen 

papieren hebben en die ook niet kunnen krijgen. (…) En dan 

hoor je soms nog zeggen dat Roma niet willen werken. Terwijl 

we gewoon niet mogen werken! De IND heeft alles al onder-

zocht en gekeken waar ze mijn vader en moeder naartoe kon-

den sturen. En ze blijven maar door zoeken, maar ze vinden 

niets. We hebben ondertussen al zoveel papieren, maar dat ene 

belangrijke papiertje, een paspoort, ontbreekt nog steeds. 32

Stateloos

‘Een persoon is stateloos als die door geen enkele staat, 
krachtens diens wetgeving, als onderdaan wordt 
beschouwd.’

Definitie opgenomen in het Staatlozenverdrag, 
28 september 1954, te New York

In het voor hen turbulente voorjaar van 1987 worden de Roma in Nieuwegein, 
met hier in het midden pater familias Milan Dúric, ondersteund door onder 
anderen belangenbehartiger Paul van Eeuwijk ( l.) en landelijk aalmoezenier 
Jan van der Zandt m.s.c. 
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Bij wet vastgelegd
Exacte cijfers van het aantal Roma in Nederland, evenals 
het aantal stateloze kinderen, zijn niet te geven op grond 
van de Wet bescherming persoongegevens (Wbp). Deze 
wet laat geen ruimte voor een vastlegging van aantallen 
stateloze Roma, omdat het registreren van etniciteit in 
beginsel door deze wet is verboden. 
Over het volgen van onderwijs is eind 2010 door de mi-
nister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, mr. 
J.P.H. Donner, aangegeven dat ‘staatloze Roma die niet-
rechtmatig in Nederland verblijven en die niet onder de 
gepardonneerde groep vallen, tot aan de leeftijd van 
18 jaar recht hebben op onderwijs op basis van de uitzon-
dering die op het koppelingsbeginsel (artikel 10, tweede 
lid, Vreemdelingenwet 2000) is gemaakt’.33 
De gezondheidszorg voor deze groep baart grote zorgen. 
Heeft men geen verblijfsvergunning, dan is men niet ver-

zekerd en medische kosten moeten uit eigen middelen 
worden betaald. Dat is niet op te brengen. 

Enkele jaren geleden had hij zo’n ontzettende kiespijn dat hij 

toch naar de tandarts ging. Mario werd geweigerd, omdat 

hij de rekening niet vooraf kon betalen. Uit pure wanhoop 

heeft hij zijn kiezen zélf uit z’n mond getrokken. Hier heeft hij 

echter nog steeds heel veel last van. Ook heeft hij regelmatig 

pijnscheuten in zijn rechterzij. Door zijn huisarts werd hij 

naar het ziekenhuis doorverwezen, maar hier werd hij tot drie 

keer toe geweigerd, omdat hij zich niet kon legitimeren. Uit-

eindelijk is hij naar de eerste hulp gegaan waar ze foto’s heb-

ben gemaakt en hem medicijnen hebben voorgeschreven. Ook 

dit moet hij uit eigen zak betalen. Omdat hij de middelen niet 

heeft, laat hij de medicijnen voor zijn vrouw voorschrijven. Zij 

is eveneens stateloos, maar heeft wel een verblijfsvergunning 

voor onbepaalde tijd en heeft dus een ziektekostenverzeke-

ring. Mario zegt spijtig: ‘Als je het eerlijk speelt, word je niet 

geholpen.’ 34

Hoe werden Roma stateloos?

Roma ontlenen hun oorsprong veelal aan de eigen cultuur en tradities en niet aan het land waar zij wonen. Met de vor-
ming van de natiestaten rond het einde van de achttiende eeuw werden Roma gedwongen zich permanent te vestigen. 
Deden ze dat niet, dan werden ze uitgezet, omdat ze niet tot de ‘eigen’ bevolking zouden behoren. Anderen werden ge-
boren in een caravan, op weg naar een volgende bestemming en werd er geen geboorteaangifte gedaan. Weer anderen 
hadden de pech dat er administratieve fouten zijn gemaakt, waardoor persoonlijke gegevens verdwenen. Niet iedereen 
ook laat zijn of haar kinderen bij de geboorte registreren, uit angst of onbekendheid met het overheidssysteem van het 
land waar zij verblijven. Er zijn dus verschillende oorzaken voor stateloosheid, waardoor ze geen aanspraak kunnen ma-
ken op burgerrechten.

Dokters van de Wereld: Roma en Sinti op weg… naar een beter welzijn, pagina 12

Dokters van de Wereld vraagt aandacht voor de verbetering van de bijzonder 
kwetsbare situatie van de stateloze Roma in Nederland. Foto: Omslag 
brochure Stateloos maakt radeloos, verschenen in 2009 

Kinderbijslag

‘De meeste zigeuners zijn stateloos, waardoor ze geen recht 
hebben op kinderbijslag. Maar pater Brand, de landelijke aal-
moezenier van de woonwagenbewoners (van 1955-1962, red.) 
werd eens door een zigeuner aangeschoten, die, tot zijn eigen 
verbazing, wel kinderbijslag kreeg. Zou de pater, als hij in Den 
Haag kwam, voor hem eens willen nazoeken of hij dan als Ne-
derlander was ingeschreven, dus of hij er wel recht op had? Een 
paar dagen later schreef pater Brand vanuit Den Haag de zigeu-
ner een briefje dat hij het nagezocht had, dat hij inderdaad als 
Nederlander stond ingeschreven en dat hij dus zijn kinderbijslag 
zonder gewetensbezwaren kon incasseren. Maanden later ont-
moette hij de man in een van de kampen. In zijn woonwagen 
hing het briefje, ingelijst.’

Verslaggever Armando in het artikel ‘Niet on-, maar 
anders-maatschappelijken’ in de toenmalige Haagse Post, 
29 september 1962
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Het Pastoraat Woonwagenbewoners in Nederland is zeer 
betrokken bij de statelozen en blijft zoeken naar oplossin-
gen. Zo is in 2008 een beroep gedaan op de Wetenschaps-
winkel van de Universiteit van Tilburg om de problematiek 
van de staatloosheid van Roma in Nederland nader te 
onderzoeken. In 2010 verscheen het onderzoeksrapport 
Staatloosheid. Onder Roma in Nederland. 35 Ook binnen 
hulpverleningsprojecten wordt regelmatig aandacht voor 
deze Roma gevraagd.

Onrecht

‘Voor het systeem bestaan illegalen niet en dat is onaan-
vaardbaar. De mens ontleent blijkbaar niet zijn rechten 
aan het mens-zijn, maar aan het hebben van de juiste 
documenten.’

Jan Pronk, voorzitter Raad van Advies, 

Dokters van de Wereld, 2008

Romavluchtelingen

Volkswoedes
In de jaren negentig komt een toestroom op gang van 
Roma vanuit Midden- en Oost-Europa, die in eigen land 
worden gediscrimineerd en raciaal vervolgd, veroorzaakt 
door de grote onrust op de Balkan, het uiteenvallen van 
het Oostblok en de burgeroorlog in voormalig Joegoslavië. 
De Roma zijn er massaal slachtoffer van. Bij volkswoe-
des in Roemenië en Tsjecho-Slowakije worden de Roma 
mishandeld en hun onderkomens platgebrand. De oorlog 
die in 1991 tussen Servië en Kroatië begint en zich later 
uitbreidt naar Bosnië en andere gebieden, veroorzaakt 
een grote emigratiestroom uit deze regio. Een deel van de 
ongeveer 45.000 Kosovaarse zigeuners (in het zuiden van 
Servië), doelwit van zowel Servische als Albanese etnische 
zuiveringen, vlucht bij het uitbreken van de oorlog naar 

Macedonië en Albanië, maar ook daar zijn zij hun leven 
niet veilig. Tienduizenden Roma ontvluchten Bosnië in 
1992 en vragen asiel aan in West-Europa. In Nederland 
worden enkele honderden families, ook uit andere Balkan-
gebieden, opgenomen in landelijke asielzoekerscentra. 

Monica Pompa (uit Slowakije): Nu verblijven wij in dit 

asielzoekerscentrum. We kunnen nauwelijks bevatten dat 

alles zo compleet kan veranderen. Hier leven we in een kamer 

van vier bij zes meter. Twee kinderen, man en vrouw slapen 

en wonen in deze kleine ruimte en dat terwijl wij zo veel vrij-

heid gewend zijn. Het voelt voor ons als een gevangenis, zij 

het dan zonder tralies en met een zekere bewegingsvrijheid. In 

dit centrum wonen vierhonderd mensen uit veel verschillende 

landen. Het is er een drukte van je welste. Kinderen spelen in 

de lange, holklinkende gangen: ze fietsen, rennen en schreeu-

wen. Het gebouw, een voormalig zusterklooster, is zeer geho-

rig. De vloeren zijn van hout, dus de buren boven, beneden, 

links en rechts van ons zijn nadrukkelijk aanwezig. En wij dus 

ook voor hen. Je dient altijd waakzaam te zijn. Er wonen hier 

veel alleenstaande mannen en er zijn geen aparte sanitaire 

ruimtes voor vrouwen. Daarom staat mijn man altijd op 

wacht als ik onder de douche sta. Ook moet je heel zorgvuldig 

Bewijzen

Ze is afkomstig uit het voormalige Joegoslavië, getrouwd met een tien jaar jongere man uit een Romafamiliegroep in 
Nederland. Zelf verblijft ze nu twaalf jaar in ons land, maar nog steeds heeft ze geen verblijfsvergunning. Met haar 
familie woont ze tijdelijk in een afbraakwoning. Iedereen is thuis. Opoe, moeder, vader, de kinderen die alle vier in Ne-
derland zijn geboren en ook een van de twee kinderen uit haar vorige huwelijk. De kamer zit onwaarschijnlijk vol. Even 
later gaan de meesten de straat op. De kinderen spelen en de volwassenen staan met anderen te buurten. ‘Gisteren was 
ik opnieuw bij de vreemdelingenpolitie om mijn inschrijving te verlengen,’ zegt ze op een vermoeide toon. ‘Dat kost geld. 
Ik weet echt niet meer hoe vaak ik daar al ben geweest en hoeveel legesgelden betaald zijn. Steeds weer moet ik me 
bewijzen. Mijn man is hier geboren, maar ongelukkigerwijze heeft hij nooit de Nederlandse nationaliteit gekregen. De 
kinderen zijn daardoor niet ingeschreven in het bevolkingsregister. De bewijsstukken van hun bestaan heb ik van de zie-
kenhuizen waar ik ze ter wereld bracht. Ze worden niet erkend en daardoor hebben we ook geen recht op kinderbijslag 
of andere gezinsuitkeringen. Iedereen probeert zijn best voor ons te doen, maar we komen geen stap verder.’ 

Een Romavrouw zonder status in 2003

Gemeenschappelijk probleem

‘De zogeheten Roma melden zich de laatste tijd in gro-
ten getale bij westerse immigratiediensten. In Roemenië, 
Slowakije, Tsjechië, Hongarije, Polen en Joegoslavië leven 
ze in diepe armoede, op vuilnisbelten, in ruïnes en modde-
rige bouwvallen. Ze kunnen geen werk krijgen en worden 
regelmatig slachtoffer van racistisch geweld. Sommigen 
willen weg, maar kunnen nergens heen. Iedereen roept al 
jarenlang dat er iets moet gebeuren en vervolgens is de 
conclusie dat dat erg moeilijk is en dan gebeurt er niets. 
(…) Op dit moment is er praktisch geen samenwerking 
tussen landen op dit gebied, terwijl ze toch dezelfde pro-
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zijn vanwege de hygiëne. Het sanitair en de keuken zijn niet 

altijd even proper. Talloze bewoners, onder wie jongeren en 

kinderen, maken er gebruik van en niet iedereen is van huis 

uit hetzelfde opgevoed, als u begrijpt wat ik bedoel. Voor ons, 

Romamensen, is het vaak afzien. 36

Ruzie met de muren
Het verblijf in asielzoekerscentra valt de meeste Roma-
vluchtelingen zwaar. Sommige centra bevinden zich ver 
van de bewoonde wereld en kennen een ijzeren hek als 

toegangspoort met daarachter een slagboom. Prikkel-
draad voorkomt dat je eroverheen kunt als het gesloten is. 
Waaraan doet dit denken? Met velen zitten ze op elkaar 
gepakt: mannen en vrouwen en kinderen in veel te kleine 
leefruimtes. Toch gaat er een heel andere wereld voor ze 
open. ‘Het leven hier is duizend keer beter dan waar ik 
vandaan kom’, zo verwoordde een Rom zijn gedwongen 
asielverblijf. ‘Je kunt je vrij over straat bewegen of een 
winkel binnengaan en er is niemand die je vreemd aan-
kijkt of kwaad wil doen.’

Julius Slepic (uit Tsjechië): We zijn uit een land gevlucht 

waarin het leven voor mensen uit onze bevolkingsgroep een 

hel is. Je kunt daar niet veilig over straat lopen of er zomaar 

een restaurant binnengaan. Vrouwen en kinderen worden 

mishandeld, alleen omdat ze Roma zijn. De overheid kijkt toe 

en doet er niets tegen. Erger nog, er is eerder tegenwerking. 

Onze kinderen bijvoorbeeld worden niet op de normale basis-

scholen toegelaten; zij moeten naar het speciale onderwijs. 

Men gaat er gewoon van uit dat ze dom zijn. De kans om een 

opleiding te volgen of een baan te krijgen is vrijwel nihil. In 

Tsjechië moet je een dubbelleven leiden om te overleven. Naar 

buiten toe laat je aan niemand weten dat je er een van de 

Roma bent. 37

Amnesty Nederland geeft een special uit over de oorlogssituatie in de 
Balkanlanden en de schending van de mensenrechten in Kosovo. Foto: 
Omslag speciale editie Kosovo van Amnesty Nederland, 6 mei 1999

blemen hebben. Er is een zekere terughoudendheid omdat 
de rijkere landen van Europa bang zijn dat ze de speciale 
Romaprojecten in Midden- en Oost-Europa zullen moeten 
financieren. Maar die redenering is te simpel. De onderlin-
ge afhankelijkheid in Europa neemt toe; als er ergens een 
groot sociaal probleem is, kunnen we niet zomaar zeggen 
dat we daar niets mee te maken hebben.’

Max van der Stoel, voormalig hoge commissaris van de 

nationale minderheden bij de OVSE, Organisatie voor Veiligheid 

en Samenwerking in Europa, in NRC Handelsblad, 9 januari 

1999

Handreiking vanuit het hart

28 februari 1993, 
grote en gelukkige dag.
Koud, om 5 uur ’s middags, 
de trein kwam aan in Den Bosch.
Iemand riep: “Hé, hallo, 
zijn jullie de familie Abdula?”
“JA,” antwoordde ik, 
en onze kennismaking begon.
En toen begrepen wij 
dat we niet alleen waren,
en toen waren mijn kinderen 
niet meer bang,
en toen was mijn vrouw 
gelukkig,
en toen kregen wij hoop 
voor de toekomst,
en toen wisten wij 
wat vriendelijkheid betekent,
en toen kregen wij een 
handreiking vanuit het hart.

Vandaag
De toekomst
Wij zullen hen nooit vergeten!

Gjunler Abdula

(uit Skopje, Macedonië)
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Asielprocedures belopen doorgaans een aantal jaren. In 
het centrum zelf leeft men dicht op elkaar met mensen 
die afkomstig zijn uit diverse landen. Er zijn grote ver-
schillen in cultuur en geloofsovertuiging en daardoor 
komt het soms tot conflicten. Gedurende de periode 
waarin de asielaanvraag behandeld wordt mag men niet 
werken of een studie volgen, waardoor sociale contacten 
met de buitenwereld nagenoeg ontbreken. 

Patrick Horvath (uit Tsjechië): Ik wil dolgraag een baan als 

tolk, maar van de zeven talen die ik spreek heb ik geen theore-

tische ondergrond. Over een tijdje ben ik te oud om nog op een 

opleiding toegelaten te worden en dan val ik tussen de wal en 

het schip. En als ik straks toch het land uitgezet word, zijn al 

deze jaren verloren. We zitten boordevol energie, we zijn jong, 

vitaal en intelligent en we brengen internationale kennis mee. 

Maak daar gebruik van, zou ik zeggen! Er wordt onverant-

woordelijk gehandeld door ons zomaar jaren opgesloten te 

houden zonder mogelijkheden om ons verder te ontplooien. 

Eigenlijk is dat tegen de rechten van de mens. Iedereen, dus 

ook een asielzoeker, moet naar school kunnen of aan een 

baan geholpen worden. Als de Nederlandse regelgeving hier 

geen raad mee weet, dan moet er maar een internationale wet 

komen die dit bepaalt. 38

Sommigen breken erdoorheen, voornamelijk door eigen 
initiatieven.

Nafit Sehar (uit Servië): Als asielzoeker mag je tijdens de 

afhandeling van je procedure, die soms drie jaar in beslag 

kan nemen, geen betaald werk aannemen. Ik zat vrijwel de 

hele dag binnen; ik had geen contacten met de buitenwereld 

en geloof me: dan krijg je ruzie met de muren. Wanneer je deel 

wilt uitmaken van een gemeenschap, dan is het beheersen 

van de taal belangrijk en ik wilde Nederlands leren. Om toch 

maar ergens te beginnen gaf ik me op als klusjesman in het 

buurthuis. Schilderwerk deed ik er, al had ik zoiets nog nooit 

eerder gedaan. Maar het lukte me aardig en de mensen waren 

zo tevreden over me dat ik algauw een officiële vrijwilliger 

werd. Na de verbouwing van het buurthuis, waaraan ik dage-

lijks van negen tot vijf mijn handen vol had, schreef ik me in 

bij de vrijwilligerscentrale. In de rooms-katholieke kerk bleek 

behoefte te zijn aan iemand die van aanpakken wist, maar ik 

wist niet of ik met mijn moslimachtergrond wel welkom was. 

Toch keek niemand raar van mij op en sinds december 1999 

doe ik eigenlijk van alles, zoals de schuur van de pastor op-

knappen, de kerk schilderen, maar ook kapotte fietsen repare-

ren. Je kunt het zo gek niet bedenken of ik doe het. 39

De Roma die uiteindelijk een verblijfsvergunning in casu 
een legale status krijgen, zijn later over het land verspreid. 
De meesten wonen in huizen. 
Op de vraag of zij ooit zullen terugkeren naar hun vader-
land, zegt een Romavrouw in 2001 heel beslist: ‘Het heeft 
ons veel moeite gekost om ons aan te passen en de taal 
onder de knie te krijgen. Het leven hier geven we nooit 
meer uit handen.’

Nobelprijs

‘De Roma kunnen geen partij kiezen omdat ze geen land 
opeisen, maar daardoor zijn ze voor de vechtende partijen 
het mikpunt. Ik pleit ervoor dat de Nobelprijs voor de vre-
de aan onze gemeenschap wordt toegekend. Wij zijn het 
enige volk dat nooit een oorlog heeft gevoerd. We leven 
al eeuwenlang als wereldburgers. Daarom vind ik ook dat 
alle Romavluchtelingen, overal op deze aarde, een ver-
blijfsstatus toegekend moet worden. Ze hebben daar recht 
op, alleen al omdat zij als volk echt kosmopolitisch zijn.’ 

Esma Redzepova, zangeres uit Macedonië, in 2001 

Verscheidenheid en gelijkwaardigheid

‘Ik maak mij zorgen over de houding die wij, Nederlanders, 
soms aannemen ten opzichte van de mensen die ons land 
als vluchtelingen binnenkomen. Er wordt in rapporten en 
boeken te vaak geschreven over ‘zij’ en de daaruit voort-
komende tegenstellingen, zoals we die al zo lang kennen 
tussen woonwagenbewoners, zigeuners en de rest van 
de samenleving. Dat zit van kinds af aan in onze hoof-
den. Ook de overheid houdt vaak alleen rekening met de 
verschillen in cultuur en folklore en niet met de verschei-
denheid aan normen en waarden die de mensen met zich 
meebrengen. Soms verlies ik weleens de moed als ik uit-
spraken hoor die in bedekte termen zeggen dat het maar 
uit moet zijn met dat meedenken met minderheden en 
dat zij zich maar moeten aanpassen aan onze maatschap-
pij. Het woord integratie dat in rapporten te vinden is, is 
dan een vreselijk begrip. Wij zijn allemaal mensen, gelijk-
waardig aan elkaar en met ieder zijn eigen te respecteren 
geschiedenis en achtergronden.’ 

Jean Kommers, antropoloog en schrijver, in Samen!, 
nummer 1, 2001 

Een uit Tsjechië gevlucht Romagezin krijgt in 2001 onderdak in het 
asielzoekerscentrum te Schijndel.
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Muzikanten en straatkrantverkopers

Sinds de uitbreiding in 2004 van de Europese Unie, in 
2007 ook met Roemenië en Bulgarije, kunnen Roma uit 
Oost- en Midden-Europa, ongeacht hun reisdocumenten, 
gemakkelijker naar West-Europa reizen naar landen als 
Frankrijk, Italië, Duitsland, Polen en Nederland. Er is ook 
een andere reden waarom er steeds tijdelijke migraties op 
gang komen. Onder voormalig regeringsleider Ceaucescu, 
bijvoorbeeld, hadden de Roemeense zigeuners werk, hoe 
eenvoudig ook. Na de machtswisseling eind 1989 veran-
derde de infrastructuur van dat land en voor het veelal 
gespecialiseerde werk had men de zigeuners niet langer 
nodig. Het gevolg was: een grote werkloosheid en bittere 
armoede onder deze bevolkingsgroep. Een half miljoen 
mensen besloot daarop het geluk te gaan zoeken in het 
westen. 
In Nederland zijn zij in de grotere steden vooral herken-
baar als muzikanten, straatartiesten en soms als bede-
laars. Ook (jonge) kinderen worden weleens ingezet, maar 
omdat hun activiteiten vallen onder kinderarbeid en zij 
moeten voldoen aan de leerplicht, is dit binnen de Neder-
landse wetgeving niet toegestaan.

Zelfkrant
De Roma die onder andere vanuit Roemenië naar ons land 
komen, kunnen hier (anno 2011) net als andere Europese 
burgers verblijven op een toeristenvisum. Ze zijn dus niet 
illegaal. Een werkvergunning krijgen ze echter niet, even-
min kunnen ze een recht doen gelden op een uitkering. 
Ze wonen soms bij familie in, of huren gezamenlijk een 
huisje op een camping. Om wat te kunnen verdienen mu-
siceren ze nabij winkelcentra of verkopen de straatkrant, 
beter bekend als de daklozenkrant. Er zijn anno 2010 drie 
depots: in ’s-Hertogenbosch, Tilburg en in Arnhem. Alleen 
al in ’s-Hertogenbosch vonden er tussen januari en juni 
van dat jaar een kleine vijfhonderd Roma de weg naar 
het Bossche distributiekantoor van de Zelfkrant, zoals de 
krant daar heet. Allemaal volwassenen (jongeren onder 
de achttien worden afgewezen) die de dagelijkse kost 
proberen te verdienen door zoveel mogelijk exemplaren te 
verkopen. 

‘Krantverkopen vraagt vakmanschap en vergt een hoge mate 

van doorzettingsvermogen,’ zegt René Muris (coördinator 

van de Zelfkrant te ’s-Hertogenbosch, red.). ‘Zelf ben ik eens 

met een eigen stapeltje naast een verkoper in de buurt van de 

St.-Janskathedraal in de Brabantse hoofdstad gaan staan. Ik 

verkocht er twee, hij in dezelfde tijd tien. Hij had blijkbaar de 

juiste uitstraling, de schaamte van het bedelen allang voorbij. 

Je maakt van alles mee op zo’n plek. Regelmatig word je af-

gewezen, maar je krijgt ook aandacht. Voorbijgangers geven 

zomaar een euro “want die arme donder die daar nog steeds 

staat, heeft het verdiend”, of omdat ze ervan af willen zijn. 

Soms ook uit gêne, of uit genegenheid, uit mededogen of om 

een tiental andere redenen.’(…)

‘We weten dat deze mensen van huis uit goed in elkaar steken,’ 

voegt René Muris eraan toe. ‘Wanneer zij tevreden zijn met 

de verkoop van de Zelfkrant, dan zijn het geen criminelen. 

Een echte crimineel staat in het openbaar geen krant te ver-

kopen.’ Hij legt verder uit dat het de gemiddelde burger niet 

uitsluitend om de krant zelf gaat. ‘Een enkele uitgave kost de 

klant € 1,50, daarvan mag de verkoper de helft zelf houden. 

De meeste mensen nemen de krant echter niet aan en geven 

zomaar een euro of schuiven het lege supermarktkarretje toe 

voor de vijftig eurocent die het opbrengt.’ 40

Een Romaverkoopster van de straatkrant (Zelfkrant) in ’s-Hertogenbosch. 
Rechts: René Muris, coördinator van de Zelfkrant te ’s-Hertogenbosch. 
Foto: © Arnold Reyneveld, 2010
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Roma in Nederland 

Het aantal Roma in Nederland is in de afgelopen dertig 
jaar toegenomen door natuurlijke aanwas, immigratie en 
de komst van huwelijkspartners uit het buitenland. Het 
aantal wordt geschat op ca. 6.000 mannen, vrouwen en 
kinderen. Vijftig procent is jonger dan achttien jaar, veer-
tig procent tussen de achttien en de vijftig jaar. Slechts 
tien procent zou ouder zijn dan vijftig. 

De percentages zijn ontleend aan Stateloos maakt radeloos 

onder 4.3, Dokters van de Wereld, 2009

Ontplooiing door ondersteuning

Een missie

De grootse zorg gaat uit naar de zigeuners die in de tweede helft 

van de jaren zeventig zijn uitgenodigd en in één klap zijn gele-

galiseerd. Bewoners van Berkel-Enschot en Gilze en Rijen herin-

neren zich dat deze groep is ‘gepamperd’: de kinderen werden 

met busjes naar de lagere school gebracht, de gemeenten sloten 

collectieve verzekeringen en betaalden zelfs de rijlessen voor 

de chauffeurs zonder rijbewijs. Nu, ruim dertig jaar later, is in 

Nederlandse ogen weinig terechtgekomen van de zo gewenste 

integratie. De groep heeft problemen én veroorzaakt ze ook: 

gebrek aan scholing, gebrek aan werk, financiële problemen, 

woongedrag dat leidt tot uithuiszetting, plus nog eens man/

vrouw verhoudingen die in Nederlandse ogen scheef zijn. 41

‘In een ontwikkeld land als Nederland dienen wij er samen 
voor te zorgen dat mensen niet aan de kant blijven staan 
en actief betrokken zijn bij de samenleving. Vooral onder 
de Romabevolking zijn er nog te veel die niet meedoen 

aan het actieve openbare leven. Kinderen volgen weinig of 
geen onderwijs of haken vroegtijdig af. Jongeren ontwik-
kelen zich onvoldoende of kunnen hun talenten niet kwijt 
in het arbeidsproces. En tussen kerkelijk verbondenen en 
de Roma bestaat een te grote afstand,’ aldus pater Jan 
van der Zandt m.s.c. in een interview in 2010. De afstand 
die bestaat tussen de burgers/parochianen en de Roma 
kan, volgens pater Van der Zandt, alleen maar overbrugd 
worden wanneer plaatselijke medewerkers zelf op pad 
gaan om zich in het leven van deze mensen te verdiepen 
en vertrouwd met ze te raken. 

Medemensen
Een mens is meer dan de som van zijn of haar problemen. 
Ondersteuning en stimulering van mensen in hun streven 
naar een beter sociaal perspectief en grotere maatschap-
pelijke participatie is dan ook de hoofddoelstelling van het 
MST, het Missionair Servicecentrum Tilburg. Aan de wieg 
van het in 1989 opgerichte instituut stonden twee congre-
gaties: de Missionarissen van het Heilig Hart (MSC) en de 
Dochters van O.L. Vrouw van het Heilig Hart (FDNSC). Het 
MST ziet de noden in de samenleving en ‘vult de gaten van 
het vangnet dat onder de reguliere voorzieningen hangt’. 
Dit concretiseert zich onder andere in het met raad en 
daad bijstaan bij problemen met de overheid of een wo-
ningcoöperatie, in educatie, zoals taal- en naailessen, in 
ontspanning en ontmoeting. Wekelijks komen er honder-
den mensen over de vloer, zowel hulpvragers als vrijwillige 
hulpverleners. Mensen die op zoek zijn naar medemensen. 
Mede door de komst van de Roemeense en Bulgaarse 
Roma, begin eenentwintigste eeuw, ziet het MST het als 
zijn taak ook de Roma te betrekken bij de samenleving. In 
2010 zijn er zo’n honderd Roma die het MST regelmatig 
bezoeken. De een om koffie te drinken, de ander om de 
straatkrant te verkopen. Sommigen zoeken een uitweg 
voor hun persoonlijke of financiële problemen. Ze zijn al-
lemaal welkom.

Kruimels

Jan van der Zandt zag de afgelopen decennia tienduizenden gelukszoekers naar ons land komen. Hij zag dat sommige 
groepen een goed bestaan opbouwden in ons land. Maar hij zag ook groepen tussen de wal en het schip raken, al dan 
niet door fouten van onze bestuurders. Wat ze met elkaar gemeen hebben is dat ze hier kruimeltjes komen halen. Het is 
een opmerking die Van der Zandt meerdere keren maakt: ‘Ze komen kruimeltjes halen.’ Kruimeltjes die welvarende instel-
lingen laten vallen en die voor de zigeuners goed genoeg zijn. (…)
Maar hebben ze hier een toekomst? De Romapastor: ‘Ze komen hier geen toekomst halen, maar kruimeltjes. Vergis je 
niet. Ze verdienen met de verkoop van de krant naar Roemeense begrippen een aardig bedrag. Dat geld sparen ze en 
investeren ze thuis in hun huisje. Deze nieuwe groep veroorzaakt nauwelijks problemen. Deze mensen zijn niet crimi-
neel. Ze blijven ook maar enkele maanden, want ze krijgen geen werkvergunning. (…) De Europese Commissie investeert 
enorm in Roemenië, maar dat komt nog niet ten goede aan de zigeuners. Unicef investeert in de verbetering van scholen 
en daar gaat het een stuk beter mee. Maar ik denk dat het nog wel generaties gaat duren voordat de zigeuners in hun 
eigen land de kost kunnen verdienen. Deze Europese burgers zullen dus nog lang in ons land kruimels komen halen.’ 

Uit een interview van Jan de Vries met landelijk woonwagenpastor Jan van der Zandt m.s.c. in: 
‘Ze komen hier de kruimeltjes halen’, Zelfkrant, ’s-Hertogenbosch, november 2010
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Samenbrengen

‘De mensen van de straat hebben een heel andere cultuur 
dan het academische milieu. Dat milieu tolereert de on-
derkant mits die zich aanpast. Dat streef ik niet na. Ik wil 
die twee werelden juist bij elkaar brengen.’

MST-beleidsmedewerker Bic Driessen in MST, 

het kloppende hart van Tilburg, pagina 73 

Gewoon mens zijn 
Veel gemeenten hebben het groepsgerichte welzijnswerk 
voor het grootste gedeelte afgeschaft. Dit betekent dat 
het reguliere maatschappelijke werk gezinnen in nood 
moet begeleiden. Daar staat een maximaal aantal uren 
voor, waardoor het niet altijd mogelijk is om lang bij de 
problemen stil te staan. De verhoudingen tussen cliënten 
en hulpverleners worden naarmate er geen oplossing in 

zicht is kribbiger en kwesties die om een gedegen oplos-
sing vragen blijven liggen. De communicatie lijdt er niet 
zelden onder en wegen dreigen uiteen te gaan zonder dat 
er verder nog iets gebeurt.
In 2007 start, op initiatief van het landelijke woonwagen-
pastoraat, het zogeheten Helpproject, een pilotproject om 
hulpbehoevende Romagezinnen mede te ondersteunen en 
te begeleiden. In het derde jaar wordt dit project omge-
doopt tot Romaproject. Twee vrijwilligers stapten er met-
een in: Henk Spijkers, breed maatschappelijk werker, en 
Grietje Nekkers, onderwijsdeskundige. Beiden wilden zich 
ook na hun pensionering actief voor de Roma inzetten.
Het project is afgestemd op de Romabevolking in en rond 
’s-Hertogenbosch en specifiek op de groep van 1978. 
Het heeft als voornaamste doel Romavolwassenen en 
-kinderen met multiproblemen voor een bepaalde tijd 
bij te staan en voorwaarden te scheppen tot het volgen 
van onderwijs en het verminderen van achterstanden. 
Daarnaast richt het zich op de situatie van de Roma op 
het gebied van huisvesting, maatschappelijk welzijn en 
werkgelegenheid. 

Henk Spijkers: Wat we willen bereiken, is dat deze Roma op 

eigen kracht en met eigen inzichten verder komen. Hun cul-

tuur moeten ze kunnen behouden, maar tegelijkertijd moeten 

ze, in hun anders-zijn, ook kunnen samenleven met de burgers 

om hen heen. Dat is geen gemakkelijke opgave. Wederzijds 

begrip ligt niet voor de hand. Maar als er nú niet gewerkt 

wordt aan hun toekomst, dan blijven ze aan de onderkant van 

de samenleving hangen. De gevolgen laten zich raden.

Wat wij in het Romaproject doen, is op de eerste plaats com-

municeren. Wij hebben alle tijd van ons leven en zijn niet aan 

een klok of werkgever gebonden. Voor dit werk hoef je ook 

geen academische titel op zak te hebben. Je moet gewoon 

mens zijn, meer niet. Iemand die met enige regelmaat met een 

gezin kan meelopen, een vertrouwenspersoon is die ingaat op 

zaken die redelijk zijn, die afwegingen kan maken en de eisen 

die worden gesteld direct kan beoordelen. Wat belangrijk is, 

is dat jouw stoel even hoog staat als van degene die tegenover 

je zit. Ga niet vanachter het bureau met mensen een gesprek 

aan. Doe dat aan de keukentafel, of ga voor mijn part op de 

grond zitten. Medemenselijkheid staat op nummer één. We-

derzijds vertrouwen en respect komen eruit voort. En zij, de 

Roma, komen weer een stap vooruit. 42

Het MST, Missionair Servicecentrum Tilburg, biedt in het Huis van de Wereld 
opvang en educatie voor mensen, onder wie Roma, die in de maatschappij 
buiten de boot (dreigen te) vallen en die zich in eigen tempo onder eventuele 
begeleiding verder kunnen ontplooien. 
Foto: © Joep Eijkens. Afgedrukt in MST, het kloppende hart van Tilburg, 
pagina 75

Alleen vandaag

‘De wijze waarop de Roma in onze maatschappij leven, intrigeert mij. Deze mensen hebben een bepaalde vrijheid, van 
vader op zoon meegekregen vanuit hun eeuwenlange nomadische bestaan. Voor de buitenwereld is het bijna niet te 
begrijpen dat zij – juist omdat zij tegenwoordig praktisch allemaal in een huis wonen – hieraan blijven vasthouden. 
Daarom botst het ook tussen hen en de maatschappij. Het is de kunst om ze die vrijheid te gunnen en tegelijkertijd hun 
leefwijze in de samenleving te respecteren. Voor menigeen staat dit lijnrecht tegenover elkaar, maar dat maakt het juist 
zo boeiend! Het mooiste wat ze over de Roma kunnen zeggen, is dat zij zich niet interesseren voor de dag van morgen, 
alleen voor vandaag. Dat is toch prachtig? Wij, burgers, zijn allemaal op de toekomst gericht, wij plannen alles van tevo-
ren. Zij niet. Zij leven in het hier en nu.’ 

Henk Spijkers in PWN-brief, nummer 10, april 2009
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Onderwijsondersteuning
Onder de Romagroep van 1978 bevinden zich laagop-
geleiden, analfabeten en werklozen. Ze spreken geen of 
onvoldoende Nederlands. Voor de vrouwen is het feit dat 
zij veelal opgesloten zitten in hun eigen cultuur een bij-
komende belemmering om onderwijs te volgen of bijvoor-
beeld buitenshuis te werken. ‘De man is en blijft de baas, 
zijn vrouw gehoorzaamt en heeft altijd zijn goedkeuring 
nodig,’ zo verwoordt Grietje Nekkers van het Romaproject 
de situatie waarin veel van deze Romavrouwen verkeren. 
‘Daarbij is een toezegging om iets wél te mogen zo weer 
ingetrokken, of kan een eerdere beslissing plotseling weer 
veranderen.’ Extra onderwijsondersteuning aan Romavrou-
wen en -kinderen om hun zelfredzaamheid te stimuleren, 
is dan ook een van de pijlers van het Romaproject. Aan 
huis welteverstaan en pas wanneer de man zijn toestem-
ming heeft gegeven. 
De achterstand die Romakinderen oplopen begint feite-
lijk al op vroege leeftijd en is voornamelijk te wijten aan 
de opvoeding. Beneden de leeftijd van vier jaar horen en 
leren ze vrijwel alleen het Romanes, de zigeunertaal. Het 
Nederlands pas als ze naar school gaan. 

Grietje Nekkers: Een treffend voorbeeld is dat van een jongen 

die nu twaalf is. Pas op zijn zevende stapte hij voor het eerst 

een schoolgebouw binnen. Nu hij in de eindfase van het ba-

sisonderwijs zit en een test heeft ondergaan, blijkt dat hij een 

taalachterstand heeft van drie jaar. Dus, wat we proberen te 

bewerkstelligen is dat Romakinderen al vóór hun vierde jaar 

de crèches bezoeken. Niet alleen om met andere kinderen te le-

ren spelen, maar vooral om de Nederlandse taal onder de knie 

te krijgen. Met de jonge moeders gaan we in gesprek om ze 

bewust te maken hoe zij zelf de achterstand kunnen opheffen. 

De vaders en opa’s hebben hier echter veel in te zeggen. Als zij 

niet willen dat de kinderen naar de peuterspeelzaal gaan, dan 

gebeurt het ook niet. We blijven met de gezaghebbenden onder 

de Roma in contact om deze hiaten te overbruggen. 43
Henk Spijkers en Grietje Nekkers, vrijwillige medewerkers van het 
Romaproject. Foto: 2008

Jezelf zijn

Als je als buitenlander ergens 
komt wonen zijn er regels waar-
aan je je moet houden. Je dient je 
aan te passen aan de samenleving 

waarvoor je hebt gekozen. Natuurlijk mag je 
jezelf blijven, maar de waarden en normen van 
het land moeten worden eigen gemaakt. In Ne-
derland bijvoorbeeld is het de gewoonte, zelfs 
de plicht, dat ook meisjes doorleren. In onze 
cultuur is dat nog altijd niet vanzelfsprekend. 
De van oudsher bepaalde rol van jongeren in 
Romafamilies geldt in meerdere gezinnen nog 
steeds, namelijk dat dochters de plek achter het 
fornuis innemen en dat de zonen hun gang kun-
nen gaan. Toch schijnt dit niet typisch alleen iets 
van ons te zijn. Van Nederlandse vrouwen heb ik 
al eens vaker gehoord dat ook zij zo zijn opge-
voed. Ik ben in ieder geval blij dat mijn ouders 
ons meer vrijheid gaven en dat zij hun kinderen 
gelijk behandelden, ook met betrekking tot het 
huishouden. Door hen leerden we gesprekken 
aangaan en kritisch te zijn over de eigen cultuur 
en de rol die ieder daarin heeft. Ze brachten ons, 
de meisjes, niet eerst woorden bij om ons later, 
toen we wat ouder werden, de mond te snoeren. 
Opkomen voor jezelf, dat was hun belangrijkste 
motto. Ik kan me daardoor nu mengen in de 
Nederlandse samenleving die me veel te bieden 
heeft en ben meer mezelf dan wanneer ik alleen 
achter het aanrecht zou staan. Als ik bij som-
mige Romavrouwen het tegendeel ervaar, word 
ik daar wel een beetje triest van.

 Natasja Ivanov, 2003
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De reguliere schoolgang die jarenlang onder de maat is 
gebleven, is verbeterd door de leerplicht en de schoolin-
spectie. Maar niet zelden blijkt dat de regels en wetten 
van de school en de maatschappij anders zijn dan de be-
sloten gemeenschap waarin de Romakinderen opgroeien. 

Carel Kras (onderwijzer): Ook voor de kinderen zelf is het 

niet gemakkelijk. Op school gelden heel andere regels en 

normen dan die thuis gebruikelijk zijn. Elke keer moeten ze 

weer wennen aan de hier heersende regelmaat en discipline. 

Hun mentaliteit en tijdgevoel botsen aan één stuk met de 

Nederlandse. (…) Als de meisjes een bepaalde leeftijd hebben 

verdwijnen ze van de ene dag op de andere. Ze worden thuis-

gehouden om in het huishouden te helpen. De jongens mogen 

zelf bepalen of ze wel of niet naar school gaan; zij worden al 

op vrij jonge leeftijd geacht een man te zijn. Ik heb het mee-

gemaakt dat een jongen op, zeg maar, maandag nog bij mij 

in de klas zat en de dag daarop definitief afhaakte omdat hij 

vader van een kind was geworden. Ik weet dat veel ouders in 

hun cultuur vastzitten. Je kunt daar nauwelijks iets aan ver-

anderen, maar daardoor missen de kinderen kansen om zich 

verder te ontplooien. 44

Intermediairs
Bij de jongere generatie zie je tegenwoordig een natuur-
lijke ontwikkeling in het leren en het volgen van onder-
wijs, hoewel ook zij nog steeds van doen hebben met de 

heersende gezinsstructuren. Zij moeten voldoen aan de 
strenge Romacultuur en -regels die veelal haaks staan op 
die van de Nederlandse samenleving. Leerplichtambte-
naren kampen al jaren met de doorstroming van Roma-
leerlingen naar het vervolgonderwijs. Zij lopen tegen een 
groot cultureel probleem aan. De meisjes worden door de 
ouders thuisgehouden, omdat zij het niet toestaan dat zij 
tussen de jongens zitten, of omdat ze toch spoedig zullen 
worden uitgehuwelijkt. De zonen blijven thuis, want zij 
zien de noodzaak van onderwijs niet in. Zij komen of gaan 
‘nooit in loondienst’, dus waarom studeren? Toch geldt in 
Nederland de leerplicht en ook de Roma moeten hieraan 
voldoen. Boetes worden daarom uitgedeeld, de ouders 
krijgen straffen opgelegd, of de desbetreffende scholen 
negeren deze leerlingen om verdere moeilijkheden uit de 
weg te gaan.
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Romameisjes uit de klas van onderwijzer Carel Kras, Amsterdam-Zuidoost. 
Foto: 2001

 Peuterspeelzaal

 De oudste van onze twee zo-
 nen, wordt eind oktober drie
 jaar. Hij is behoorlijk verwend
 en is misschien wel een tik-
keltje te vrij in zijn doen en laten. Voorheen was 
hij erg op zichzelf, maar sinds de komst van zijn 
broertje wil hij meer met andere kinderen om-
gaan. Zijn woordenschat van het Nederlands is 
gering, doordat de voertaal in huis het Romanes 
is. Het wordt dus tijd dat hij zijn grenzen kan 
verleggen. In onze traditie houden de ouders 
hun jonge kinderen het liefst zo lang mogelijk 
thuis. Toch vinden wij, nu zelf vader en moeder, 
dat niet goed. Tijdens mijn opleiding heb ik en-
kele maanden meegelopen als assistente op een 
basisschool. Ik werd me ervan bewust hoe be-
langrijk het is dat de leerlingetjes vooraf naar de 
voorschoolse opvang gaan. Dat geldt zeker ook 
voor de Romakinderen. Die leren er spelenderwijs 
de landstaal, kunnen met leeftijdgenootjes op-
trekken en wennen automatisch aan het school-
ritme.
Onze driejarige zal weinig moeite hebben met 
de peuterspeelzaal, denk ik; die grenst namelijk 
aan ons flatgebouw. Ik zie hem vaak stilletjes 
door het raam naar de kleintjes beneden kijken. 
Als we thuiskomen van boodschappen doen, 
geeft hij weleens aan dat hij niet naar boven wil. 
‘Daar’, wijst hij naar de speelplaats, wil hij liever 
naar toe. Voor ons is het best spannend hoe hij 
het straks allemaal zal ervaren. 

 Natasja Ivanov, 2005

‘Als we in onze eigen taal beginnen te praten, 
kan de meester nog iets van ons leren.’

Een Romaleerling in 2001
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Wanneer ze wel onderwijs volgen, hebben onderwijs-
krachten vaak geen tijd om aan deze speciale groep 
leerlingen aandacht te besteden. Wat medewerkers onder 
andere vanuit het Romaproject doen, is de communicatie 
op gang houden tussen school, kinderen en hun ouders. 
De begeleider is de ontbrekende schakel, die niet alleen 
probeert een duidelijk zicht te krijgen op de soms pro-
blematische onderwijssituatie, maar die tevens in staat 
is deze tussen alle betrokkenen bespreekbaar te maken. 
Zowel leerkrachten als de Roma-ouders zelf zijn blij met 
deze intermediairs en ook een directeur die in het alge-
meen bij dit soort ‘moeizame gesprekken’ aanwezig is, 
hoeft er niet langer bij te zijn. 
Naast burgervrijwilligers komen tegenwoordig ook de zo-
geheten twinmediairs in beeld. Mensen uit de bevolkings-
groepen zelf die onder begeleiding van een ervaren (leer)
kracht als klassenassistenten op scholen ingezet worden. 
Zij kunnen zo nodig uitleg geven in hun eigen taal. Wan-
neer de leerlingen de lesstof – waaronder de voor hen 
vaak moeilijke vakken lezen, taal en rekenen – beter be-
grijpen, kunnen ze in de klas gemakkelijker de lessen vol-
gen. Het zelfvertrouwen van de leerlingen en de prestaties 
nemen daardoor toe. 

Presentiewerk
Regelmatig worden ontwikkelingen binnen de Romagezin-
nen met betrekking tot gezondheidszorg, werkgelegenheid 
of onderwijs geblokkeerd, voornamelijk vanwege taalpro-
blemen, niveauverschillen, miscommunicatie of wantoe-
standen. In verschillende opzichten missen de ouders de 
bagage om zich aan te sluiten en zich verder te ontplooi-
en in de hedendaagse samenleving. Als Roma in gesprek 
zijn met ambtenaren, onderwijskrachten of artsen, dan 
ontgaat hun een groot deel van het gesprek. Vragen wor-
den er nauwelijks door ze gesteld en soms weten ze über-

Scholing?

‘Voor een buitenstaander is het misschien niet te begrijpen, maar in onze Romacultuur is een meisje vanaf haar 
twaalfde rijp om te trouwen. Dus wordt zij daar rond haar elfde levensjaar al op voorbereid. Dat houdt in dat zij moet 
leren om een goede huisvrouw en moeder te zijn.
Na enkele maanden vervolgonderwijs kan ineens iemand uit bijvoorbeeld Frankrijk of Denemarken volgens de Ro-
matraditie met haar trouwen en daarna volgt ze hem naar het desbetreffende land. Wat heeft ze dan aan die lessen 
gehad? Ik weet dat er andere regels gelden in Nederland, maar wij leven in onze cultuur en ik vind dat men die moet 
respecteren. Ik kan begrijpen dat burgers daar moeite mee hebben en dat onze instelling voor hen moeilijk te accep-
teren is. Toch is dit de reden waarom wij de meisjes vanaf een bepaalde leeftijd niet langer onderwijs laten volgen. 
Het onbegrip en de afkeuring van de Nederlandse samenleving is de prijs die wij hiervoor moeten betalen. Wij zijn nu 
al dertig jaar hier en we hebben in al die tijd de traditie van het uithuwelijken in stand kunnen houden. Zouden wij 
dat niet langer doen, dan zou ook een deel van onze Romacultuur wegvallen.’

Een Romavrouw in Amsterdam, die haar twee dochters van 13 en 16 niet langer onderwijs laat volgen, in 2001

Nadine Rosenberg is een van de eerste intermediairs uit haar eigen 
bevolkingsgroep die leerlingen op de basisschool bijles geven. In haar geval 
gaat het om Sintikinderen in Nuenen (N.-Br.). Foto: Bianca Wagner, 2004 
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haupt niet wat er besproken is. Mensen die ‘de pas er niet 
in kunnen houden’ hebben hulp nodig van de omringende 
gemeenschap. Die hulp is niet vanzelfsprekend, omdat 
niet alle (gemeentelijke) instellingen erop zijn (in)gericht 
deze hulp adequaat te bieden. 
Door religieuzen, aandachtsfunctionarissen en vrijwilligers 
onder de Roma wordt veel aandacht besteed aan de mens 
achter zijn of haar sociale en maatschappelijke problema-
tiek. Als presentiewerkers leven zij zich in de situatie van 
de betrokken personen of families in. Zij zoeken samen 
met hen naar verbanden in de samenleving, gericht op 
behoeftes als gezondheidszorg, huisvesting, onderwijs, 
of werkgelegenheid. Zij leggen contacten en lopen een 
eind mee in het helpproces om wederzijdse verhoudingen, 
communicatie en ontwikkelingen te ondersteunen. Ook 
wanneer oplossingen of verbeteringen zijn gerealiseerd, 
blijven ze een tijd meekijken om eventuele stagnaties mee 
op te kunnen vangen. n

Tante werkt

Mijn nichtjes, negen en tien jaar 
oud, zitten in groep zes en zeven 
van de basisschool. Ze kunnen alle-
bei goed leren en geen mens vraagt 

zich af of zij straks voortgezet onderwijs zullen 
volgen. Het is als vanzelfsprekend. Misschien is 
het bij andere Romafamilies nog niet zo duidelijk 
of de meisjes wel verder mogen studeren. Hun 
dochters worden al jong uitgehuwelijkt en de 
school is dan een sta-in-de-weg. Mijn ouders 
waren vroeger streng voor mijn oudste zus. Voor 
ons, de jongeren, liep het anders. We namen zelf 
meer vrijheid, ook in het uitgaan. Nu werk ik. 
Dat is eigenlijk nieuw voor jonge Romavrouwen, 
maar ik zal zeker een voorbeeld zijn. Mijn nicht-
jes kijken een beetje naar me op: hun tante zit 
daar op dat grote kantoor met een hoop andere 
mensen. Dat willen zij in de toekomst ook wel! 
Maar om aan een goede baan te komen moet 
je tegenwoordig een opleiding hebben. In ieder 
geval twijfelen ze zelf al niet meer om door te 
leren en wij, intussen de jongvolwassenen, staan 
er vierkant achter. De tijden veranderen en ook 
de cultuur. Ik ben daar blij om, hoe anderen er 
ook over mogen denken. Mijn zoontje laat ik in 
een goede omgeving opgroeien en ik zal hem la-
ter helpen bij zijn huiswerk. Dat doe ik nu al voor 
mijn nichtjes als ze erom vragen. Romakinderen 
verdienen allemaal een goede toekomst. 

 Natasja Ivanov, 2005
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Present blijven

‘Ik heb geleerd om een flinke slag om de arm te houden, niet te snel tevreden te zijn met mijn eigen idee van ‘ik weet 
het wel’, of ‘ik snap het wel’. Ik volg veel mensen in de praktijk meestal niet! Ik kan wel zeggen dat ik het niet begrijp en 
vragen ‘hoe bedoelt u?’ maar het zoeken blijft. Dat geldt voor alles: voor de alledaagse praatjes over de hond, over de 
kinderen, over het ziekenhuis, over de overlast in de buurt, over ergernis aan anderen, over pijn in de rug, over de gang 
van zaken in een club of comité, over de centenproblemen die niet oplossen of juist weer wel, de grapjes die gemaakt 
worden, de stiltes die vallen, de vloeken, de scheldkanonnades, de ellenlange verhalen, de verzuchtingen: wat willen 
mensen mij eigenlijk zeggen?
Ik blijf present en ondersteun, geef suggesties, spreek moed in. Ik zeg ‘kom op, hou vol, je hebt een eigen plek, jij mag 
dat hebben, je hebt je rechten, vraag eens aan die ander hoe die het doet, hoor je wat ze zegt, vertel gerust wat je moei-
lijk vindt, je mag opnieuw beginnen, wees niet bang, je valt niet samen met je probleem, je doet het goed!’
Als maatje in het gesprek en in het optrekken met mensen ben je een praatpaal, een ‘tegenover’, een sparringpartner, 
iemand die een suggestie kan geven, een tip, een idee of een verwijzing, of die als een spiegel kan laten zien wat die an-
der eigenlijk lijkt te zeggen. We kunnen een trooster zijn, een geduldige en niet te snel oordelende luisteraar, iemand die 
respect kan betonen. Uit oprechte verwondering kunnen wij iemand eer bieden. Maar ook vragen stellen, aanspreken op 
iemands verantwoordelijkheid en keuzes: ‘Zo wilde u het toch?’ Confronteren in respect. En delen in vreugde en verdriet. 
De gouwe ouwe spreuk gaat gelukkig nog steeds op: gedeelde smart is halve smart, gedeelde vreugd is dubbele vreugd!’

Drs. Titus Schlatmann in zijn lezing De presentiebenadering in het buurtpastoraat, gehouden tijdens de landelijke studiedag van 

het PWN op 2 oktober 2007

Zuster Ulrike Braun (1937) van de congregatie van de Zusters van O.L. Vrouw 
te Amersfoort, zet zich vanaf de midden jaren tachtig als presentiewerker 
onder meer in voor de verschillende Romafamilies in en rond Utrecht. 
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Geloofsverschillen

O Devel
Dat God de aarde, Phu, heeft geschapen wordt door de 
zigeunerbevolking niet aangenomen, om de eenvoudige 
reden dat deze nooit geschapen heeft hoeven worden. De 
aarde, dat wil zeggen: het heelal bestond in hun ogen al 
en heeft altijd bestaan. God schiep wel de mens, daarover 
bestaat geen twijfel. Sinti en Roma geloven in één God, o 
Devel, o Del, of o Deloro (een verkleinwoord). Opvallend is 
het gebruik van het lidwoord, het Nederlandse de. De God. 
Zijn antipool is o Bengh, de duivel en verpersoonlijking 
van het kwaad.45 Daarnaast kent men de maagd Maria als 
de moeder Gods, Debleskri Dai. In de meeste woonwagens 
of huizen vindt men altijd wel een afbeelding of een beeld 
van Maria. Met uitzondering van de pinkstergemeentele-
den; zij aanbidden noch Maria, noch beelden. 
Roma voelen zich weinig verbonden met een gevestigde 
structuur of kerk. Rituelen als een bedevaart, doop of be-
grafenis vinden plaats binnen de eigen groep, terwijl het 
instituut Kerk volgens hen duidelijk tot de gadjéwereld (bur-
gerwereld) behoort.46 Wel houden zij regelmatig grote reli-
gieuze bijeenkomsten, zoals georganiseerd door de pinkster-
gemeente. Aanhangers van het rooms-katholicisme trekken 
vooral naar bedevaartplaatsen in binnen- en buitenland. 
De Roma kennen geen gemeenschappelijke godsdienst. 
Tijdens hun nomadische reizen namen zij veelal de religie 
over van het land waar zij verbleven. 

Pastorale 
betrokkenheid

       In en buiten de kerk

Ik merk wel dat ouderen het geloof op een andere manier belijden dan 
jongeren. Het verschil kan ik echter niet goed aangeven. Vroeger bood het 
leven minder zekerheid dan vandaag de dag. De grote armoede, het onzekere 
bestaan – vaak zonder vaste woon- of verblijfplaats – zullen daarbij zeker 
een rol hebben gespeeld. Mensen zochten houvast en vonden dat in de kerk, 
in het gebed waarin zij de zegen vroegen voor de reis en voor de toekomst 
van de kinderen.

Jordana Jovanovic 

in Samen! nr. 1, 

pagina 4, 2005

3.

Het beeld van Notre-Dame des Gitans (Fr.)
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Islamieten en Jehova’s getuigen

Eigen gemeenschap
Veel levensbeschouwingen en geloofsrichtingen zijn van 
invloed geweest op het religieus besef van de zigeuner-
gemeenschappen. Zo bevinden zich onder de Romavluch-
telingen uit Oost-Europa in Nederland behalve orthodoxe 
christenen ook moslims, wat te verklaren valt uit de in-
vloed van het Ottomaanse Rijk (het in 1918 ten onderge-
gane rijk van de Turkse sultans) op deze regio.47 

Fehim Sejdić : Mijn vrouw en ik komen uit Bosnië waar onze 

voorouders generaties lang woonden. Vijfhonderd jaar lang 

zijn daar de Turken de baas geweest en daardoor zijn de Bos-

niërs mohammedaans geworden. Onze voorouders deden wat 

van hen verwacht werd: ze gaven mohammedaanse namen 

aan hun kinderen, want als de kinderen in de omgeving na-

men krijgen zoals Ibrahim, Mehmed of Fatha, dan noem je 

je kinderen niet Marko, Zoran of Vesna. De Bosniërs gingen 

naar de dzjamija, de kerk; onze voorouders gingen ook en zo 

zijn wij Bosnische zigeuners mohammedaan geworden, net 

zoals de Servische zigeuners orthodox en de Kroatische zigeu-

ners rooms-katholiek werden. En dan nog zijn er mensen die 

zeggen dat wij ons niet aanpassen… 

Voor de oorlog was de religie erg belangrijk in Joegoslavië. La-

ter is dat allemaal veranderd, minder streng geworden, zeker 

in de grote steden waar ik ben opgegroeid. Mensen van mijn 

generatie gingen al niet meer naar de koranlessen en we zagen 

pas iets van de mohammedaanse gebruiken als er iemand be-

graven werd of als er iemand in het dorp trouwde. Door onze 

jarenlange omzwervingen door heel Europa en ons verblijf 

hier in Nederland is die invloed nog minder geworden.48

Doordat Roma vanuit de oostelijke Europese landen naar 
het westen trokken en nog steeds deze kant op komen, 
proberen zij aansluiting te vinden bij groepen die dezelfde 
religie aanhangen. Meestentijds echter beleven zij hun 

geloofsbeleving binnen de eigen gemeenschap. Sommige 
vooraanstaande Roma zijn imams, voorgangers in mo-
hammedaanse godsdienstoefeningen. 

Zekerheid
Enkele Romafamilies die sinds 1978 naar ons land 
kwamen, zijn ondanks hun islamitische achtergrond 
overgegaan naar de Jehova’s getuigen. De bijbel en de 
interpretatie van de bijbelteksten spelen hier een grote 
rol en geeft voor de aanhangers een grote zekerheid in 
het leven. Familieleden die niet toegetreden zijn tot de 
Jehova’s getuigen vinden over het algemeen dat er een 
verwijdering tussen hen heeft plaatsgevonden. 

Fehim Sejdić :Ik heb sommige van mijn neven al maanden 

niet meer gezien, ze lezen de bijbel en andere boeken; verjaar-

dagen en andere feestdagen worden niet meer gevierd. En 

onze gesprekken zijn veranderd, het is net alsof er een muur 

tussen ons gebouwd wordt die telkens hoger en dikker wordt, 

dat vind ik jammer, vreselijk zelfs.

En toch, als ik alleen ben en zo zit te denken, over mijn kin-

deren, mijzelf, over wat er met ons gaat gebeuren, over alles 

gewoon, dan krijg ik soms hoofdpijn omdat ik zo veel vragen 

heb en weinig of geen antwoorden. En zij, de Jehova’s, zij 

openen hun boeken en meteen hebben zij antwoorden op al 

de vragen. Kijk, dat vind ik nou iets om jaloers op te zijn. Ook 

zie ik andere dingen, de mannen gokken en drinken niet meer, 

ze voeden hun kinderen anders op, zijn anders tegenover 

hun vrouwen, cultureler zou ik zeggen, ze komen zelfs iedere 

maand uit met hun geld, en dat vind ik ook wel goed. 49

Heilige plek

‘Ik herinner me dat ik een keer op een namiddag lawaai hoorde op straat. Ik keek uit het raam en ik zag naast de mij 
bekende groep zigeuners zo’n veertig, vijftig onbekenden. Het waren veelal mannen, enkele vrouwen en wat kinderen en 
het ging er onderling nogal heftig aan toe. Ze belden aan bij de pastorie en vroegen of ze de kerk in mochten. “De kerk-
deur is open,” zei ik, “en via het portaal kun je naar de Mariakapel, maar,” zo vroeg ik erachteraan, “waarom willen jullie 
naar de kerk?” Want eerder was er weleens over gesproken dat de Roma in onze opvanggemeente moslim waren. Ze ant-
woordden dat twee van hen een ernstig conflict hadden, waarbij beiden hun opperste gelijk meenden te moeten halen 
en dat ze er als familie niet meer uitkwamen. En nu bevonden ze zich in de buurt van een heilige plaats, de kerk – maar 
de Mariakapel was ook geschikt – en daar zouden beide Roma onder ede verklaren dat ze de waarheid spraken, want als 
ze dat niet deden dan vielen ze dood neer. Door het absolute van deze opmerking zei ik: “Nou, ga maar gauw dan.” Ze 
zijn naar binnen gegaan en het was stil. Wat zich daar vervolgens afspeelde weet ik niet, na een tijdje kwamen ze naar 
buiten en tot mijn grote opluchting ook de twee ruziemakers. De vrede bleek te zijn getekend en tevreden konden ze 
naar huis. Kijk, dát noem ik nou religieus moreel gezag. Het geeft ze houvast en komt niet voort uit de moslimwereld of 
vanuit een christelijke signatuur, maar uit de eigen zigeunertraditie.’
  

Jos de Vries, oud-parochiepastor in Berkel-Enschot in een interview in 2011



38

Orthodoxe christenen

Nieuwe traditie
De oudere generatie Roma die sinds 1977 in Lelystad en 
Nieuwegein wonen, leefde voor het merendeel lange tijd 
in Servië en Montenegro. Wat niet wil zeggen dat ze daar 
ook allemaal zijn geboren. Veel ouderen zijn oorspronkelijk 
afkomstig uit Rusland of Hongarije. Door deze Roma zijn 
jarenlang de orthodoxe regels en wetten, ook in Nederland, 
in stand gehouden. De orthodoxe kerk van Servië, maar ook 
de zusterkerken in Rusland, Roemenië, Bulgarije en Grie-
kenland hanteren een andere liturgische kalender dan de 
rooms-katholieke of protestantse in het westen. Het is het 
verschil tussen de oude juliaanse en de meer recente gre-
goriaanse kalender. Daarom valt Kerstmis bij de orthodoxe 
kerken volgens de gregoriaanse kalender op 7 en 8 januari 
en nieuwjaar op 14 januari. Hoewel de Oosters-orthodoxe 
kerk zich kenmerkt door een bepaalde strengheid, een 

nauwgezette naleving en een vasthouden aan de traditie, 
houden de nieuwe generaties Roma zich steeds meer aan 
de christelijke feesten en data en komt er aan de orthodoxe 
beleving van onder andere het kerstfeest een einde.50

Kerstmis in januari
 
‘De dag voor kerstavond, 6 januari, was altijd een drukke 
dag van voorbereidingen. De vrouwen stonden te koken 
en te bakken, vooral veel zoetigheid en in grote hoe-
veelheden, want we verwachtten altijd veel bezoek om 
gezamenlijk te eten, te drinken, te zingen en te dansen. 
De vloer werd bedekt met stro, zoals in de stal waar Je-
zus werd geboren. ’s Avonds om tien uur gingen we dan 
naar de nachtmis; eerst driemaal in processie rond de 
kerk voordat we naar binnen gingen. Vanaf kerstavond 
tot derde kerstdag mocht het huis niet worden schoonge-
maakt, dat bracht ongeluk. Ook was het niet toegestaan 
etensresten weg te gooien. Een echte karança fálo, een 
kerstboom, hadden we niet, zeker niet toen onze families 
nog rondtrokken. Dan namen we gewoon een eikentak 
waar nog een blaadje aan zat. Die hing vroeger in de nok 
van de tent, later in een hoek van de wagen of kamer. Wie 
het eerste op was gaf het startsein voor de ronde langs 
familie en vrienden. We gingen van deur tot deur waar-
door het gezelschap steeds groter werd en we uiteindelijk 
allemaal samen waren. Kerstmis was voor ons het feest 
van weerzien en uitbundigheid, in de hoop dat de winter 
niet te lang zou duren en te streng zou worden. Waarom 
we dit allemaal niet meer doen en waarom er nu op 25 
december knipperlichten in de kerstboom zitten? “Kaj san, 
kadè inkres tu.” In jullie taal betekent dit: “Waar je bent, 
zo gedraag je je”.’51

Romavrouw Gisela over de traditie van het orthodoxe 

kerstfeest

Sancta María 
Maria neemt bij de orthodoxe Roma een belangrijke 
plaats in. Jaarlijks wordt op 27 oktober het feest van 
Sancta María gevierd. De hoogtepunten vormen het ont-
steken van een grote kaars en het snijden van het speciaal 
gebakken ronde brood door de vader van het gezin. De 
kaars zal de hele dag blijven branden. Het vlammetje ver-
bindt de aarde met de hemel en de gezinsleden en gasten 
met elkaar. Voordat het brood aangesneden wordt, spreekt 
de vader gebeden en wensen uit, waarna het wordt 
besprenkeld met wijn. Alle gezinsleden eten er daarna 
een stukje van. Tegelijkertijd brandt er wierook. Dit alles 
gebeurt om de heilige Maria zegen en gezondheid af te 
smeken. De tafel staat vol met etenswaar en drank, maar 
dat is bijzaak. Het gaat om het brood, het voedsel van de 
armen. De hele dag wordt er verder gefeest en er schuiven 
gasten aan. Het is een bijeenkomst van eten en delen.

Trots

Zoals mijn achternaam al doet 
vermoeden ben ik van Russische 
afkomst. Het is bekend dat er al in 
het begin van de zestiende eeuw 

Roma in Rusland zijn. Ze worden er in die tijd 
beter behandeld dan degenen die in Hongarije 
of Roemenië terechtkwamen, waar tot ongeveer 
1870 sprake zou zijn geweest van slavernij. Mijn 
overgrootouders en mijn opa’s en oma’s zijn ge-
boren Russen. Vanuit de plaats Harkov trok mami 
(oma) met haar gezin naar voormalig Joegosla-
vië, waar mijn moeder en mijn tantes het levens-
licht zagen en opgroeiden. Een verdere trektocht 
leidde ertoe dat ik in Frankrijk ter wereld kwam. 
Van mijn moeder weet ik dat er nog veel familie-
leden van ons in Rusland wonen, maar die ken ik 
niet. Wel komen er soms Romamensen van daar 
naar Nederland en als ik ze ontmoet blijken we 
dezelfde taal te spreken. Toch zijn er afwijkin-
gen in de cultuur, in de uitdrukkingen (we leven 
immers in verschillende landen), in de diverse 
gebruiken, geloofsovertuiging en levensstijl. Er 
zijn er die nog rondtrekken en als het ware geen 
vaste grond onder de voeten hebben; anderen 
zijn gehuisvest en kennen geen nomadisch leven 
meer. Er wordt weleens gedacht dat ik familie 
zou kunnen zijn van de rijke Ivanovs of van spor-
ters met dezelfde achternaam, maar dat is niet 
zo, wat ikzelf wel een beetje jammer vind. Maar 
wat zeker zo belangrijk is: ik ben er trots op een 
Roma-Ivanov te zijn! 

 Natasja Ivanov, 2001
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Pinkstergemeenteleden

Vuur en vlam
Onder de zigeunerbevolking wordt sinds de jaren vijftig 
van de vorige eeuw vooral in Frankrijk, waar de beweging 
begon, met succes geëvangeliseerd door de pinksterge-
meente. Deze is ontstaan, naar men zegt, naar aanleiding 
van de wonderbaarlijke genezing van een door de medici 
opgegeven zoon van een oude zigeunerin, Mère Duville 
(zie kader: Een goddelijke genezing). In 1964 zouden zich 
in Frankrijk naar een voorzichtige schatting al zo’n 6000 
zigeuners hebben aangesloten bij de Assemblée de Dieu, 
een onderdeel van de beweging der Pentecotisten. Het 
zijn vooral de dynamische elementen die aantrekken: de 
uitbundige broederlijke liefde, het gebruik van de eigen 
(lands)taal, een levendige en concrete prediking, het 
inschakelen van leken, het begrijpelijke gebruik van de 
bijbel en sprekende symbolen als de doop door onderdom-
peling. 
Vanwaar de naam pinkstergemeente? Het symbool van 
de Heilige Geest, nedergedaald over de apostelen, is vuur. 
Door de kracht van Gods Heilige Geest raakten en raken 
mensen in de hele wereld in ‘vuur en vlam’ en overtuigd 
van het geloof. 

Een goddelijke genezing

Het was in januari 1950 toen Mère Duville een stand-
plaats toegewezen kreeg in Lisieux (Fr.). Zij besloot die 
dag naar de markt te gaan om haar voorraad garen en 
band waarmee ze ventte, aan te vullen. Daar trof ze een 
man die bijbels verkocht. Ze raakte met hem in gesprek 
over Jezus en de man gaf haar een pamfletje dat ze keurig 
opvouwde en in haar portemonnee stopte, want lezen 
kon ze niet. Enkele maanden later werd een van haar 
jongens ernstig ziek, een tuberculeuze buikvliesontsteking 
waarvoor de doktoren alle hoop op herstel opgaven. De 
specialist zei onder andere: ‘Mevrouw, troost u met uw 
andere kinderen. Wat deze jongen betreft: reken maar 
niet langer op genezing.’ In haar wanhoop herinnerde zij 
zich de woorden van de man in Lisieux. Nog steeds droeg 
ze het pamfletje bij zich. Ze liet het lezen aan een vrouw 
die haar het adres voorlas waar een evangelisatiegebouw 
gevestigd was. Ze snelde erheen en rende naar binnen 
zonder te kloppen. Men hield er juist een godsdienstoe-
fening, maar ze interrumpeerde de spreker en riep: ‘Mijn 
zoon gaat sterven, kom met mij mee om te bidden!’ De 
voorganger antwoordde: ‘Nee, uw zoon zal niet sterven, 
want God is almachtig en zal hem genezen.’ Na de sa-
menkomst ging de voorganger met haar mee naar het 
ziekenhuis en legde haar zoon in de naam des Heren de 
handen op. Enkele dagen later verliet de jongen het zie-
kenhuis. Hij was volkomen genezen. Het nieuws van deze 
goddelijke genezing verspreidde zich razendsnel onder de 
zigeunerbevolking. De ontdekking van Jezus als genezer, 
redder en verlosser was een feit. 

Bron: Clement le Cossec, Wonderen onder zigeuners

Een brandende kaars, brood en wierook vormen de belangrijkste bestanddelen 
tijdens het feest van Sancta María. Foto: familie Duric, Nieuwegein, 2003

Het speciale brood, het voedsel van de armen, wordt in stukken gesneden en 
gedeeld. Foto: familie Duric, Nieuwegein, 2003
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Grootse bijeenkomsten
Niet zelden worden grote terreinen van meerdere hectaren 
afgehuurd om samenkomsten te houden. Vooral in Frank-
rijk komt het voor dat er meer dan duizend caravans voor 
een pinkstergemeentebijeenkomst, die vaak langer dan een 
week duurt, bij elkaar staan. Er moet dan gezorgd worden 
voor de installatie van drinkwater, voor toiletten, voor het 
opruimen van afval. Enkele predikers hebben de leiding, 
een ordedienst draagt de verantwoordelijkheid voor het 
terrein en de tenten. Men wordt opgenomen in een zekere 
gemeenschap die uiterst soepel georganiseerd is. 
Net als bij enkele katholieke bedevaarten (bijvoorbeeld de 
jaarlijkse Sintibedevaart naar Roermond) begint zo’n grote 
samenkomst met een groot kampvuur. In één tent wordt 
aanhoudend gebeden. ’s Avonds vinden er evangelisatie-
diensten plaats met muziek, getuigenissen, samenzang en 
God aanbidden en lofprijzen. Pas wanneer de kandidaten 
de nodige instructies ontvangen hebben en zij terdege 
voorbereid zijn, worden er doopdiensten gehouden. 

Nino Rosenberg: Vrijwel op hetzelfde moment dat ik bekeerd 

was, wist ik ook dat ik me zou laten dopen. Dat is de tweede 

stap in het geloof. Het is eigenlijk de officiële bevestiging dat 

je bekeerd bent. Mijn vrouw Anita en ik zijn tegelijk gedoopt, 

tijdens een samenkomst met Kerstmis in 1980. In feite kan 

het in elk water, maar tijdens de samenkomsten gebruiken 

we meestal zo’n metalen waterbak, waar je dan in onder-

gedompeld wordt. De doop symboliseert de dood met Jezus 

Christus. Je legt je oude leven af en staat op in een nieuw leven 

met Jezus. Je verplicht je dan om te doen wat Hij gezegd heeft: 

‘Gaat in de hele wereld en verkondig het evangelie. En maak 

alle volken tot mijn discipelen.’ Nou, en dat proberen wij te 

doen. 52 

Katholieken

Bedelende zwervers
Pastorale zorg voor wagenbewoners in Nederland bestaat 
al sinds het begin van de twintigste eeuw, toen steeds 
meer mensen in wagens en op afgelegen woonwagen-
centra terechtkwamen. De verschillende Romagroepen en 
-families die rond en vanaf die tijd naar Nederland reis-
den, waren van oorsprong nomadisch en altijd onderweg 
om in hun levensonderhoud te voorzien. Veel contacten 
met de Kerk, voor zover ze katholiek waren, hadden de 
rondtrekkende zigeunerfamilies daardoor niet en omge-
keerd schonken parochies nauwelijks aandacht aan deze 
bevolkingsgroep. Pastores hadden het niet zo op de bede-
lende zwervers die regelmatig aanklopten bij hun pasto-
rieën voor eten, geld of kleding voor de kinderen. Nog een 
reden was dat men ze niet in de kerk zag tijdens de zon-
dagse missen. En ook al was er een priester begaan met 
de mensen uit deze bevolkingsgroep, dan nog bleek het 
moeilijk een band op te bouwen, omdat zij slechts tijdelijk 
op een en dezelfde plek verbleven. Na korte tijd, soms na
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Een ander geloof?

Ik ken ze al heel lang, de vrouw die ik op het woonwa-
gencentrum ontmoet. Na de begroeting constateren we 
dat we elkaar al geruime tijd niet hebben gezien. Meteen 
daarop zegt ze: ‘Pater, ik ben niet meer van uw geloof. 
Ik aanbid Maria niet meer. Ik steek niet langer kaarsen 
voor haar op en de Mariabeeldjes zijn uit de wagen ver-
dwenen. Ik ben bekeerd naar een ander geloof. Alleen 
Jezus aanbid ik nog.’ Toen draaide ze zich om en liep van 
me weg. Daar stond ik dan, enigszins verbouwereerd. 
Hadden we elkaar nu niets meer te vertellen? Omdat zij 
verder geen lichtjes voor Maria brandt en ik wel, hebben 
we daarom niets gemeenschappelijks meer? Hangt zij nu 
de ene religie aan en ik een andere, en ontstaat daardoor 
een verwijdering?
Ik legde mijn oren te luisteren bij twee oudere wijze 
vrouwen. De ene is een actief lid van de pinksterge-
meente, de andere katholiek. Beiden zijn gelouterd door 
tegenspoed in het leven en sterk in hun geloofsovertui-
ging. Zij delen de zorg dat door verschillende manieren 
van geloven families uit elkaar worden gerukt en tradi-
ties verloren gaan. ‘Dat maakt het geloof juist ongeloof-
waardig.’ Waarom maken mensen het zich zo moeilijk, zo 
vragen zij zich af. 
De ene vrouw is van mening dat de God van de pinkster-
gemeente en de God van de katholieken een en dezelfde 
is. Ze benadrukte dat het eerste gebod (gij zult God be-
minnen) niet losstaat van het tweede (bemin uw naaste 
als uzelf) en die gelden, zei ze, voor alle geloven. ‘We 
kunnen God zoveel dienen als we willen, maar laten we 

Een tent van de pinkstergemeente waarin samenkomsten en gebedsdiensten 
plaatsvinden. Foto: 2004
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een dag al, waren ze weer verdwenen. Dopen en eerste 
communies vonden veelal onderweg plaats, in plaatselijke 
kerken of in bedevaartsoorden. 

Paters en zusters
Of er verder initiatieven voor het welzijn van de grote 
reizende familiegroepen werden ondernomen, was tot ver 
na de Tweede Wereldoorlog afhankelijk van sociaalvoe-
lende personen binnen een parochie, van zusters vanuit 
het woonwagenliefdewerk, van een enkele regionale 
aalmoezenier die ook werkzaam was voor de woonwa-
genbewoners op de grote centra en – op immaterieel 
gebied – van de Vincentius- en caritasverenigingen. Pater 
A. Oremus s.j., van 1962 tot 1980 hoofdaalmoezenier 
van het landelijke woonwagenpastoraat, brengt in die tijd 
de zigeunerproblematiek weliswaar onder de aandacht, 
voornamelijk echter in Europees verband door zijn reizen 
naar het buitenland en het bijwonen van internationale 
zigeunercongressen.53

Enkele Kleine Zusters van Charles de Foucauld (een 
Franse congregatie van religieuzen die in kleine gemeen-

schappen van drie of vier vrouwen tussen de mensen wil-
len leven in vriendschap, werk en gebed) trekken in 1958 
voor het eerst naar Nederland om voor korte of langere 
tijd op verschillende Sinti- en Romalocaties te verblijven. 
Later reizen ze met een eigen caravan door het land. Van-
af 1978 staan ze onder meer bij de Romafamiliegroepen 
in Gilze en Rijen, Berkel-Enschot en Utrecht en maken 
daar deels de problematiek mee van de Roma-opvang. 
Doordat er eind vorige eeuw te weinig zusters zijn om 
het leven in een caravan in Noord-Europa voort te zetten, 
komt er ook aan hun aanwezigheid bij de Sinti- en Roma-
bevolking in Nederland in 1990 een einde. 

Moeder Maria
Ook al zijn Sinti- en Romagemeenschappen in Nederland 
tegenwoordig op locaties en in woningen gehuisvest en 
is rondtrekken niet langer toegestaan, een band met de 
plaatselijke kerk of parochie is er nauwelijks. Elke kerk is 
als het ware een bedevaartsoord waar God, Maria en alle 
heiligen op een bijzondere wijze kunnen worden vereerd 
en aanbeden en waar men kaarsen kan opsteken. Kinde-
ren worden gedoopt of doen de eerste communie – om 
wat voor redenen dan ook – niet in parochieverband, 
maar veelal in een kerkje, kapel of bedevaartplaats met 
een door henzelf gevraagde priester. 
Maria neemt een belangrijke plaats in. Men vraagt niet 
rechtstreeks aan God om hulp maar aan moeder Maria: 
‘Maria, vraag het eventjes aan Jezus, dat Hij ons helpt’. 
Kaarsen en de eigen soms weemoedige muziekklanken 
onderstrepen de wens en vormen de directe lijntjes naar 
boven. 

onze naaste in de kou staan,’ zo legde ze uit, ‘dan is ons 
geloof waardeloos. En of je nu een kaarsje opsteekt bij 
Maria of bij Jezus, dat maakt de geloofsovertuiging niet 
anders. Als dat kaarsje in dienst staat van het eerste en 
het tweede gebod, dan is er niets aan de hand.’
Ook de katholieke vrouw reageerde zonder er bij na te 
hoeven denken: ‘We hebben allemaal dezelfde Vader in 
de hemel. De wegen die naar Hem toe leiden kunnen 
verschillend zijn. Er gaat er een langs Mariabedevaart-
plaatsen en -devoties, een andere langs pinksterge-
meentebijeenkomsten en een derde komt bij de moskee 
uit, maar uiteindelijk staan we later als we dood zijn 
allemaal voor dezelfde Vader. De ene manier van geloven 
is niet beter dan de andere; we zijn immers allemaal 
op weg naar hetzelfde doel. We moeten elkaar wel de 
ruimte geven. Daarom zouden we meer respect moeten 
hebben voor ieders geloofsuitingen. Vergelijk het met de 
huidskleur van mensen of zoals ze zich kleden. De wereld 
zou maar saai zijn als we er allemaal gelijk uit zouden 
zien. We hebben elkaar dan niet zoveel meer te vertellen, 
laat staan dat we nog iets van elkaar leren.’ 
Voor mij was en is het duidelijk. Ik ben ervan overtuigd 
dat God, de Vader in de hemel, zich helemaal niet druk 
maakt over de geloofsweg die we gaan. Belangrijk voor 
Hem is dat we hier en nu voor elkaar goede mensen zijn. 
Binnenkort ga ik die mevrouw weer even opzoeken die 
overgegaan is naar de pinkstergemeente. Ik weet al waar 
we het tijdens ons gesprek over zullen hebben. 

Jan van der Zandt m.s.c., in Samen!, nummer 3, 2004

Kleine Zusters van Charles de Foucauld trekken vanaf de zestiger jaren, 
eerst met een bus, later met een caravan, naar locaties waar Sinti en Roma 
verblijven. 
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Bedevaarten
De voorouders van de huidige generatie Sinti en Roma 
reisden al naar plekken in Nederland en Europa, zoals 
Roermond, Banneux (B.), Lourdes, Saintes-Maries de la 
Mer (Fr.), of Fátima (P.), waar gevraagd werd om genezing 
voor zieken, om heil en voorspoed en waar men de over-
ledenen herdacht, vaak rond een groot kampvuur en door 
middel van talloze opgestoken kaarsen. Voor zover bekend 
is de eerste zigeunerbedevaart in Nederland gehouden op 
5 juli 1965 naar Onze-Lieve-Vrouw in de kathedraal van 
Sint-Jan te ’s-Hertogenbosch, georganiseerd door pater 
Oremus s.j. In een brief nodigt hij de families uit, waarin 
hij tevens aangeeft dat bisschop W. Bekkers de H. Mis zal 
opdragen ‘voor alle overledenen van het afgelopen jaar en 
om de zegen af te roepen over U en Uw kinderen’, waarna 
er een Mariahulde zal plaatsvinden met bloemen en 
kaarsen ter ere van Maria, ‘de Moeder van alle zigeuners’. 
Later in datzelfde jaar, van 24 tot en met 27 september, 
vindt er een grote internationale bijeenkomst plaats in 
Rome, waar zigeuners afkomstig uit een groot aantal 
landen van Europa door de paus in audiëntie worden ont-
vangen. 

Eerste Rom zalig verklaard

Céferino Jimenez Malla, bijgenaamd El Pelé, van zi-
geunerafkomst, wordt geboren in Fraga, in de provincie 
Huesca in Spanje. Waarschijnlijk op 26 augustus 1861. 
Hij leeft, net als zijn familie, volgens de zigeunerwet-
ten. Als kind maakt hij eigenhandig manden en verkoopt 
die langs de bergachtige wegen van de streek waar hij 
woont. Al vroeg trouwt hij met Teresa Jimenez Jimenez, 
een gitana uit Lérida en ze vestigen zich in Barbastros. 
In 1912 trouwen zij ook voor de katholieke Kerk. Het 
echtpaar krijgt zelf geen kinderen, maar adopteert 
Pepita, het nichtje van Teresa. El Pelé geeft de beste 

jaren van zijn leven aan de paardenhandel op markten en 
in de streek rondom Barbastros. Hij is goudeerlijk en bedriegt niemand in zaken. Altijd is hij bereid om de armen te 
helpen. Hij is erg liefdadig en geeft zoveel weg van zijn eigen verdiende geld dat hij uiteindelijk zelf arm wordt. Nooit 
leerde hij lezen en schrijven, maar toch is hij lid van verschillende religieuze gemeenschappen en bevriend met hoog-
opgeleide personen. Zelf bezoekt hij dagelijks de mis, ontvangt regelmatig de heilige communie en bidt iedere dag 
rozenkransen. Hij vertelt aan de kinderen verhalen uit de bijbel en leert ze de catechismus en gebedjes. In juli 1936, 
tijdens de Spaanse burgeroorlog, worden enkele priesters door de straten gesleept om gevangengezet te worden. El 
Pelé zegt daar openlijk iets van en wordt meteen gearresteerd. De gelovige El Pelé mag blijven leven als hij ophoudt 
met rozenkransen bidden, maar dat doet hij niet. Hij blijft trouw aan zijn geloof. Vroeg in de ochtend van 8 augustus 
1936 wordt hij gefusilleerd bij de begraafplaats in Barbastros. Hij sterft met de rozenkrans in zijn hand, terwijl hij 
uitroept: ‘Lang leve Christus Koning’. Op 4 mei 1997 wordt hij in Rome als martelaar zalig verklaard.

Céferino Jimenez Malla, bijgenaamd El Pelé. Illustratie uit: Rom Sinto, 
Milaan, november 2010

Bedevaarten in binnen- en buitenland maken deel uit van de katholieke 
Roma- en Sinticultuur. Foto: plaats onbekend, rond 1955. 
Archief pater A. Oremus s.j. 
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Zegen van de zee
Een van de meest indrukwekkende zigeunerbedevaarten 
waar ook duizenden toeristen jaarlijks op afkomen, is die 
naar Saintes-Maries de la Mer in Zuid-Frankrijk. Volgens 
de overlevering woonde een gitana, Sara, bijgenaamd 
Sara-la-Kâli, met haar volk aan de oevers van de Rhône, 
vlakbij zee. Op een dag kreeg zij een visioen dat haar zei 
dat ze de heilige vrouwen die bij de dood van Jezus aan-
wezig waren geweest, Maria Jacobé en Maria Salomé die 
op de vlucht waren om te ontkomen aan de christenver-
volgingen, moest helpen. Sara zag hen voor de kust van 
Camargue op een bootje dat door de ruwe zee dreigde te 
vergaan. Zij wierp haar kleed op de golven en dreef erop 
naar de beide Maria’s alsof het een vlot was en hielp hen 
het land te bereiken. Zij liet zich vervolgens, als familie-
oudste, als eerste dopen. Aldus bekeerden de zigeuners 
zich tot het christendom.54 
Jaarlijks op 24 mei draagt men het beeld van Sara in 
processie naar zee, voorafgegaan door mannen te paard, 
waar de zigeuners een symbolische onderdompeling on-
dergaan. Aanvankelijk bedoeld om regen af te smeken, 
later een vruchtbaarheidsrite en door de Kerk ‘veranderd’ 
tot een zegen van de zee.55 Het beeld van de Maria’s in 
een houten bootje wordt op 25 mei langs dezelfde route 
naar zee gebracht.

Geen kerkgangers
Waar in de vorige eeuw de pastorale zorg in het woon-
wagenwerk vooral lag bij de regionale aalmoezeniers, 
religieuzen en contactpersonen, is die verschoven naar de 
parochies. Dus ook met betrekking tot de katholieke Roma 
die binnen de parochiegrenzen wonen. Parochies aanspo-
ren een pastorale en diaconale zorg op te bouwen waarbij 
deze bevolkingsgroep zich thuis voelt en omgekeerd: de 
wagenbewoners actief betrekken bij de geloofsgemeen-
schap, is niet zo eenvoudig als het lijkt. De deelname van 
de Roma aan het kerkelijke en parochiële leven is niet 
groot. Net als woonwagenbewoners en Sinti zijn zij geen 
trouwe kerkgangers. Dopen en eerste communies vinden 
tegenwoordig weliswaar steeds meer plaats in een pa-
rochiekerk, maar vooral de Roma hechten zeer aan hun 

eigen traditie, hun familie, de eigen cultuur en gewoonten 
en niet in de laatste plaats aan hun geloofsbeleving. 

Jan van der Zandt m.s.c.: Juist dat geloof is voor hen door 

de eeuwen heen soms het enige houvast geweest. Het concen-

treert zich sterk rond hun eigen leven. Je ziet dat heel concreet 

aan hun wagen: die is als het ware hun heiligdom, hun 

huiskerk. Hun wagen beschermt hen. Er staan dan ook altijd 

wel kaarsen, beeldjes en dergelijke. Het verbindt hen ook met 

elkaar, omdat iedereen dat zo doet. Hun verzekering is dat 

God hen onderweg op reis beschermt. Als je altijd op pad bent, 

betekent dat ook dat je je niet kunt verbinden aan een gemeen-

schap die niet de jouwe is. En zelfs nu de meesten op een vaste 

plek leven, is het nog steeds moeilijk die binding aan te gaan 

met de lokale geloofsgemeenschap.56

In Saintes-Maries de la Mer brengen gitano’s jaarlijks op 25 mei de Maria’s 
naar zee. 

Door Maria naar God

‘Waarom we katholiek zijn? Dat zijn we eigenlijk van huis uit. We gingen van kindsaf al mee op bedevaart. En we 
leerden dat we elke avond voor het slapen gaan een kruisje moesten maken. Dat doe ik nu nog altijd. En als er ziekte 
is, dan denk je automatisch: laat God ons helpen. Dus ja, waarom zijn we katholiek… we zijn het gewoon. 
Wij katholieken hebben meer een Maria dan een Jezus. Misschien komt dat wel, omdat je de plaatsen kunt opzoeken 
waar ze verschenen is. Wij gaan eigenlijk door Maria naar God. We komen elk jaar in Banneux en een tijdje terug 
zijn we ook naar Lourdes geweest. Je kunt natuurlijk zeggen, Maria is ook in de kerk hier honderd meter vandaan. 
Dus waarom zou je al die moeite doen. Maar juist door zo’n lange reis te maken, laat je zien dat je iets voor God over 
hebt. Als we dan in zo’n bedevaartplaats zijn, bidden we om Gods zegen en om genezing van onze zieken.’

Een vrouw uit een grote Romafamilie in de omgeving van Nijmegen 
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Overbruggen
 
‘Onze ervaring is dat er onder de Roma die de laatste der-
tig jaar in Nederland verblijven, een schroom is om aan 
het kerkelijke leven deel te nemen. Eerder zullen ze om 
geld vragen. Dat heeft met hun geschiedenis te maken. 
De Roma zijn van oorsprong nomadisch, gewend aan het 
rondreizen en onderweg de kost verdienen. Bedelen bij 
kerken en kloosters, ja, ook dat kwam voor.
De afstand die bestaat tussen de kerkelijk verbondenen 
en de Roma kan alleen maar overbrugd worden wanneer 
plaatselijke medewerkers zelf op pad gaan om zich in het 
leven van deze mensen te verdiepen en vertrouwd met ze 
te raken. De kerken hebben in wezen een missionaire taak. 
Daar valt ook de aandacht en de zorg voor de ontheem-
den en achterblijvers, de armen en vreemdelingen onder. 
Wij blijven zoeken naar mensen die deze missionaire taak 
op zich willen nemen. Wij zijn een Kerk met een missie, 
ook voor de Roma.’

Jan van der Zandt m.s.c. in PWN-Brief, nummer 14, 

augustus 2010

Vieren van het geloof

Aanleiding tot feesten

Voor Sinti en Roma is alles voorwendsel om te feesten 
en niet alleen op vastgestelde data, zoals verjaardagen, 
Kerstmis of Pasen, aldus de Franse priester Claude Dumas 
in zijn lezing Het feest in de wereld van de rondtrekken-
den, CCIT-bijeenkomst, maart 2003 in Torhout (B.). Elke 
dag is er goed voor. Week- of zondagen. Er is geen ka-
lender. Wanneer een familielid op bezoek komt, laat men 
vallen waar men mee bezig is om volop te genieten van 
het weerzien. Spijzen en drank worden aangesleept; gita-
ren en violen komen te voorschijn. Hiermee laat men zien 
hoezeer men gehecht is aan de bezoeker. Ook bedevaarten 
zijn zulke gelegenheden. Men vindt elkaar terug, dus men 
viert. ‘Burgers, aalmoezeniers of catechisten begrijpen 
dit niet altijd,’ zegt Dumas, ‘die zeggen: “Ze komen niet 
naar de kerk”, maar de zigeuners hebben Sara gezien in 
Les-Saintes-Maries de la Mer, of de grot in Lourdes betast 
en kaarsen gebrand. Daarna mag samen plezier worden 
gemaakt.’ 
Alle geluksmomenten in het leven van de familie zijn 
gelegenheden tot feesten. Bij geboortes, vooral van jon-
getjes, nodigt de vader zijn hele familie uit, zijn vrienden, 
en zelfs buitenstaanders. De regel van de gastvrijheid ver-
plicht iedereen die voorbijkomt uit te nodigen. Het mooi-
ste feest is rond het doopsel, want men viert niet alleen 
de geboorte van het kind, ook zijn toekomst. Onder an-
deren bij de Roma wordt vóór een huwelijksaanzoek uit-
gebreid samen gegeten, of de tafel is overvloedig gedekt, 

zodat ieder kan nemen. Men verheugt zich op de verbin-
tenis van twee families en niet alleen van twee mensen. 
Het eigenlijke huwelijksfeest is grootser. Bij de Roma kan 
dat drie dagen duren, met eten en drinken in overvloed. 
Nog verwonderlijker in de ogen van burgers is dat men 
feestviert als iemand de gevangenis heeft verlaten. De fa-
milie is weer herenigd. Het misdrijf telt niet; hij is er weer, 
onder de zijnen en met de zijnen. 

Doop en eerste communie

De buitenlandse perioden van hun (voor)ouders in de tijd 
van het reizen en trekken en de verschillen in religiositeit 
en cultuur door het verblijf in verschillende Europese lan-
den zijn nog steeds van invloed op de huidige generatie 
Roma in Nederland. Zo is op geloofsgebied traditiege-
trouw de een katholiek, de ander islamiet, weer een ander 
orthodox-katholiek of een aanhanger van de pinksterge-
meente. Ook bij de katholieke Roma zijn de eigen ach-
tergronden, gebruiken en gewoonten merkbaar. Dit komt 
onder andere tot uiting bij de toediening van sacramenten 
als de doop en de eerste communie en het bijwonen van 
kerkelijke vieringen. 
De katholieke Roma zullen in veel gevallen de kinderen 
pas op latere leeftijd laten dopen en niet zelden komt dit 
voort uit de leefomstandigheden of de situatie van het 
ogenblik. Wanneer zij in rouw zijn door een overleden 
bloedverwant – dat kan ook iemand in het buitenland 
zijn – dan worden er geen feesten, zoals bij het dopen, 
gevierd. Ook komt het voor dat een familielid of vriend(in) 

Veel momenten in het leven van de Sinti en Roma geven aanleiding tot 
musiceren, zingen, dansen en feesten. Foto: A. Egging m.s.c., Slowakije, 2005
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uit een ander land op bezoek komt, die voorbestemd is 
om peetoom of -tante te zijn. Is die maar voor korte tijd 
in Nederland, dan duldt de toediening van het sacrament 
feitelijk geen uitstel meer en moet er binnen een paar da-
gen een doopplechtigheid plaatsvinden. Die dag, dat uur, 
is hét moment om voor hun nakomelingen de bescher-
ming en de zegen van God te vragen, want die hebben ze 
nu nodig omdat de kinderen al wat ouder worden en zelf-
standiger door het leven moeten gaan. De Roma zelf zijn 
er klaar voor en er bestaan in hun ogen geen obstakels om 
het niet te doen. Wanneer zij hiervoor vervolgens bij een 
pastor aankloppen, kan er dus sprake zijn van ‘een zeer 
dringende, zelfs acute zaak’. Voor de betreffende pastor 
of parochie is dit uiteraard niet altijd even gemakkelijk. Is 
men bereid deze mensen tegemoet te komen?

Daarnaast zal er vanuit de Roma maar weinig vraag zijn 
naar eerstecommunievieringen. Ook hier spelen achter-
gronden en geloofsbeleving mee. In hun levenswijze is de 
eerste communie niet opgenomen en vaak zijn de kinde-
ren nog niet eens gedoopt. In de ruim dertig jaar dat de 
huidige familiegroepen Roma hier woonachtig zijn, is de 
religieuze praktijk van de eerste communie, zoals wij die 
in Nederland kennen als de kinderen zeven à acht jaar 
oud zijn, (nog) niet overgenomen.

Dopen 
Een praktijkverhaal
De pastor van de St.-Janskathedraal te ’s-Hertogenbosch 
krijgt in oktober 2004 een Romafamilie op bezoek met de 
vraag om acht van hun kinderen te dopen. Het zijn neefjes 

en nichtjes van elkaar. De jongste is een baby’tje, de oudste 
een jaar of tien. Door het overlijden van de grootvader en 
familieoudste, drie jaar geleden, en met inachtneming van 
de rouwperiode, hadden er niet eerder plechtigheden en 
festiviteiten kunnen plaatsvinden. Gezien zijn jarenlange 
ervaringen met wagenbewoners wordt pater Piet Dinge-
nouts s.m. (1933-2009), oud-aalmoezenier in ’s-Hertogen-
bosch en verre omstreken, aangezocht deze familie voor te 
bereiden en voor te gaan in de uiteindelijke doopviering. 
Ter voorbereiding wil pater Piet de mensen thuis bezoe-
ken, maar de familie stelt voor om bijeen te komen in een 
plaatselijk restaurant. Geen gebruikelijke omgeving voor 
een doopgesprek, maar het blijkt voor niemand een pro-
bleem te zijn. ‘Als een kindje is geboren’, zo legt pater Piet 
uit, ‘hoort het er al meteen bij. Het wordt welkom geheten 
in het gezin en behoort tot de familie. Daarna, als het 
wordt ingeschreven bij de plaatselijke gemeente, is het ook 
opgenomen in de burgergemeenschap. En bij het doopsel 
staat zijn of haar naam in het doopregister en maakt het 
deel uit van het volk van God.’ Zijn woorden zijn voor ieder-
een duidelijk. 

Op de dag van de doopplechtigheid zelf komt de familie 
voorrijden in een grote witte limousine. De acht dopelin-
gen, de moeders en de doopmoeders (meters) zijn geheel in 
het wit gekleed. De vaders en doopvaders (peters) gaan in 
het zwart. Bij aanvang van de viering legt de pater elk kind 
de hand op met de woorden: ‘Jouw naam staat geschreven 
in de palm van Gods hand’. In het algemeen is een kind nog 
te klein om het een volwassen hand toe te steken. Daarom 

Handoplegging: ‘Jouw naam staat geschreven in de palm van Gods hand.’

Tijdens bedevaarten komt het voor dat Romakinderen spontaan hun eerste 
communie doen.
Foto: Sintibedevaart Roermond, 2000. Archief: fam. Pompa
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Handen boven het hoofd van het kind: wees welkom in ons midden, 
je hoort erbij. 

Het doek boven elke dopeling staat symbool voor bescherming, onderdak en 
gastvrijheid. 

Het doopmoment voor het al wat oudere Romameisje.

Een brandende kaars als een veilig baken in donkere dagen.

het gebaar van handen boven het hoofd van het kind om 
het mee te geven dat men samen op weg zal gaan. Het 
symboliseert dat het welkom is in ons midden en er echt bij 
hoort. Tevens vraagt men om vriendschap en dat niemand 
het in zijn leven links mag laten liggen.
Sommige rituelen in deze dienst vinden we niet terug in 
een traditionele rooms-katholieke doopviering. Veel onder-
weg zijn en omzwervingen maken door Europa behoort tot 
de geschiedenis van de Roma. Een onderkomen was niet 
altijd vanzelfsprekend. Daarom wordt als symbool een doek 
boven elke dopeling gehouden. Het is als een dak boven 
het hoofd en staat voor bescherming, onderdak en gastvrij-
heid. Er wordt een beroep gedaan op de Allerhoogste, de 
Schepper van hemel en aarde, maar ook op de ouders en 
iedereen die met deze kinderen omgaat, om hen een veilige 
toekomst te bieden. 
Water is een teken van leven. De Roma, van oudsher veel 
onderweg, weten wat water werkelijk waard is. Het bevrijdt 
je van dorst en wast je schoon. Je blijft erdoor in leven. Met 
gewijd water doopt de pater een voor een de kinderen en 
drukt even later een kruisje met chrisma (gewijde zalfolie) 
op hun voorhoofd, opdat de levendmakende geest van de 
Schepper in hem of haar mag wonen. Hij overhandigt aan, 
of voor, elke gedoopte een brandende kaars als een veilig 
baken in donkere dagen: ‘Zo wilt Gij, God, dit kind doen 
leven, als een licht in de wereld, als een vuur tussen de 
mensen, als een vonk van Uw liefde.’ De kinderen zijn opge-
nomen in de schoot van de Kerk, het feest kan beginnen. 

Foto’s: Nelly van de Ven, 2004
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Vertrouwensrelatie

‘Momenten die levensovergangen markeren en de daarbij 
behorende ceremonie staan sterk in de belangstelling: de 
geboorte met de doop als teken van bescherming; de eer-
ste communie en de uitvaart. De pastor wordt gezien als 
de bode, de gezondene van God. Dat wil niet zeggen dat 
een vertrouwensrelatie zomaar opgebouwd is. Dat kost 
tijd en tact. Niet de kerk is de bepalende factor, maar de 
persoon van de pastor en de relatie die hij of zij weet op 
te bouwen.’
 

Corrie Dansen in Afscheid nemen bij woonwagenbewoners, 

Sinti en Roma, een evaluatie uit 2009 

Rond het overlijden

Woonwagenbewoners, Sinti en Roma kennen een grote 
onderlinge solidariteit bij ziekte en overlijden. De ernstig 
zieke wordt niet alleen gelaten, ook ’s nachts niet. Bij een 
verblijf in ziekenhuizen is meestal een grote toeloop van 
familieleden te verwachten. 
Dat een dierbare is overleden wordt snel doorverteld, ook 
naar het verre buitenland. Het is verbazingwekkend te 
zien hoe in korte tijd de eerste bezoekers uit zowat alle 
delen van Europa arriveren om de familie te ondersteu-
nen. Soms komen ze ook per vliegtuig uit andere wereld-
delen. Rond het huis van de overledene is het dan rumoe-
rig druk; velen blijven er bivakkeren om de periode rond 
de begrafenis in zijn geheel mee te maken. Af en toe geeft 
dit overlast in de buurt of wijk, onder andere door luid 
weeklagen en huilen, ook door de mannen, vaker echter 
wordt er door de omwonende burgers met bewondering 
gesproken over dit soort afscheidsbijeenkomsten. Immers, 
grote eerbied en respect voor de overledene staan voorop. 
Dag en nacht wordt er bij de dode gewaakt en men staat 
klaar voor de nabestaanden: allerhande praktische zaken 
zoals boodschappen doen en maaltijden bereiden, wor-
den uit handen genomen. Deze bijeenkomsten lijken op 

grote familiereünies waarbij de onderlinge verbondenheid 
wordt versterkt. Toekomstige huwelijken worden nader 
beschouwd en in afzonderlijke groepjes doet men tegelij-
kertijd zaken. 

De uitvaart
De regeling van de begrafenis is mannenwerk, zij leggen 
de contacten rond de uitvaart en de afscheidsviering. 
Cremeren komt relatief weinig voor. Als de overledene 
katholiek is, kiest men voor een dienst in de kerk; een uit-
gebreid afscheid op het kerkhof is ook mogelijk. Vooral de 
Romavrouwen nemen hier een vooraanstaande plaats in. 
Wanneer ervoor gekozen wordt om de kist tijdens de af-
scheidsplechtigheid open te laten, zullen de vrouwen ruim 
de tijd nemen om rond de overledene hun intense verdriet 
te uiten en te jammeren. De mannen houden zich meer op 
de achtergrond, of wachten in groepjes buiten de kerk tot 
de dienst is afgelopen. 

Eerbied

‘Bij een uitvaart zijn er drommen mensen een paar uur van te voren op de begraafplaats aanwezig. Ze komen van 
alle kanten. Uiterlijk vertoon is een teken van eerbied voor de overledene. Geld is niet belangrijk. Dure auto’s (veel 
Mercedessen), bloemen (veel: 120 stukken is normaal), kist (groot) en graf (een kelder in plaats van een zandgraf) zijn 
mogelijkheden om die eerbied te uiten. De grafkelders worden rijk versierd met foto’s, (kunst)bloemen, kaarsen en 
beeldjes. (…) 
Zowel de uitvaartondernemer als de uitvaartverzorger als de pastores kennen het gebruik van contante betaling. De 
dood is iets heiligs, daar spot je niet mee en daar heb je ook geen schuld aan. Maximaal een halve dag na de uitvaart 
zijn de kosten betaald.’

Corrie Dansen in Afscheid nemen bij woonwagenbewoners, Sinti en Roma, een evaluatie uit 2009
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De Romagroep die in 1978 naar Nederland kwam begraaft 
haar doden op kerkhoven in grote steden als Amster-
dam en Utrecht, waar familiegraven en grafkelders zijn 
toegestaan. Ook worden er nog steeds overledenen over-
gebracht naar een voormalig thuisland, bijvoorbeeld Ma-
cedonië of Bosnië (voormalig Joegoslavië), en bijgezet in 
een familiegraf. Grote grafstenen of kleine monumenten, 
beeldjes en (kunst)bloemen sieren het graf.

Rouwen
Zeven dagen na de begrafenis komen de Roma bij elkaar 
om hun dierbare te gedenken met een uitgebreide maal-
tijd. Zij herhalen dit na veertig dagen en vervolgens weer 
na een jaar. Vrouwen kunnen zich veertig dagen in het 
zwart kleden. Mannen kiezen ervoor zich niet te scheren. 
Met nieuwjaar bezoeken zij het kerkhof en heffen het glas 
om over de nabestaanden geluk voor de toekomst af te 
roepen. 

Natasja Ivanov: Ik heb mijn oma verloren. In maart jl. is zij 

heel onverwacht overleden. Na haar dood kwamen de echte 

zigeunertradities naar voren. Oma werd thuis voor 48 uur 

opge baard, zodat iedereen afscheid van haar kon nemen. In 

de kerk en in het crematorium bleef de kist open om haar nog 

een laatste keer te kunnen zien. Er volgden veertig dagen van 

rouw en na deze periode was er een rouw feest. Bij die gelegen-

heid betoon den we eer aan mijn oma. Vanaf die dag hoeven 

we de zwarte kleren niet langer te dragen en kunnen we probe-

ren het dagelijk se leven weer normaal op te pakken. Maar het 

is een moeilijke periode voor ons. Af scheid nemen van je oma, 

dat doe je niet zomaar. 57

‘Geesten’
Om de woning of de wagen te zuiveren van onreine gees-
ten en de geest van de overledene te helpen tot rust te 
komen, wordt in sommige gevallen de pastor gevraagd de 
plaats te bewieroken. Directe nabestaanden kunnen heel 
onrustig worden in het huis van hun gestorven dierbare, 
zo erg zelfs dat het gezin moet besluiten te verhuizen of 
bepaalde meubels, zoals een stoel waar hij of zij altijd in 
zat of het bed waarin is geslapen, van de hand te doen 
of te vernietigen. Het komt ook voor dat de partner van 
de overledene een tijdlang niet in staat is ’s nachts in de 
woning te slapen en dat doet in de naast het huis staande 
caravan. 
De Roma zijn overigens zeer terughoudend, op het bange 
af, om bijvoorbeeld tweedehands spullen te kopen, zoals 
bedden en stoelen. Men weet niet van wie dit meubilair is 
geweest en of de eigenaar ervan is overleden en dus zijn 
geest erin kan verblijven. Een geest waarvan men geen 
kennis heeft en bijgevolg vreemd is, kan angstig maken en 
veel spanningen veroorzaken. nTraditionele Romabegrafenis in Slowakije. Hier op de foto vindt er bij 

het woonhuis een afscheidsceremonie plaats onder begeleiding van 
zigeunermuziek. 
Foto: 23 mei 2001. Archief fam. Pompa
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Een nieuwe generatie Roma komt eraan!

‘Ik was drie jaar toen wij in 1977 in Nederland arriveer-
den. Het zorgde hier voor veel commotie. We kwamen met 
een groot aantal Roma de grens over. Alle families wens-
ten, naar mijn idee, vurig een vaste woonplaats. Natuurlijk 
ging dat niet zomaar. De regering zat vreselijk met onze 
komst in de maag; zo veel Roma die overal vandaan leken 
te komen! Ministers, burgemeesters, iedereen bemoeide 
zich met ons. De overheid heeft geprobeerd de groep zo 
goed als het ging op te vangen. Ik was klein en kan mij 
niets meer uit die tijd herinneren. Uit verhalen weet ik dat 
de Roma zich, op verzoek van de overheid, over diverse 
steden en dorpen hebben verspreid. Later is voor een aan-
tal een klein woonwagencentrum ingericht. Mijn familie is 
uiteindelijk hier in de gemeente Utrecht terechtgekomen. 
Anderen hebben elders een plekje gevonden.’ 

Vroeg van school
‘Enige tijd na aankomst mochten wij onderwijs volgen. 
Het was op een aparte school voor zigeunerkinderen. Met 
een busje werden we opgehaald en weer thuisgebracht. 
Het kleine gebouwtje van weleer is inmiddels afgebroken. 
Later stroomden we door naar normale basisscholen. Heel 
‘toevallig’ zaten in een ervan, waar ik met mijn broer-
tjes en zusjes heen ging, alleen Turkse en Marokkaanse 
kinderen. Geen Nederlandse leerling te bekennen! Wij 
mochten wel naar een andere school, maar dan moesten 
we de grote weg oversteken en dat vond mijn vader te 
gevaarlijk. Na de basisopleiding heb ik een jaartje middel-
baar onderwijs gevolgd en daarna niets meer. De meeste 
zigeunermeisjes gingen trouwens vroeg van school af. Dat 
was geheel tegen de zin van mijn vader, want hij wilde 
dat wij zouden doorstuderen. Een uitzonderlijke houding! 
Veel anderen waren van mening dat de meisjes toch zou-
den trouwen. Hun belangrijkste taken bestaan dan uit 

Evaluatie en toekomst
Een persoonlijk verhaal

Jordana Jovanovic met haar kinderen: de nieuwe generatie Roma. 
Foto: 2005
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de opvoeding en het huishouden. In die tijd werd er nog 
geen druk uitgeoefend. Dat veranderde wel! Mijn jongere 
zusjes werden gemaand onderwijs te volgen. Bij verzuim 
kregen we een hele delegatie van de onderwijsinspectie 
op ons dak. Maar goed, de regels waren voor mij nog niet 
zo streng. Ik weet nog dat de coördinator voor zigeuners 
speciaal voor de schoolverlaters een club oprichtte. Daar 
leerden we Nederlands en Engels en later paste hij het 
programma aan onze wensen aan. Daardoor kregen we 
bijvoorbeeld naailessen en modeontwerpen. De coördi-
nator ontving subsidie voor het organiseren van die acti-
viteiten. Ik heb de club meer als een ontmoetingsplek en 
een leuke manier van vrijetijdsbesteding ervaren dan als 
een opleiding. Ach, het leven neemt iedere keer weer een 
andere wending. Nu ben ik moeder en besteed ik al mijn 
tijd aan mijn kinderen.’ 

Alledrie tegelijk
‘Mijn beste vriendin woont in Zweden. Ik heb haar van 
begin af aan beloofd dat zij mijn kinderen ten doop mocht 
houden en dat zij dus de peetmoeder zou worden. Mijn 
vader heeft haar en haar broertje en zusjes vroeger ten 
doop gehouden. Dus hij was hun peetvader. Door de af-
stand zagen we elkaar hooguit één keer per jaar. Ik kreeg 
mijn oudste zoon, raakte zwanger van de tweede en ver-
volgens van een meisje. Het leek mij goed om, wanneer 
de tijd rijp zou zijn, ze alledrie tegelijk te laten dopen. 
Dat moment brak aan toen mijn vriendin voor een week 
in Nederland was. Vanwege haar korte verblijf moest ik 
uiteraard snel handelen. Als plaats kwam de kerk een 
wijk verderop in mij op. Ik ging naar de pastoor en vroeg 
hem of hij mijn twee zoontjes en dochtertje kon dopen. 
Ja hoor, dat kon heel gemakkelijk. Maar een mevrouw die 
erbij was, zei: “Eigenlijk moet je naar de kerk in je eigen 
wijk. Maar als je het echt wilt, dan doen wij het wel.” Ik 
ben toen met mijn zusje gaan praten. Zij heeft veel con-
tact met zuster Ulrike Braun, de pastorale werkster voor 

Roma in Utrecht. Samen met haar ben ik naar een andere 
pastoor gegaan. Maar die doopte alleen op vaste data en 
in weekenden! Ik dacht: ik red het nooit! Er was immers 
haast bij, want mijn vriendin reisde in het weekend terug 
naar Zweden. Ik pakte het telefoonboek en vond de naam 
van pastoor Schriba, die bij mij in de buurt woont. Via 
zuster Ulrike kon ik bij hem terecht en was de doopplech-
tigheid snel geregeld. Op het grote moment was ik wel 
een beetje zenuwachtig. Ik moest het als ouder toch voor 
de eerste keer alleen doen. Ik wist wel wat dopen inhield, 
maar niet wat de pastoor echt van mij verlangde. Mijn 
kinderen vonden het overigens prachtig. Ik las ze thuis 
voor uit de kinderbijbel. En ook op school werd aandacht 
aan het onderwerp besteed. Het mooiste vonden de twee 
oudsten de doopkaars, die ze mee naar huis mochten ne-
men. Daar waren ze ontzettend trots op.’
 
Nieuwe generatie
‘In Nederland heb ik een huis, mijn leven, mijn werk. Alles 
eigenlijk. Ik ben er trots op hier te zijn, maar toch… Ik kan 
niet zeggen dat ik mij een buitenstaander voel, want dat 
ben ik niet. Ik voel mij een wereldburger. Dat blijft in me 
zitten. Ik weet niet hoe mijn kinderen zich zullen ontwik-
kelen en hun leven straks gaan invullen. Goede scholing 
voor hen staat voor mij in ieder geval op de eerste plaats. 
Zelf heb ik er spijt van dat ik niet heb doorgeleerd. Mijn 
broer van negentien heeft zijn opleiding afgemaakt, een 
diploma gehaald en werkt nu in vast dienstverband. Dat 
vind ik een hele prestatie. Hij is de jongste en heeft het in 
mijn ogen helemaal gemaakt. Misschien kan hij een voor-
beeld zijn voor mijn kinderen en mijn nichtjes en neefjes. 
Een nieuwe generatie Roma komt eraan. We doen er alles 
aan om ze goed op weg te helpen.’

Jordana Jovanovic (37), Utrecht, in Samen!, nummer 1, 2005
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Verantwoording

Door de geschiedschrijving is in de diverse hoofdstukken de term zigeuner gebruikt, de vroegere 
(maar soms ook tegenwoordig nog gangbare) aanduiding voor een groep mensen die al eeuwen 
over de gehele wereld verspreid leeft. Door henzelf wordt deze benaming als een scheldwoord 
ervaren en als een belediging opgevat. Het woord zigeuner zou zijn afgeleid van het romeins-
Griekse woord Athinganoi, dat onaanraakbaar betekent. Andere bronnen spreken over een 
herkomst van het Duitse ziehende Gauner, vertaald als stelende boef. Tsigan verwijst in verschil-
lende talen naar het woord slaaf, naar het feit dat zij tot 1870 in verschillende Oost-Europese 
landen, onder andere in Roemenië, als slaven werden behandeld. De Engelse variant gipsy vindt 
waarschijnlijk zijn oorsprong in Egyptenaar, vanwege hun vermeende afkomst uit Klein-Egypte, 
een vroegere streek in Griekenland. Wat niet als belediging wordt ervaren is het Franse gens du 
voyage, mensen van de reis, een naam die de trekkende bevolkingsgroep recht doet. 
Welke indicatie of betekenis ook, zelf duiden zij zich veelal aan op grond van tot welke groep zij 
behoren, bijvoorbeeld: Lowara, Kaldarasch, gitano’s, Sinti, Roma. Internationaal gebruiken zij de 
overkoepelende naam Rom, dat ‘mens’ betekent. 

We komen er, zoals blijkt, niet onderuit over de Roma in Nederland te schrijven, zonder hierbij 
in verschillende hoofdstukken ook de Sinti en woonwagenbewoners te betrekken. Voor zowel de 
woonwagenbewoners als de Sinti en Roma die in ons land verbleven, gold in de vorige eeuw de 
woonwagenwet van 1918, die pas in 1999 werd afgeschaft. De behandeling van de Nederlandse 
overheid van deze drie bevolkingsgroepen wat betreft huisvesting, sociaal en maatschappelijk 
werk viel onder deze wet. Daarmee werden zij onderling gelijkgesteld. 
Toen in de tachtiger jaren de discussie ontstond over de opheffing van de woonwagenwet, werd 
er al vrij snel een onderscheid gemaakt tussen de woonwagenbewoners, Sinti en Roma die vol-
gens het afstammingsbeginsel onder deze wet vielen – en voor wie tegenwoordig nog bepaalde 
rechten gelden zoals het wonen in een wagen op kleine centra – en de Roma die vanaf de jaren 
zeventig ons land binnenkwamen (de zogenoemde Romagroep van 1978). Deze laatsten kwa-
men niet op woonwagenlocaties terecht, moesten hun wagens aan de kant zetten en werden 
sedentair gehuisvest. Daarmee was de scheiding tussen de eerdere groepen woonwagenbewo-
ners, Sinti en Roma en de nieuwe Nederlandse Roma een feit. Een scheiding die tot op de dag 
van vandaag bestaat.

Jan van der Zandt m.s.c.

Hélène van Hout

2011



52

Bijlagen
Bijlage 1

Namen en groepen

De onderverdeling die de Fransman Jean-Paul Clébert na 
gedegen onderzoek maakte van hoofd- en subgroepen zi-
geuners in zijn boek Zigeuners (1964), wordt in meerdere 
standaardwerken nog steeds gevolgd. Clébert ging uit van 
de door de zigeuners zelf onderscheiden hoofdgroepen: 

1. Kaldarasch / Roma
Traditioneel werkzaam als koperslagers en smeden, af-
komstig uit de Balkan en later uit Centraal-Europa. De 
naam is afgeleid van het Roemeense caldera, grote ketel. 
Zij worden onderverdeeld in enkele subgroepen, waaron-
der de Lowara (vroegere paardenhandelaren) en Turko-
amerikanen (de groep die vanuit de Verenigde Staten 
terugkeerde naar Europa). Tegenwoordig is de benaming 
Roma de meest gangbare voor de uit de Balkanlanden, 
Roemenië en Bulgarije afkomstige groepen zigeuners. 
Er wordt geschat dat er wereldwijd ongeveer zeventien 
miljoen Roma zijn. Verreweg de meesten zijn woonachtig 
in de Balkanlanden, Centraal-Europa en de voormalige 
Sovjet-Unie. In Nederland wonen nu ca. 5.000 à 6.000 
Roma.

2. Gitano’s 
Woonachtig in Spanje, Portugal, Noord-Afrika en Zuid-
Frankrijk. Zij staan bekend als paardenfokkers en -hande-
laren en uitstekende muzikanten en dansers. De flamenco 
zit diep geworteld in de ziel van elke Spaanse zigeuner. 
Van de Kaldarasch / Roma onderscheiden ze zich in uiter-
lijk, taal en gebruiken. 

3. Manusch of Sinti
De voorouders van de Manusch (Manusch betekent mens 
in het Romanes) leefden ook in vorige eeuwen al in de 
Nederlanden, of staken in de negentiende en twintigste 
eeuw vanuit de Duitssprekende gebieden de Nederlandse 
grens over. Ook in Frankrijk zijn ze aan te treffen. Ze 
noemen zich ook wel Sinti, omdat ze afkomstig zouden 
zijn van de oevers van de Indiase rivier de Sind, de Indus. 
Lange tijd zijn zij bestempeld als ‘uitheemse woonwa-
genbewoners’, waarmee men ‘niet als zodanig herkenbare 
zigeuners’ bedoelde. Zij waren actief in de kermiswereld, 
in de muziek, de handel, maar ook in het stoelenmatten of 
de reparatie van onder andere paraplu’s. Vrouwen vent-
ten langs de deuren met kunstbloemen en snuisterijen. 
Aanvankelijk overnachtten zij in volkslogementen. Later, 
na 1900, trekken ook zij met wagens. Het aantal Sinti in 
Nederland bedraagt momenteel ongeveer 6.000.

Woonwagenbewoners
Er wordt een onderscheid gemaakt in buitenlandse fami-
liegroepen en Nederlandse woonwagenbewoners. Rond-
trekkende zwervers, reizigers en handelslieden treft men 
in de negentiende eeuw in Nederland al aan, pas in de 
twintigste eeuw duikt een groepsnaam op die is afgeleid 
van de woonvorm waarvan gebruik wordt gemaakt: de 
woonwagenbewoners. Van oorsprong Nederlandse fami-

Een kinderrijk gezin in de Romanederzetting van Spišsky Štiavnik, 
Midden-Slowakije. Foto: A. Egging m.s.c., 2003

Flamencodansers in Andalusië. 
Foto: © Tato Olivas “Flamenco”, Ediciones Assangre (Sp.)

Feesten, bedevaarten of begrafenissen worden opgeluisterd met eigen 
vioolmuziek. Foto: P. Ermers, 2010
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lies – er zouden ook afstammelingen zijn van Duitse trek-
arbeiders – trokken rond om in hun levensonderhoud te 
voorzien, bijvoorbeeld als scharensliepen, stoelenmatters, 
mandenvlechters, muzikanten of seizoenwerkers. Niet 
iedereen koos permanent voor een woonwagen, of men 
wisselde het wagenleven af met het bewonen van een 
huis. Zij die tussen de twee wereldoorlogen het langst in 
een wagen woonden, kwamen meestal uit een familie van 
ambulante beroepsbeoefenaren. Door de trekvrijheid die 
vanaf de jaren zestig steeds verder aan banden werd ge-
legd, evenals de verplichting om op een groot centrum te 
staan en de latere verspreiding van deze bevolkingsgroep 
over kleine centra met maximaal vijftien standplaatsen 
binnen de gemeentegrenzen, veranderde het karakter van 
de groep definitief. De oorspronkelijke woonvorm maakt 
daarna steeds meer plaats voor huizen in de vorm van 
chalets. Er zijn tegenwoordig ca. 30.000 woonwagenbe-
woners in Nederland, woonachtig op vaste locaties.

Bijlage 2

Een schatting van vele miljoenen

Wereldwijd wordt het aantal zigeuners geschat op ruim 
zeventien miljoen, waarvan acht tot tien miljoen in Eu-
ropa, acht miljoen in India en omringende landen, en ruim 
anderhalf miljoen in Zuid-Amerika. 

Met de laatste uitbreiding per 1 januari 2007, de toetre-
ding van Roemenië en Bulgarije, heeft de Europese Unie 
(EU) er naar schatting tweeënhalf tot drie miljoen zigeu-
ners bij gekregen. Het is de grootste groep tot nu toe, 
hoewel niemand eigenlijk precies weet hoeveel er in deze 
landen of al in de EU wonen. Omdat de term zigeuner op 
straat een scheldwoord is voor dief, crimineel of bedelaar, 
noemen velen zichzelf niet zo, of men laat zich als zoda-
nig niet registreren.
In bijna alle Europese landen komen ten minste kleine 
groepen Sinti en Roma voor. Meer dan de helft leeft in 
Zuidoost-Europa in landen als Roemenië, Bulgarije, voor-
malig Joegoslavië en Macedonië, Slowakije en Hongarije. 
In West-Europa kent Spanje het grootste aantal Roma. 

Grote verschillen
De levensomstandigheden van de Roma in de diverse Eu-
ropese landen verschillen aanzienlijk. Zo is de positie van 
de Roma in Zweden aanmerkelijk verbeterd. Ze kregen 
woningen, kunnen opleidingen volgen en hebben toegang 
tot de arbeidsmarkt. In Slowakije daarentegen heeft de 
situatie zich verslechterd. Zo’n 600.000 Roma leven er 
in gettoachtige wijken met nauwelijks voorzieningen en 
weinig toekomstperspectieven. 
In verschillende voormalige Oostbloklanden, zoals Roe-

menië en Bulgarije, beschouwen de Roma zich niet als 
één groep; ze zijn politiek moeilijk te verenigen en de 
onderlinge verschillen in inkomen zijn groot. Zowel dis-
criminatie als gebrek aan scholing leidt tot extreem hoge 
werkloosheid. Die heeft hogere criminaliteitscijfers tot 
gevolg, die weer vooroordelen en discriminatie in stand 
houden. Slechts een kleine groep vindt werk in bijvoor-
beeld de metaalindustrie, anderen in de muziek. Bij een 
veel grotere groep komen alle denkbare problemen sa-
men. De armste zigeuners leven in schrijnende armoede 
in zelfgebouwde krottenwijken, zonder licht of stromend 
water, of in huizen die door anderen zijn verlaten. Voor de 
Europese gemeenschap zijn er wat deze bevolkingsgroep 
betreft nog voldoende aandachtspunten.

Bron o.a.: Document of the Pastoral Care of Gypsies, Vaticaan, december 
2002

Er bevinden zich nog steeds orgeldraaiers onder de woonwagenbewoners. 
Foto: 2005

Vrijwel uitzichtloos is de situatie van de Roma die wonen in de Rómska osada 
(Roma-nederzetting) in Hermanovice. Foto: A. Egging m.s.c., Oost-Slowakije, 2003
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Ook in andere, kleinere Europese landen komen groepen 
Roma voor. Precieze aantallen zijn niet te geven, omdat 
velen vooral in de Midden- en Oost-Europese landen – in 
plaats van zich Roma te noemen – opgeven bijvoorbeeld 
Roemeen, Bulgaar, Hongaar of Slowaak te zijn, naar het 
land waarin zij wonen. Dit om discriminatie en uitsluiting 
te voorkomen.

(Een groot deel van de getallen, met uitzondering van de 
percentages, is ontleend aan: Guido Deraeck, Zigeuners in 
ons midden, pagina 102) 

Bijlage 3

Werelddag van de Roma 

Het eerste Wereld Roma Congres werd in 1971 gehouden 
in Londen. Na een besluit daarover worden zigeuners 
vanaf dan enkel aangeduid als Sinti en Roma. Tijdens dit 
congres is 8 april uitgeroepen als Werelddag van de Roma 
om de collectieve solidariteit te vieren en als oproep aan 
vrede in onrustige tijden. De Roma kennen geen eigen 
nationaliteit en geen eigen land. Desondanks is tijdens de 
conferentie in 1971 de Romavlag geïntroduceerd en het 
beroemde Djelem Djelem als wereldwijd Romavolkslied 
aangenomen.

De Romavlag
De Romavlag kent twee 
kleurvakken: blauw (boven) en 
groen (onder). Het blauw sym-
boliseert de hemel, het groen 
de aarde, waartussen de mens 
zich beweegt. Het zestien-

spakige wiel vormt het symbool van het leven dat altijd in 
beweging is. Het is analoog aan de Indiase levenschakra.

Roma- en Sintigemeenschappen in Europa

Land Aantal Roma Percentage op het totale 
  aantal inwoners

Albanië 90.000 à 100.000 0,1 %
Benelux 16.000 à 20.000 < 0,1 %
Bosnië-Herzegovina 40.000 à 50.000 0,2 %
Bulgarije 700.000 à 800.000 4,7 %   
Duitsland 85.000 à 120.000 0,1 %
Frankrijk 200.000 à 300.000 0,8 %
Griekenland 140.000 à 200.000 1,8 %
Hongarije 550.000 à 600.000 2,0 %
Italië 120.000 à 150.000 0,2 %
Kroatië 50.000 à 100.000 0.2 %
Macedonië 220.000 à 260.000 2,9 %
Oostenrijk 15.000 à 20.000 < 0,1 %
Polen 40.000 à 50.000 < 0,1 %
Portugal 50.000 à 100.000 < 0,1 %
Roemenië 1.800.000 à 2.500.000 2,5 %
Servië-Montenegro 400.000 à 450.000 1,8 %
Spanje 500.000 à 600.000 1,6 %
Slowakije 480.000 à 520.000 1,7 %
Tsjechië 250.000 à 300.000 0,3 %
Zweden 15.000 à 20.000 < 0,1 %

Stap voor stap
ben ik over lange wegen gegaan
Ik heb gelukkige Roma ontmoet
O, Romavolwassenen, o, Romajongeren
O, Romavolwassenen, o, Romajongeren

Djelem Djelem
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Adressen

Pastoraat Woonwagenbewoners in Nederland - PWN
Emmaplein 19B, 5211 VZ ’s-Hertogenbosch, 
tel. 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. 

Nederlands Instituut Sinti en Roma - NISR
Schilderstraat 17, 5211 NB ’s-Hertogenbosch, 
tel. 073-6100020
E: info@nisr.nl
I: www.nisr.nl

De missie van het NISR is het duurzaam verbeteren van de 
maatschappelijke positie van Sinti en Roma in Nederland. 
Het landelijke instituut werkt hieraan door een situatie te 
creëren van wederzijdse acceptatie tussen Sinti en Roma 
en de Nederlandse samenleving, zodat de Sinti en Roma 
in staat zijn om constructief te participeren in het proces 
van hun maatschappelijke positieverbetering. Het NISR 
verleent onder meer praktische ondersteuning voor de 
aandachtsvelden onderwijs, werkgelegenheid, huisvesting, 
welzijn en cultuur.

Landelijke Roma Stichting ‘Roma Emancipatie’ 
Nederland
Contactpersoon: Gjunler Abdula, 
Gerrit van der Veenplein 12, 5348 RG Oss 
tel./fax: 0412-651346
E: romaemancipatie@wanadoo.nl
I: www.roma-emancipatie.org 

De stichting zet zich in om de integratie en emancipatie 
van de in Nederland verblijvende Roma, waar ook ter 
wereld geboren, te bevorderen. De activiteiten richten 
zich op het verlenen van bijstand op maatschappelijk en 
juridisch gebied, op onderwijs en werkgelegenheid en het 
organiseren van bijeenkomsten en festivals. 

Cordaid - Catholic Organisation for Relief & 
Development Aid 
Bezoekadres: Lutherse Burgwal 10, 2512 CB Den Haag
Postadres: Postbus 16440, 2500 BK Den Haag, 
tel. 070-3136300
E: info@cordaid.nl
I: www.cordaid.nl

Cordaid is één van de grootste ontwikkelingsorganisaties 
in Nederland en heeft bijna honderd jaar ervaring op het 
gebied van noodhulp, ontwikkelingssamenwerking en 
armoedebestrijding ten behoeve van de meest kwetsbare 
mensen, onder meer in Afrika, Azië, het Midden-Oosten en 
Latijns-Amerika. Ook de Romabevolking in de Midden- en 
Oost-Europese landen valt onder de aandacht. Er wordt 
samengewerkt met lokale organisaties die de situatie, 
problemen en cultuur het beste kennen en die voor het 
grootste deel bestaan uit de plaatselijke bevolking, zodat 
zij zelf aan hun eigen toekomst werken.

Comité Catholique International pour les Tsiganes - 
CCIT
Contactadres: Léon en Elisa Tambour, Pallieterstraat 9, 
2170 Mersem (B)
E: leon.tambour@skynet.be
Secretariaatsadres: C. Lacombe, 836 Boulevard des 
Armaris, 83100 Toulon (Fr.)
E: Colette.lacombe@sfr.fr

De internationale katholieke organisatie CCIT is in de 
zeventiger jaren opgericht door de Franse aalmoezenier 
André Barthelemy, bijgenaamd Yoshka, samen met het 
Belgische echtpaar Léon en Elisa Tambour. Jaarlijks vindt 
er een driedaags congres plaats in telkens een ander 
Europees land en komen priesters, pastoraal werkenden en 
leken, werkzaam onder de Sinti en Roma, uit zo’n twintig 
landen bijeen om ervaringen uit te wisselen en hun zorg 
over het pastoraat voor de bevolkingsgroepen te delen. 
Contactorgaan: Nevi Yag.

Internationaal Roma Comité
Nabucco 2, 2907 JC Capelle aan den IJssel, 
tel. 0630-857770 / 0615-515195

Platform Roma Netherlands
Contact: Kostana Jovanovic, voorzitter
Tel. 06-12788947
E: jovanovicromaplatform@gmail.com
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