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Een Romafamilie uit Tilburg op vakantievierdaagse in 
Vught. Deze actie, ook wel verwendagen genoemd, wordt 
aangeboden door de communiteit Eleousa (locatie ZIN, 
Vught) van de fraters van Tilburg, speciaal voor mensen 
met weinig inkomen. Op de foto is Bert Koolen een van de 
gastheren.
Foto: Lex van der Poel, 2011
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Doe goed

Tot jullie die naar mij luisteren zeg ik:
heb je vijanden lief,
wees goed voor wie jullie haten,
zegen wie jullie vervloeken,
bid voor wie jullie slecht behandelen.
Als iemand je op de wang slaat,
bied hem dan ook de andere wang aan,
en weiger iemand die je je bovenkleed afneemt
niet ook je onderkleed.
Geef aan ieder die iets van je vraagt,
en eis je bezit niet terug 
als iemand het je afneemt.
Behandel anderen zoals 
je wilt dat ze jullie behandelen.
Is het een verdienste
als je liefhebt wie jullie liefhebben?
Want ook de zondaars hebben degenen lief
die hen liefhebben.
En is het een verdienste
als je weldaden bewijst
aan wie weldaden bewijzen aan jullie?
Ook de zondaars handelen zo.
En is het een verdienste
als je geld leent aan degenen 
van wie jullie iets terug verwachten?

Ook zondaars lenen geld aan zondaars
in de verwachting alles terug te krijgen.
Nee, heb je vijanden lief,
doe goed
en leen geld aan anderen zonder
iets terug te verwachten;
dan zullen jullie rijkelijk worden beloond,
en zullen jullie kinderen van de Allerhoogste zijn,
want ook hij is goed
voor wie ondankbaar en kwaadwillig is.
Wees barmhartig,
zoals jullie Vader barmhartig is.
Oordeel niet,
dan zal er niet over je geoordeeld worden.
Veroordeel niet,
dan zul je niet veroordeeld worden.
Vergeef,
dan zal je vergeven worden.
Geef,
dan zal je gegeven worden;
een goede, stevig aangedrukte,
goed geschudde en overvolle maat
zal je worden toebedeeld.
Want de maat
die je voor anderen gebruikt,
zal ook voor jullie worden gebruikt.

Lucas 6:27-39

Voor de tekst is gebruikgemaakt van De Nieuwe Bijbelvertaling, waarvan het copyright berust bij de Katholieke Bijbelstichting 

’s-Hertogenbosch en de Vlaamse Bijbelstichting Leuven, 2de druk 2005, pagina 1447.
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InspIratIe Voor de dIenstVerlenIng

In de serie brochures Donkere dagen. Uit het leven 
van Sinti, Roma en woonwagenbewoners (2009), Van 
pater tot parochie. Een eeuw woonwagenpastoraat in 
Nederland (2010) en Van alle tijden. De Roma zoekend 
naar houvast in Kerk en samenleving (2011) gaven we een 
inkijkje in de geschiedenis en de leefwereld van de drie 
bevolkingsgroepen woonwagenbewoners, Sinti en Roma. 

Want we zijn ervan overtuigd dat kennis hebben van en vertrouwd zijn met de 
achtergronden en leefwijze van deze ‘nieuwe mensen’ meer begrip kweekt voor hun 
anders-zijn, de toenadering tot hen vergemakkelijkt en de onderlinge verhoudingen 
alleen maar versterkt. 

Deze uitgave Ten dienste van. Woonwagenbewoners, Sinti en Roma in de 
samenleving zet de historische lijn door, maar beschrijft vooral de inzet van 
aalmoezeniers, religieuzen, pastores, diakens en vrijwilligers in hun specifieke werk 
als bemiddelaars, als zogenoemde intermediairs. Vooral de vroegere aalmoezeniers, 
de ‘paters’ vanuit orden en congregaties, stelden zich door hun pastorale en 
diaconale nabijheid in dienst van de reizigers. Later, bij de overgang van de grote 
woonwagenlocaties naar de kleinere subcentra, boden vooral vrouwelijke religieuzen, 
diakens en vrijwilligers hun diensten aan. In het tweede hoofdstuk wordt aan de 
hand van de zeven lichamelijke en de zeven geestelijke werken van barmhartigheid 
de zorg voor elkaar beschreven. Hierbij komt de noodzaak naar voren van het 
dienstbaar zijn aan mensen die lijden onder de veranderingen van levensstijl, 
woonvorm, taal en cultuur en die zich moeten aanpassen aan de gewoonten en 
gebruiken van het land, de streek, de plaats of de parochie waar ze nu wonen. Het 
is de zorg voor die mensen die zich ontheemd voelen in een voor hen vreemde kerk 
en maatschappij en die hun weg in het doolhof van burgerlijke wetten en kerkelijke 
regels maar moeilijk kunnen vinden.
Ten dienste van. Woonwagenbewoners, Sinti en Roma in de samenleving wil een 
inzicht geven in de aandacht en diaconale hulp voor juist deze mensen die in 
de huidige samenleving vastlopen en zelf onvoldoende mogelijkheden zien om 
‘over de rand van de put’ te kijken. Het vraagt van de intermediairs maar ook van 
reguliere arbeidskrachten een soms intensieve en niet altijd even gemakkelijke 
dienstverlenende begeleiding. Wij hopen er niettemin mee te bereiken dat meer 
contactpersonen zich voor dit buitengewone werk voor deze buitengewone mensen 
beschikbaar willen stellen en dat deze brochure hierbij een inspiratie mag zijn voor 
de dienstverlening. 

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

in Nederland

voorwoord



6

Pater Deodatus o.f.m.cap. (midden boven) bezoekt rond 1950 de gezinnen 
op het regionale woonwagencentrum in Enschede. 
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Tijdperk van beweging 
Verschillende werelden of werelden van verschil

de Woonwagenwet heeft de woonwagenbevolking een marginaal milieu 
opgedrongen. de marginaliteit van dit milieu wordt voornamelijk 
gekenmerkt door het isolement, de achterstand in technisch comfort ten 
aanzien van de gevestigde samenleving en door het verschil in leefwijze. 
deze drie kenmerken staan met elkaar in verband en hebben elkaar 
wederzijds beïnvloed. 

Uit: Dr. J.H.A. Werner s.j.: 
Woonwagenbewoners, 
pagina 87.

MargInalIsaTIe

Van twee kanten
Er leven allerlei ideeën en verhalen over de moraal en 
cultuur van de in vroegere tijden rondreizende woonwa-
genbewoners, Sinti en Roma. Het beeld van ‘armoede, 
bedelarij en criminaliteit’ bestaat nog steeds voor men-
sen die ook tegenwoordig nog in wagens wonen of op 
woonwagenlocaties verblijven. Want, zo lijkt de over-
tuiging, zijn zij niet allemaal duistere uit het buitenland 
afkomstige figuren die van een uitkering leven of je geld 
afhandig willen maken door op een verkeerde manier 
handel te bedrijven? Zetten ze hun kinderen niet aan het 
bedelen door ze met een muziekinstrument de straat op 
te sturen? Zie je deze mensen ooit in de kerk, behalve bij 
rumoerige eerste communies of bij begrafenissen?
Hoeveel Nederlanders echter hebben ooit een woonwa-
gencentrum bezocht of een voet gezet over de drempel 

van een woonwagen of het huidige chalet? Hoe leven 
de wagenbewoners écht? Wie kent hun geschiedenis, 
hun kostwinning? Wie heeft er weleens een kopje koffie 
gedronken bij een Romafamilie die om de hoek net als 
de gemiddelde burger in een stenen huis woont? En hoe 
gelovig zijn wagenbewoners eigenlijk? Welke betekenis 
hechten zij zelf aan hun traditionele geloofsbeleving? 
Vooroordelen zijn hardnekkig en leiden tot maatschap-
pelijke uitsluiting. Dat is bekend. Maar omgekeerd, hoe 
kijken woonwagenbewoners, Sinti en Roma vanuit hun 
verleden tegen onze samenleving aan? Wat zijn hun 
vooroordelen ten opzichte van de burgers? Hoe verlopen 
van hun kant de contacten met de buurt, met ambtena-
ren, welzijnswerkers, leerkrachten, hulpverleners, pasto-
res of parochiemedewerkers? 

1.

De namen van de personen op deze foto, de locatie en het jaartal zijn onbekend. 
Foto: archief Kees Brink
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Van reizigers en trekkers
Om de achtergronden, leefwijze en houding van de 
woonwagenbewoners, Sinti en Roma ten opzichte van 
de burgersamenleving te begrijpen, moeten we terug de 
geschiedenis in.
In de negentiende eeuw werden mensen die rondtrokken 
om in hun bestaan te kunnen voorzien (handelslieden, 
marskramers, ketellappers, stoelenmatters, seizoensar-
beiders) meestal reizigers genoemd. Daarnaast kwamen 
ook groepen buitenlandse zigeuners voor. Die zaten 
onder meer in de paardenhandel, traden op als beren-
leiders, waren kopersmeden, ketellappers, muzikanten of 
handlezers.1 Na de periode van de honden- en de huifkar 
duikt in de twintigste eeuw een groepsnaam op die werd 
afgeleid van de woonvorm woonwagen, waarvan een 
steeds groter deel van de van oorsprong Nederlanders in 
gezinsverband gebruik ging maken: de woonwagenbe-
woners. Pater J.E.L. Brand s.j. (hoofdaalmoezenier van het 
woonwagenpastoraat van 1955-1962) schrijft hierover in 
zijn Inleiding zielzorg woonwagenbewoners:

De woonwagenbewoner is een betrekkelijk recent fenomeen. 

Zijn ontstaan is gebonden aan het bestaan van de woonwa-

gen zoals wij die kennen en dat gaat zeker niet veel verder 

terug dan de scheidingsjaren tussen de 19e en de 20e eeuw. 

Voor die tijd was de technische ontwikkeling van de woonwa-

gen nog niet zo ver gevorderd dat men er ’s winters behoorlijk 

in kon blijven wonen. Er werd gereisd met de huifkar-woon-

wagen of de kruiwagen, maar alleen in het zomerseizoen en 

tegen de winter keerde de reiziger weer terug in de sedentaire 

gemeenschap. De woonwagenbewoner komt dus voort uit de 

burgergemeenschap en heeft de levenswijze van het milieu, 

waarin hij leefde, naar het woonwagenkamp gebracht.2

Door de Wet op de Woonwagens en Woonschepen in 
1918, die gericht was op ‘het aantal woonwagens op 
den duur tot een minimum te kunnen terugbrengen, 
onmaatschappelijke elementen uit de woonwagens te 
kunnen weren en inferieure woonwagens te kunnen 
laten verdwijnen’, werden gemeenten strenger in hun 
toelatingsbeleid. Een vergunning om een wagen te be-
wonen werd alleen verstrekt indien deze aan bepaalde 
technische eisen en maximale afmetingen voldeed en 
men kon aantonen dat er voldoende middelen van be-
staan waren. Ook de leerplichtige kinderen dienden naar 
school te worden gestuurd om de vergunning te kunnen 
behouden. Daar stond tegenover dat de wagenbewo-
ner vrije toegang verkreeg tot het grondgebied van alle 
gemeenten, met de beperkende bepaling echter dat het 
gemeentebestuur een bepaalde plaats voor de wagens 
zou kunnen aanwijzen. In de praktijk kwam het er door-
gaans op neer dat woonwagenbewoners vrijwel nergens 
binnen de gemeente een standplaats konden innemen en 
min of meer gedwongen werden zich op plekken buiten 

De marskramer

In de tweede helft van de negentiende eeuw trok de 
marskramer rond, vooral in de dorpen en op het plat-
teland. Hij was daar een graag geziene gast, omdat er in 
die tijd nauwelijks winkels waren. De bewoners hadden 
spullen nodig die men niet zelf kon maken en de mars-
kramer verkocht knopen, garen, veters, lappen textiel, 
paraplu’s, eenvoudige geneesmiddelen en smeerseltjes. 
Ook wel door eigen of door zijn gezin gemaakte wasknij-
pers, bezems en galanterieën, zoals kleine sieraden en 
kunstbloemen. Marskramers zijn er vaak van beschuldigd 
dat zij niet (in loondienst) wilden werken, dat zij alleen 
slechte kwaliteit producten verkochten en daardoor op-
lichters waren. Die verhalen waren veelal afkomstig van 
winkeliers, bevreesd voor concurrentie. 
De marskramer is een venter met een mars (korf of bak) 
handelswaar op zijn rug. 
De uitdrukking: hij heeft niet veel in zijn mars (hij heeft 
niet veel verstand of kennis) is eraan ontleend, of omge-
keerd: heel wat in zijn mars hebben (veel capaciteiten of 
talent bezitten). 

De marskramer, tweede helft negentiende eeuw, met een mars (korf) 
handelswaar op de rug. 
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de bebouwde kom te vestigen. Hierdoor werd de afstand 
tussen de woonwagenbewoners en de burgermaatschap-
pij steeds groter. 
Het aantal mensen dat in een wagen ging wonen nam in 
de eerste helft van de twintigste eeuw sterk toe. Grote ge-
zinnen trokken door het land om in hun levensonderhoud 
te kunnen voorzien via ambulante handel, seizoensarbeid, 
venten, stoelenmatten, of musiceren bij evenementen en 
in dranklokalen. Orgeldraaiers vrolijkten stadskernen en 
kermissen op en scharensliepen gingen van huis tot huis 
om voor geld scharen en messen te slijpen. 

Zielzorg
Op de afgelegen standplaatsen kregen de woonwa-
genbewoners gewoonlijk geen priester op bezoek. De 
katholieke parochiegeestelijkheid, de uitzonderingen 
daargelaten, toonde weinig bemoeienis met de woon-
wagenbevolking. Niet alleen het reizen en trekken van 
deze mensen, ‘vandaag staan ze ergens en morgen zijn 
ze weer verdwenen’, ook het feit dat bedelende reizigers 
nogal eens aanklopten bij pastorieën belemmerde ver-
trouwelijke contacten. 
De zielzorg voor deze mensen stond in het algemeen op 
een laag pitje:

Of er lokaal iets voor woonwagenbewoners werd onderno-

men, was veelal afhankelijk van de bereidwilligheid van 

enkele sociaalvoelende personen binnen een parochiege-

meenschap. Soms vond dit in georganiseerd verband plaats, 

met een kapelaan of pastoor als drijvende kracht. Ook het 

pastoraat onder deze bevolkingsgroep, voor zover daarvan 

al sprake was, gebeurde vaak vanuit de plaatselijke parochie. 

Dit was zeker het geval als wagenbewoners zozeer waren 

geïntegreerd in de plaatselijke gemeenschap dat zij hun kin-

deren de r.-k. school lieten bezoeken.3

Maar weinigen van de woonwagenbewoners gingen 
’s zondags naar de kerk, hoogstens met Kerstmis en Pa-
sen, voor de doop van een pasgeborene, de eerste com-
munie van hun kinderen of een begrafenis. Kloosters 
werden onderweg aangedaan voor een maaltijd, kleren, 
een doop of eerste communie in de kloosterkapel. 

In de marge
Eigenlijk al vanaf de tijd dat de woonwagen zijn intrede 
deed, leven de bewoners ervan in wat je zou kunnen 
noemen de marge van de samenleving. ‘Voor een deel is 
dat het gevolg van hun eigen keuze. Voor een groter deel 
is dat het gevolg van maatregelen van anderen, over hen 
en meestal zonder hen. Ze zijn door anderen gemargina-
liseerd’, zo pakte dr. Jan Zuidgeest in de jaren negentig 
de uitzonderingspositie waarin wagenbewoners al zo’n 
honderd jaar verkeren samen.4 Woonwagenbewoners 
werden immers al vroeg verbannen naar de rand van de 
samenleving, richting vuilnisbelten of stinkende fabrie-
ken, in ieder geval zo ver mogelijk uit de buurt van de 
‘beschaafde wereld’. Ondanks de waardering voor de sei-
zoensarbeiders onder hen, de huis-aan-huisleveranciers 
en doorgevers van berichten, vooral op het platteland, 
werd er door de burgerij steeds meer op de trekkers 
in wagens neergekeken. Men zag bedelende woonwa-
genkinderen die niet naar school gingen, vrouwen die 
leurden met garen en kant. Vanwege de vermeende ‘be-
perkte hygiëne’ werd gevreesd dat woonwagenmensen 
besmettelijke ziekten zouden overbrengen. Onder meer 
door vooroordelen rezen er steeds meer twijfels over de 
eerlijke handelwijze van wagenbewoners en ook waren 
er zedelijke bedenkingen tegen het leven in de kleine 
wagens. 

 De meeste woonwagenkampen liggen aan de grens 

van de gemeente of in ieder geval op een flinke afstand van 

de bebouwde kom. Dat is niet het resultaat van een onder-

linge afspraak, maar het beantwoordt aan de behoefte van 

de burgergemeenschap om zich de woonwagenbewoners 

zoveel mogelijk van het lijf te houden. De burgergemeenschap 

heeft ook maar liever, dat de woonwagenbewoner zo spoedig 

mogelijk weer vertrekt. Men heeft daarom dikwijls met opzet 

alles vermeden, wat de woonwagenbewoner het verblijf bin-

nen de gemeente aantrekkelijk zou kunnen maken. (…) 

 De burgergemeenschap plaatste de woonwagenbewo-

ner niet alleen in een lokaal isolement, maar ook sociaal werd 

hij geïsoleerd. De doorsnee burger wantrouwt de woonwa-

genbewoner en kijkt met een zekere mengeling van medelijden 

en verachting op hem neer. Dat wantrouwen (…) berust ook 

Een orgeldraaierfamilie in 1934. Plaats onbekend. 
Foto: archief G. Battels, Deventer

Een aantal woonwagens geconcentreerd bij elkaar, vermoedelijk rond 1940. 
Foto: archief familie Van Boxtel, ’s-Hertogenbosch 
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op ingewortelde misverstanden en vooroordelen omtrent 

de levenswijze van de kampbewoner. De burger heeft met de 

woonwagenbewoner weinig menselijk contact. Hij baseert 

zijn oordeel op datgene, wat hij zo op een afstand observeert.5

Omgekeerd voelen de woonwagenbewoners zich in de 
burgergemeenschap helemaal niet thuis. De bestaande 
relaties zijn van oppervlakkige, hoofdzakelijk economi-
sche aard voor zover die noodzakelijk zijn voor het ver-
dienen van de kost. Daarnaast leiden de mensen aan de 
rand van de samenleving een geïsoleerd en zelfstandig 
bestaan met eigen normen en gebruiken, aangepast aan 
de bijzondere leefomstandigheden waarin zij verkeren. In 
veel opzichten is de burgermaatschappij voor de woon-
wagenbewoners een onbekende en onbegrijpelijke we-
reld, die hen bovendien in veel gevallen vijandig gezind 
is. Van die andere wereld maakt ook de Kerk deel uit: de 
parochiekerk en de pastoor zijn ‘van de burgers’ en is een 
van de redenen waarom de wagenbewoners de zondags-
mis aan zich voorbij laten gaan. 

‘geloofsarmoede’
De Tweede Wereldoorlog staat voor de wagenbewoners 
in het teken van registratie en concentratie op verza-
melkampen. Vooral op de Sinti en Roma zijn razzia’s 
uitgevoerd, met deportaties naar onder andere het toen-
malige doorgangskamp Westerbork en met uitroeiing in 
de vernietigingskampen, waaronder Auschwitz-Birkenau, 
tot gevolg.6 Over de pastorale zorg in die periode is wei-
nig bekend. Wat we wel weten is dat de over- en ach-

tergeblevenen onder de Sinti en Roma zich door angst 
en wantrouwen terughoudend opstelden tegenover de 
burgersamenleving. Na de bevrijding was de opvang van 
deze bevolkingsgroepen nihil en zocht men al rondtrek-
kend troost bij elkaar en vond men kracht in de eigen 
geloofsbeleving.

Na de oorlog nam het Ministerie van Maatschappelijk 
Werk initiatieven om het maatschappelijke belang van 
de woonwagenbevolking centraal te stellen. Religieu-
zen, voor het merendeel zusters, stelden zich actief op 
als bezoekers van de centra en bedreven het zogeheten 
woonwagenliefdewerk. 
In deze periode klinkt er vanuit de verantwoordelijken 
voor de zielzorg de roep om meer te doen aan de ach-
terstand van de woonwagenbewoners op het gebied van 
godsdienstige kennis om te voorkomen dat deze bevol-
kingsgroep voor de Kerk verloren zou gaan. Een groot 
deel van de woonwagenbewoners had door het reizen en 
trekken en geringe onderwijs, zo werd gesteld, maar een 
‘beperkt godsdienstbewustzijn’. Daarnaast waren zij geen 
trouwe kerkgangers en hingen de meesten nog maar 
‘met een dun draadje aan het katholieke geloof’.7 

 In vroegere jaren gingen er dan ook verscheidene 

woonwagenmensen naar de parochiekerk, totdat zij zich in de 

kerk minderwaardig behandeld voelden. Alhoewel dit na-

tuurlijk niet de enige reden is, geven ze dit over het algemeen 

als reden op voor hun misverzuim. Nu de associatie aan het 

gewone parochieleven mislukt is en ze niet meer in de paro-

chiekerk te krijgen zijn, zou het goed zijn als er op het kamp 

gelegenheid zou kunnen gegeven worden tot mishoren. Dit is 

wel een phase achteruit bij de poging hen aan het parochie-

leven te gewennen, maar zoals de zaken nu staan, de enige 

mogelijkheid daartoe.8

Pasen houden

‘Niet kerks-zijn is in zoverre anders dan bij niet-kerkse 
burgers, dat de meesten het niet naar de kerk gaan als 
een zondige sleur ervaren. Het is niet goed, maar “U 
weet hoe dat gaat met ons woonwagenbewoners”. Zij 
blijven zich echt voelen als erbij horen en daarom zullen 
de meesten met de grote feestdagen ook wel komen en 
zeker “hun Pasen houden”. Kritiek op de trouwe kerkgan-
ger is dan ook vaak een zelfrechtvaardiging.’

 Een woonwagenaalmoezenier in 1966

Categoriale zielzorg

lage drempel
Plaatselijke zielzorgers, veelal afkomstig van religieuze 
orden en congregaties laten zich vanaf de jaren vijftig Woonwagenbewoners op het centrum in Amersfoort in de jaren vijftig. 
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dan ook steeds vaker zien op de centra. Hun werkzaam-
heden zijn vooral gericht op regelmatig wagenbezoek, 
het toedienen van de sacramenten en het lezen van de 
zondagse mis in een speciaal daartoe gebouwd kapel-
letje, dat op steeds meer centra verrijst. Deze aalmoeze-
niers, zoals ze vanaf dan genoemd worden, doen zelf de 
voorbereidingen voor de doop, de eerste communies en 
zo ze al plaatsvinden trouwerijen, bezoeken de zieken 
en gaan voor bij begrafenissen. Er is door de ligging van 
zo’n regionaal centrum weliswaar een formele band met 
de parochie, maar in de praktijk leidt het pastoraat er 
vrijwel een geheel zelfstandig bestaan.
Rond de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw 
kent Nederland zo’n vijftig aalmoezeniers die zich part-
time of fulltime vaak decennialang inzetten voor het 
woonwagenpastoraat in Nederland. Ze zijn geliefd op het 
centrum, sommigen raken zelfs vergroeid met deze be-
volkingsgroep en het pastoraat kent er lage drempels.9 

Het merendeel van de aalmoezeniers is verknocht aan het 

werk en/of aan de mensen zelf. Ze zijn welkom op de woon-

wagencentra, hebben er goede en prettige contacten. Er wordt 

veelvuldig een beroep op ze gedaan, bij dopen, trouwen en 

rouwen, eerste communies, uitvaarten en wagenbezoek voor 

zieken en ouderen. Ook bij geldelijke problemen: ‘Ik verdien zo 

slecht, pater, steek eens een kaars op.’ 10

Dopen aan het kraambed

‘Gebeurt het doopsel in de parochiekerk, dan zijn vaak de 
vader en broertje of zusje aanwezig; gebeurt het doop-
sel na de kampmis, dan zijn de kerkgangers aanwezig; 
maar het plechtig doopsel wordt in onze diaspora vaak 
in de woonwagen toegediend of omdat de kerk te ver 
verwijderd is (soms 15 km.) of in de winter of bij slechte 
weersomstandigheden, of omdat op het kamp geen rijd-
bare auto is of geen belastingkaart of geen rijbewijs. In 
dit geval is het mooie, dat moeder op het kraambed erbij 
is; zij houdt het bord vast onder het hoofdje. Er zijn heel 
wat vrouwen die graag een kind ten doop houden na-
mens onze moeder de H. Kerk, soms zelfs niet-katholieke 
vrouwen of meisjes, als er geen katholieke vrouw aanwe-
zig is of de niet-katholieke beter weet hoe het moet dan 
de enkele katholieken.’

Woorden van een woonwagenaalmoezenier in het 

Drentse diasporagebied.

Uit het verslag van de Nationale Aalmoezeniers-

bijeenkomst, 1966.

  

aalmoezeniers als intermediairs?
De vraag of de regionale zielzorgers die in de jaren vijf-
tig, zestig en zeventig van de twintigste eeuw de woon-

Pater Deodatus o.f.m.cap. (midden boven) bezoekt rond 1950 de gezinnen op het regionale woonwagencentrum in Enschede. 
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wagencentra bezochten ook een rol als intermediair 
vervulden (bemiddelaars en bruggenbouwers tussen het 
woonwagencentrum en de parochie), kan wellicht het 
best worden beantwoord vanuit de taken die elke aal-
moezenier opgelegd kreeg. Pater A.J. Oremus s.j., hoofd-
aalmoezenier van het woonwagenpastoraat van 1962 
tot 1980, stelde een werkomschrijving voor ze op.11 Kort 
samengevat was elke woonwagenaalmoezenier gehou-
den aan:

1. Het leggen van pastorale contacten: regelmatige wagen-

bezoeken, bezoek aan zieken en ouden van dagen; contacten 

en belangstelling naar aanleiding van bijzondere religieuze 

gebeurtenissen (gebedsdienst in de wagen, rozenkransgebed).

2. Het mede helpen bevorderen van intermenselijke contacten; 

het bemiddelen bij spanningen en conflicten.

3. De verzorging van verkondiging en katechese: de zondags-

preek; instructie aan katechumenen; het geven van lessen; het 

begeleiden van het onderwijsteam.

4. Toedienen van de sacramenten en voorgaan bij begra-

fenissen; liturgische vieringen; bijzondere hoogtijdagen: 

Kerstnacht, Palmzondag, Goede Vrijdag, Paaswake, en para-

liturgische vieringen: Allerzielen, Aswoensdag, Meimaand, 

Moederdag; processie en bedevaart.

5. Samenwerking met (verwijzing naar) andere in het centrum 

werkende instellingen, organisaties en personen; deelname 

aan het Pastoraal Stedelijk team (team van de parochie 

waarin het centrum ligt);

6. Registreren van Doop, Eerste Communie, Vormsel, Huwe-

lijk en Overlijden in eigen dossiers; het doorgeven van deze 

gegevens aan de parochie waarin het centrum ligt.

Florerend pastoraat
De Woonwagenwet van 1968 die een concentratie van 
bewoners bepaalde op zo’n vijftig regionale centra in 
Nederland met categoriale voorzieningen als centrum-
schooltjes, eigen maatschappelijk werk, medische zorg en 
op veel plaatsen een kerkje of kapelletje met een ‘eigen’ 
pater, pakte al vrij snel verkeerd uit. Wanneer de van 
oorsprong reizigers op deze wijze worden samengebracht 
op grote centra komen ze nog meer dan vroeger in een 
eigen wereld terecht: contacten met andere burgers 
worden steeds zeldzamer en zijn meer uitzondering dan 
regel. 
Daarnaast wordt de trekvrijheid vanaf eind jaren zes-
tig aan banden gelegd, waarmee nagenoeg een einde 
komt aan de seizoensarbeid en de ambulante handel. 
De onderlinge verhoudingen komen in deze concen-
tratieperiode op scherp te staan door de overbevolking 
op de grote centra – onder meer omdat geen rekening 
was gehouden met de natuurlijke aanwas – maar vooral 
door de wedijver op werkgebied. Te veel mensen met 
eenzelfde opleidingsniveau en dezelfde beroepen (handel 
in tweedehands auto’s, oud ijzer, venten, etc.) gaf dusda-
nige problemen dat wagenbewoners massaal overgingen 
tot het aanvragen van een uitkering. Ook de contacten 
met de buitenwereld zijn schaarser. 

Het pastoraat op de grote centra floreerde echter. De 
aalmoezeniers werden op handen gedragen. In de kapel-
letjes – en waren die er niet, dan vonden vieringen en 
sacramentbedieningen plaats in speciaal daarvoor inge-
richte (kapel)wagens – was iedereen welkom; niemand 
werd uitgesloten. De parochiepastores waren allang blij 
met deze categoriale aandacht voor de woonwagen-
bewoners, omdat zij dikwijls met de andere cultuur en 
anders gestructureerde bevolking van het centrum niet 
goed raad wisten. Maar het had wel consequenties:

Doordat er eigen pastoraat georganiseerd werd – met een 

eigen ‘pater’ en een eigen kapel op het kamp – kon de tijd er 

In overeenstemming met zijn taak en functie diende oud-aalmoezenier 
P. Verbart s.d.b. († 2008) in de jaren zestig in de St.-Henricuskerk te 
Amersfoort het doopsel toe aan woonwagenkinderen. Voor de administratie 
van de parochie vulde hij een doopregistratiekaart in. 
NB. De personen op de afgebeelde foto komen niet overeen met de gegevens 
op de doopregistratiekaart.
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stil blijven staan, terwijl er in de loop van diezelfde jaren in 

parochies juist ongelooflijk veel veranderde. Dat die tijd bleef 

‘stillestaan’ was niet tégen de wens van de meeste wagenbe-

woners, maar dit betekent niet dat het goed voor ze was. (…) 

Daarmee is de kloof tussen wat woonwagenbewoners vinden 

van geloof en van kerk en dat wat huisbewoners – door de 

bank genomen – daarvan vinden, steeds groter geworden. 

Globaal gesproken zitten woonwagenbewoners in een aantal 

opzichten nog steeds waar veel huisbewoners in de jaren ’50 

zaten.12

onzekerheid

‘Een mens uit zijn situatie halen zonder dat hij daartoe 
innerlijk gemotiveerd is en zonder dat er een adequate 
compensatie tegenover staat, moet leiden tot onzeker-
heid en angst met alle gedragskenmerken van dien.’

W.M.H. van de Craats van de coördinatiecommissie 

Woonwagenwerk Gelders Rivierengebied over de gevolgen 

van de Woonwagenwet van 1968 in de Begeleidingsnota 

Rapport Valkenburgh, 21 juni 1972. 

Uit elkaar
Al in 1975 erkent de overheid dat het tot dan gevoerde 
beleid is mislukt en gaat men over tot de aanleg van 
kleine locaties met maximaal vijftien standplaatsen, ver-
spreid over wijken en gemeenten. Weerstand van de wa-
genbewoners zelf, verzet van de kant van de gemeenten 
en massale protesten van omwonenden tegen de komst 
van zo’n locatie in hun buurt, bezorgen journalisten 
volop krantenartikelen in die tijd. Grote centra worden 
ontmanteld, woonwagenfamilies staan niet langer bij 
elkaar, het categoriale (maatschappelijke) werk wordt 
steeds verder weggesubsidieerd, kinderen gaan verplicht 
naar de burgerschool en aalmoezeniers zijn genoodzaakt 
hun werk over te dragen aan de plaatselijke parochies. 
Niet overal, maar in meerdere parochies breken zowel 
organisatorisch als in de communicatie met woonwa-
genbewoners moeizame tijden aan.

Pater Cees van Rijn o.f.m.cap. (1914-2003) is van 1971 tot 1982 aalmoezenier 
voor de woonwagenbewoners op het regionale woonwagencentrum Teersdijk, 
Nijmegen. In de eigen kapel op het centrum vonden onder andere eerste 
communies en huwelijken plaats.

Voor de feestelijke inwijding in de zestiger jaren van het regionale centrum de 
Moerputten te ’s-Hertogenbosch is voormalig minister Marga Klompé (rechts 
naast de wagen) uitgenodigd. Nog geen tien jaar later zet men landelijk de 
deconcentratie van deze grote centra in.
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Voor een doorsnee parochiaan is het niet altijd even gemak-

kelijk inzicht te krijgen in de geloofsbeleving van deze men-

sen. Kaarsjes opsteken, heilig water drinken, medailles laten 

zegenen, op bedevaart gaan, kinderen zo snel mogelijk laten 

dopen en grootse communiefeesten doen eerder denken aan 

de religieuze beleving van katholieken in het midden van 

de vorige eeuw, dan aan de hedendaagse gang van zaken in 

parochies. Begrijpelijk dat de parochieleiding soms voor een 

moeilijke opgave staat om aan de jarenlange traditie van 

deze bevolkingsgroepen tegemoet te komen. Daarbij schijnt 

de spontane stap van de pastor naar de wagenbewoners niet 

zelden een nogal grote te zijn, evenals de gang van deze laat-

sten naar de kerk en de pastor.13

ConTaCTpersonen 

Werelden van verschil
Materieel hebben woonwagenbewoners het op de kleine 
centra beter dan vroeger, het wooncomfort en het sa-
nitair zijn aanmerkelijk verbeterd en de kinderen volgen 
het reguliere onderwijs. De mogelijkheid tot trekken ech-
ter is aan banden gelegd en de werkgelegenheid vormt 
een groot probleem: langzaam maar zeker groeit het 
percentage bewoners dat afhankelijk is van een uitkering 
tot 90%. De aansluiting met de parochies verloopt moei-
zaam. De traditionele geloofsbeleving van de woonwa-
genbewoners staat een ‘integratie’ in de parochie in de 
weg, omdat er sprake is van verschillende werelden, om 
niet te zeggen werelden van verschil.

Ten eerste verschilt de geloofsbeleving van de woonwagenbe-

woner nogal van die van de doorsnee parochiaan. De woon-

wagenbewoner hecht sterk aan kruisjes, medailles, kaarsen 

opsteken, bezoeken van het kerkhof, enzovoorts, terwijl de 

gemiddelde katholiek een heel eind weggegroeid is van aller-

lei devotionele praktijken. Ook is het kerkelijk leven tamelijk 

gericht op enkele grote momenten, zoals de doop, de eerste 

communie, het vormsel en het heilig oliesel. In de tweede 

plaats bestaat de parochie eigenlijk nauwelijks of niet voor de 

woonwagenbewoner. Alles draait vanouds om de ‘pater’. Die 

pater kan zelfs meerwaarde krijgen als hij thuis blijkt te horen 

in een echt klooster, een klooster dat er ook nog als klooster 

uitziet. Ook dient die pater bij de sacramentenbediening niet 

alleen de eerste viool te spelen, maar ook de tweede. Anders 

gezegd, ook de toegenomen rol van leken in de parochie staat 

haaks op het beeld zoals dat volgend wagenbewoners hoort 

te zijn.14

Verbindingsofficieren
Pater Jan van der Zandt m.s.c. (1942), in 1981 aangesteld 
als landelijk woonwagenpastor, spant zich in om al die 
parochies ertoe te bewegen de wagenbewoners, onge-
acht of ze op een klein of nog groot centrum wonen of 
in huizen, als parochiaan te beschouwen en te behan-
delen. Zelfs extra aandacht voor ze te hebben, te meer 
daar in veel parochies woonwagenbewoners buiten de 

boot (dreigen te) vallen. Nu de taken van de vertrouwde 
woonwagenaalmoezeniers – en voor velen van hen met 
pijn in het hart – als ‘afgebouwd en overgedragen’ wor-
den beschouwd, zijn er religieuzen, zusters, fraters en 
broeders die contacten met de wagenbewoners op de 
subcentra onderhouden. Soms als ex-onderwijskrachten, 
als oud-verpleegkundigen of maatschappelijk wer-
kers.15 Sommigen slagen erin een brug te vormen tussen 
woonwagenbewoners en parochies, in de praktijk echter 
blijken deze nog te zeer twee verschillende werelden die 
nauwelijks met elkaar in contact komen. 
Pastores en parochieteams reageren heel verschillend 
op de komst van de nieuwe parochianen. Zo zegt een 
parochiepastor in die tijd: ‘Wij hebben het geluk dat hier 
de aalmoezenier nog altijd rondloopt; die doet het werk 
met een soort hartstocht, de mensen zien hem graag 
komen en ik vind het allang best zo, want ik zou dat niet 
kunnen.’ Een ander benadert het aldus: ‘We zien dat veel 
van deze mensen door langdurige isolatie op de grote 
centra allerlei aansluitingen in onze samenleving missen. 
Wij, en dan vooral de werkgroep diaconie, kunnen een 
soort “bruggen” of “verbindingsofficieren” voor hen zijn 
naar de burgermaatschappij toe. Onze parochiecultuur 
dringen we niet op, maar we proberen aan te sluiten bij 
hun eigen religieuze gevoelens en voorstellingen.’
Dit laatste is nu precies de bedoeling van het landelijke 
woonwagenpastoraat, namelijk dat het op de weg van 
voornamelijk parochies ligt om te proberen de achter-
stand in scholing, werk en welzijn van woonwagenbe-
woners ten opzichte van huisbewoners, ook en vooral op 
kerkelijk terrein, zoveel mogelijk te verkleinen, echter wel 
met behoud van de eigen cultuur. 

Na 1968 wordt de trekvrijheid steeds verder aan banden gelegd. Het 
rondreizen om de kost te verdienen als seizoensarbeider, stoelenmatter, 
ambulante handelaar, etc. is vanaf de jaren zeventig nagenoeg onmogelijk. 
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liever asielzoekers 

‘Het klinkt misschien vreemd, maar de doorsnee parochi-
aan maakt gemakkelijker contact met een slecht Neder-
landssprekende asielzoeker uit de Derde Wereld, dan met 
een doorsnee land- en geloofsgenoot die tot dezelfde 
parochie behoort maar in een wagen woont.’

Dr. Jan Zuidgeest in Parochianen die in wagens wonen: 

uitdaging aan zo’n 750 parochies, 1995, pagina 21.

Parochiecontactpersonen
Een gemiddelde parochiële bezoekgroep voelt zich veelal 
niet bekwaam om een intermediaire rol tussen parochies 
en woonwagenbewoners te vervullen, daarom gaat het 
landelijke woonwagenpastoraat samen met de op meer-
dere centra werkzame religieuzen (intermediairs) op 
zoek naar contactpersonen om de kloof tussen de twee 
werelden te overbruggen. Deze contactpersonen zouden 
vertrouwelingen kunnen worden voor de woonwagen-
bewoners bij het zoeken van hun weg in allerlei nieuwe 
situaties, ook die in de parochies. Bij voorkeur wordt 
uitgekeken naar mensen die op een natuurlijke, vanzelf-
sprekende manier contacten kunnen leggen. 

Zo is er een moeder van schoolgaande (burger)kinderen, die 

op en rond school moeders van (woonwagen)kinderen te-

genkomt en die bij voorkeur op dat soort contacten mikt. Een 

andere contactpersoon werkt in een ziekenhuis en loopt altijd 

even langs bij wagenbewoners die in het ziekenhuis liggen. 

Een ander is beheerder van het kerkhof, heeft daar ook een 

bloemenverkooppunt en heeft op die manier veel en vanzelf-

sprekende contacten met wagenbewoners die trouwe kerkhof-

bezoekers zijn. Weer een ander heeft een hond die hij een paar 

keer per dag uitlaat. Hij loopt dan ook vaak even langs het 

centrum en zo ontstaan er allerlei informele contacten. Het 

grote voordeel van dit type contacten is, dat zij zo naturel zijn 

en dat zij gemakkelijker overeind blijven dan contacten die op 

meer formele basis gelegd en onderhouden worden.16

Geleidelijk groeit het aantal contactpersonen. Soms is er 
één iemand in een bepaalde wijk, elders zijn er, vooral als er 
sprake is van meerdere locaties, verschillende contactper-
sonen: vrijwilligers vanuit parochiële (bezoek)werkgroepen, 
pastoraal werkenden of diakens. Regelmatig komt men 
onder begeleiding van een intermediair bij elkaar om er-
varingen uit te wisselen. Door vooral wagenbezoek wordt 
er wederzijds vertrouwen opgebouwd, wat noodzakelijk is 
voor de verdere contacten met de burgersamenleving. 

Contactpersonen moeten – in mijn ogen – er vooral zelf zin in 

hebben en het zinvol vinden, en zeker niet zichzelf overvragen. 

Ik vind het heel belangrijk dat contactpersonen zichzelf zijn 

en op hun eigen wijze met wagenbewoners omgaan. Gaan zij 

naar de wagen of leggen zij elders contact? Hoe vaak gaan zij 

naar een wagen? Wat snijden zij daar aan? Ik laat dat al-

lemaal aan henzelf over. Ik zeg alleen: “Doe het zo, dat je het 

lang kunt volhouden; zorg dat je een bekend gezicht wordt.” 

En vervolgens luister ik naar hun verhalen en probeer hun in-

zet te ondersteunen en te versterken. Door er regelmatig over 

uit te wisselen, groeien inzichten en verandert het contact. 

Vaak hebben contactpersonen last van een soort schuldge-

voel: “Ik zou veel meer moeten doen, ik moet vaker gaan.” Dat 

probeer ik dan uit hun hoofd te praten: “Zorg ervoor dat je het 

zelf ook leuk blijft vinden, doe het op je eigen manier, doe het 

in je eigen tempo.”’ 17

Jan van der Zandt m.s.c., landelijk woonwagenpastor, in 1993.

Namens de parochie

Wat wil het zeggen als je als contactpersoon ook namens de parochie komt: wat betekent parochie voor de persoon 
zelf, wat zou de parochie kunnen betekenen voor de wagenbewoners. ‘Eenmaal binnen, waar heb je het dan over?’ is 
dan ook het motto van een halfjaarlijkse bijeenkomst voor contactpersonen in Zwolle, begin jaren negentig. Al discus-
siërend blijkt dat het vaak over koetjes en kalfjes gaat. Daar is iets voor te zeggen, omdat op die manier het contact 
niet te formeel is. Anderzijds kan er ook iets van ‘bevreemding’ ontstaan. Wagenbewoners weten dat hun bezoekers 
‘van de kerk’ komen, laten soms ook weten dat ze ‘niks met de kerk hebben’ en toch blijven die mensen komen, maar 
hebben het dan vervolgens over alles behalve de kerk. De conclusie van het gesprek was dat zulk bezoekwerk geslaagd 
is als woonwagenbewoners er het beeld aan overhouden dat de bezoekers echt in hen geïnteresseerd zijn en dat zij 
een beroep op ze kunnen doen, ook als ze niet meteen ‘klanten’ voor de parochie blijken te zijn.

Bron: dr. J. Zuidgeest, Parochianen die in wagens wonen: uitdaging aan zo’n 750 parochies, pagina 40. 
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einde van een tijdperk
In 1993 en 1994 worden er landelijk twee onderzoeken 
gedaan naar de gevolgen van het woonwagenbeleid 
dat vanaf midden jaren zeventig is gevoerd. Eén van de 
conclusies is dat de bewoners op de kleine centra gemid-
deld niet beter af zijn dan mensen in een regionaal cen-
trum. Overheden besluiten er vervolgens toe niet langer 
door te gaan met de afbouw van de grote resterende 
woonwagenlocaties. Dit betekent dat 17 grote centra in 
Nederland blijven bestaan, zoals in Apeldoorn, Emmen, 
Groningen, ’s Gravenhage, ’s-Hertogenbosch, Leiden, 
Maastricht, Nijmegen en Soesterberg. 
Op 1 maart 1999 wordt de woonwagenwet in zijn geheel 
afgeschaft. Vanaf deze datum bestaat er geen apart be-
leid meer voor wagenbewoners in Nederland. Voor hen 
gelden gelijke rechten en plichten als voor ieder ander 
lid van de burgersamenleving. Dit betekent tevens dat de 
woonwagenbewoners niet langer worden beschouwd als 
minderheid. 
Na de eeuwwisseling telt Nederland zo’n 625 parochies 
waarin woonwagenbewoners, Sinti en Roma woonachtig 
zijn. Als in 2009 de 75-jarige pater Piet Dingenouts s.m. 
overlijdt, de laatst overgebleven woonwagenaalmoe-
zenier uit de tijd van de regionale centra, zijn er geen 

categoriale pastores meer. De verantwoordelijkheid voor 
de pastorale zorg voor de bevolkingsgroepen woonwa-
genbewoners, Sinti en Roma ligt dan volledig bij het 
parochiepastoraat.

Woonwagenlocaties vallen sinds het deconcentratiebeleid onder de 
verantwoordelijkheid van de lokale parochies.

Navolging

‘Vader doopt nu kinderen en assisteert bij eerstecommunievieringen. De mensen nemen hem serieus en zien hem als 
pastor van de Kerk. Hij is een belangrijk persoon voor ze geworden. Alleen: wie steekt er na hem nog energie in? 
De jeugd van tegenwoordig zie ik niet zo snel vanuit de Kerk zich inzetten voor groepen mensen die het moeilijk heb-
ben in onze maatschappij. Ik ben een zoon van een diaken, maar ik volg hem niet na. En als ik dat al niet doe, 
wie dan wel?’

 Zoon van een diaken, 2004
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oMzIen naar de MedeMens

afspiegeling
Het leven op een - soms geheel en al - afgeschermd 
woonwagencentrum onttrekt zich (nog steeds) aan de 
waarneming van de gemiddelde burger. Maar eigenlijk 
gaat het hier om een afspiegeling van de wereld daar-
buiten. Ook op de nog bestaande grote en kleinere centra 
vermaken kleine kinderen zich met poppen, blokkendo-
zen, tikkertje en verstoppertje. De jeugd gaat naar school, 
speelt spelletjes of studeert vanachter de computer, net 
als de jongeren in de burgersamenleving. Vaders verdie-
nen al dan niet met een zelfstandig beroep de kost en 
steeds meer woonwagenvrouwen verrichten betaalde ar-
beid, waarnaast ze als vanouds het huishouden besturen. 
Ook met de beslotenheid valt het nogal mee. Moeders 
brengen hun kinderen tegenwoordig naar de kinder-
opvang of de basisschool en zitten in ouderwerkgroepen; 

de jongeren zoeken hun vertier in de wijk. Door samen-
woning of huwelijken met burgers zijn er ook jongvol-
wassenen die niet langer op een centrum blijven maar 
een woning betrekken, met burgers als naaste buren. 

Meelopen met je naaste 
Naar de werken van barmhartigheid

‘present stellen van de armen betekent werken aan gerechtigheid, ofwel dat 
recht gedaan wordt aan hun mens-zijn, als evenbeeld van god. dat betekent 
opkomen voor, bruggen bouwen, participatie en emancipatie bevorderen, 
zich bekommeren om de beeldvorming over en weer bij woonwagenbewoners 
en burgers. ontmoeting is dan een sleutelwoord. deze insteek sluit aan bij 
het missionaire aspect van de Kerk.’ 

Paul Bergmans in 
Een diaken als bruggenbouwer, 
pagina 44. 

2.

Wat is uw antwoord op de vraag of dit meisje, dat blij is met haar zojuist 
gekregen ballon, een woonwagen- of een burgerkind is? Wat verandert 
erdoor in uw beeldvorming? 

Trudy en Marco zijn twee pasgetrouwde gelukkige mensen. Wie is de 
in een woning opgegroeide burger, wie van de twee is afkomstig uit de 
woonwagenwereld? En maakt dit voor u een verschil?
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aparte mensen?

‘Ik had die ochtend met een pastoor bij een Sintifamilie 
koffie gedronken. We hadden wat gepraat en gelachen 
en een pasgeboren baby’tje bewonderd. Het was een 
hartelijke ontmoeting. Het verbaasde mij dan ook dat de 
pastoor, toen wij terug naar de auto liepen, zei: “Het zijn 
toch aparte mensen…” Ik snapte niet wat hij bedoelde. 
Niemand had toch iets geks gezegd of gedaan?’

Drs. Jacqueline van Meurs in ‘Wij moeten nu iets doen’, 

pagina 5.

Weinig weerklank
Het dagelijkse leven van woonwagenbewoners, Sinti en 
Roma mag er dan in meerdere opzichten net zo uitzien 
als dat van andere Nederlanders, ze nemen, evenals in 
vroegere tijden een aparte positie in binnen onze samen-
leving. Ook binnen de Kerk. 
Woonwagenbewoners, Sinti en Roma zijn mensen van 
de reis en waren nooit zo plaats- en parochiegebonden. 
Dat is veranderd. Reizen met hun hele hebben en hou-
den vindt in Nederland nauwelijks nog plaats en door 
het trekverbod mag het niet eens meer. De mentaliteit 
echter van ‘onderweg zijn’ leeft nog sterk, vooral onder 
de ouderen. Hun geloofsbeleving en die van de volgende 
generaties verschilt niet veel van de tijd toen men nog 
reisde. Deze mensen hebben veelal moeite om zich aan 
te sluiten, omdat zij maar weinig weerklank vinden in 
een gestructureerde en aan regeltjes en wetjes gebonden 
samenleving of parochie.
Juist het benaderen van deze gelovigen beschouwen de 
contactpersonen binnen het woonwagenpastoraat als 
belangrijk. Een pastor, diaken, intermediair of vrijwilliger 
kan een brug vormen tussen de historisch gegroeide we-
relden van verschil en geloofsstijlen. 

gemotiveerd
Het werk van de Kerk ligt voor deze contactpersonen 
niet alleen in het kerkgebouw zelf, maar vooral op plek-
ken waar de mensen wonen. Zij maken er in hun leven 
van alledag tijd voor vrij. In verschillende bewoordingen 
komt wat zij als het ware als hun professie zien naar vo-
ren: ‘Het is goed dat ik bij die familie weer eens langsga’; 
‘Ik heb gehoord dat er problemen zijn en ga luisteren 
wat er aan de hand is’; ‘Structureel op een vaste dag in 
de week bezoek ik ouderen en gehandicapten’. 
Welke gemotiveerden schuilen achter deze initiatieven? 
Gewone mensen met het hart op de goede plek, zoals 
blijkt, want neem nou die vrijwilligster die elke dag te-
lefonisch contact heeft met een geïsoleerd levende Ro-
mavrouw en bij haar na de zondagse kerkdienst – ‘vaste 
prik’ – op de koffie gaat. Of die diaken, vrijgesteld om in 
de regio met meer dan dertig kleine woonwagencentra 
de verantwoordelijkheid te dragen voor de contacten en 

pastorale zorg voor wagenbewoners, die zegt: ‘Voor mij 
is het heel normaal om deze mensen te bezoeken, want 
het is mijn werk.’ Dus, huis- en wagenbezoek als pasto-
rale opdracht. Maar wellicht belangrijker voor al deze 
contactpersonen is deze wagenbewoners in hun dage-
lijkse leven, rond scharniermomenten als doop, eerste 
communie, bij problemen of verdrietige omstandigheden 
terzijde te staan, kortom: gewoon even met ze mee te 
lopen, met als leidraad de werken van barmhartigheid. 

De weg van de barmhartigheid

‘Dit is de weg van de barmhartigheid: ik trek een eindje 
met je op, juist in tijden als het – om wat voor reden dan 
ook – niet goed met je gaat, net zolang tot je weer op 
eigen benen kunt staan.’

Nelly van de Ven, intermediair, 2012

De werken van barmhartigheid
De oorsprong van de zeven lichamelijke werken van 
barmhartigheid ligt in Matteüs 25:31, waar er zes van de 
zeven worden genoemd. Paus Gregorius de Grote (1198-
1216) voegde daaraan in het jaar 1207 een zevende werk 
aan toe: de doden begraven. Het is ontleend aan het 
bijbelboek Tobit, waarin speciaal de zorg voor de overle-
denen wordt benadrukt. In de door pestepidemieën ge-
teisterde vroege middeleeuwen was het begraven van de 
doden immers een moeilijk en gevaarlijk werk. 
 
De zeven lichamelijke werken van barmhartigheid
1. DE HONGERIGEN TE ETEN GEVEN
2. DE DORSTIGEN TE DRINKEN GEVEN
3. DE VREEMDELINGEN HERBERGEN
4. DE NAAKTEN KLEDEN
5. DE ZIEKEN VERZORGEN
6. DE GEVANGENEN BEZOEKEN
7. DE DODEN BEGRAVEN

Intermediair Grietje Nekkers (l.) op huisbezoek bij een Romavrouw.
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Naast de zeven lichamelijke werken van barmhartigheid 
werden in de middeleeuwen zeven geestelijke werken 
van barmhartigheid uitgewerkt. Het zijn de werken ge-
richt op het lenigen van geestelijke nood.

De zeven geestelijke werken van barmhartigheid
1. DE ZONDAARS VERMANEN
2. DE ONWETENDEN ONDERRIcHTEN
3. VOOR DE LEVENDEN EN OVERLEDENEN BIDDEN
4. IN MOEILIJKHEDEN GOEDE RAAD GEVEN
5. DE BEDROEfDEN TROOSTEN

6. HET ONREcHT GEDULDIG LIJDEN
7. BELEDIGINGEN VERGEVEN

Uitbeelding van de zeven werken van barmhartigheid door de Meester van 
Alkmaar, 1504. Sinds 2006 hangt het schilderij in Museum Boijmans van 
Beuningen te Rotterdam, dat het in bruikleen heeft van het Rijksmuseum 
Amsterdam.

Voedselverstrekking bij de abdij van de Trappisten in Tegelen, rond 1920. 
Foto: privécollectie Trappisten-abdij Tegelen

Tafel met eten 
Foto: Museumpark Oriëntalis, H. Landstichting

de zeven lIChaMelIjke werken van barMharTIgheId

1. De hoNgerigeN te eteN geVeN

zoek de oorzaak
‘Toen ik in Gemert voor de Sinti ging werken, zag ik dat 
veel van hun kinderen niet naar school gingen. De ou-
ders hadden gewoon te weinig geld om ze dagelijks eten 
en drinken mee te geven. Daarom hielden ze de kinde-
ren thuis. Er was regelmatig strijd tussen de ouders, de 
school en de gemeente om deze leerlingen naar school 
te krijgen. families die in gebreke bleven kregen boetes 
en sommigen werden zelfs opgepakt en gestraft met de-
tentie. Maar wanneer je niet naar de oorzaak zoekt, krijg 
je het nooit opgelost. Steeds moet worden afgevraagd 
waaróm niet aan de leerplicht wordt voldaan. Wat is er 
aan de hand? Ikzelf ben destijds meteen begonnen om 
ervoor te zorgen dat alle leerlingen voldoende eten en 
drinken mee naar school namen. De argumenten die 

de ouders hadden om de kinderen niet naar school te 
sturen, heb ik weggehaald. Een oplossing kan ook heel 
eenvoudig zijn.’

Nelly van de Ven, intermediair, 2012

in eigen omgeving

‘Ik vergelijk onze maatschappij vaak met een hoed waar-
aan een brede rand zit. Op die rand zitten de geïsoleer-
den, de stille armen, de verslaafden, de daklozen. Er is 
maar weinig voor nodig om ervan af te tuimelen. Wij 
hebben een stukje medeverantwoordelijkheid naar deze 
mensen toe. We kunnen de hele wereld uiteraard niet op 
onze nek nemen, maar we mogen wel alert zijn op wat 
er in onze omgeving leeft. Er zijn mensen die helemaal 
week worden en gelijk in de buidel tasten bij het zien 
van televisiebeelden over hongerend Afrika, terwijl ze 
niet eens weten dat hun naaste buren ook te weinig te 
eten hebben of diep in de ellende zitten. Armoede, ver-
slaving, psychische nood, je moet het ook wíllen zien.’ 

 Nelly van de Ven, intermediair, 2004

rondkomen in armoede
‘Je kunt steeds minder kopen van je maandelijkse uit-
kering. De kosten van levensonderhoud stijgen, maar de 
uitbetaling blijft hetzelfde. Ik heb geen reserves meer 
en de winter is nog lang. Mijn inkomen is te laag om 
fatsoenlijk te kunnen leven in dit rijke land. De winterpe-
riode is voor mij ellendig en de maand december al hele-
maal, omdat de feestdagen hierin vallen. Je ziet iedereen 
volop inkopen doen; je ziet de reclames op de televisie 
met vooral veel eten en cadeaus. Voor mij is dat allemaal 
niet weggelegd. 
De gemeente heb ik al gevraagd om extra bijstand, maar 
daar zeggen ze dat ik maar een lening moet afsluiten bij 
de kredietbank. Dat wil ik niet, want dan raak ik alleen 
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maar dieper in de schulden. De mensen van de sociale 
dienst vertellen me trouwens dat ik met mijn uitkering 
rond kan komen. Er is een vast bedrag voor iedereen. 
Nou, ze kunnen mooi praten. Ze hebben me ook nog 
voorgerekend waaraan ik wel of geen geld moet uitge-
ven. Maar als ik de vaste lasten en de schuldaflossing 
van mijn uitkering aftrek, dan hou ik een paar tientjes 
per maand over waarvan we moeten eten en de telefoon 
moeten betalen. Dat gaat dus niet, echt niet. 
Vroeger leefden we in familieverbanden. De een hielp 
de ander. Wie thuisbleef of niet meer kon werken, paste 
op andermans kinderen als hun ouders gingen venten. 
Bij hun terugkeer werden de inkomsten onder elkaar 
verdeeld. Nu zit ik soms dagen alleen in de wagen en ik 
kom er bijna niet meer uit. Vroeger voelden we ons rijk, 
omdat we gezamenlijk optrokken en dicht bij de wortels 
van onze cultuur bleven. Het samenzijn alleen al was 
voor ons een rijkdom. Nu voelen wij ons dubbel zo arm, 
omdat we ook onze cultuur en elkaar dreigen te verlie-
zen. ‘Ieder voor zich’ geldt tegenwoordig ook voor ons en 
voor onze kinderen al helemaal.’

Een woonwagenvrouw, 2001

Delen

‘Armoede is geen schande, het is slechts lastig. Het heeft 
de Sinti iets belangrijks geleerd: wij delen graag ons 
brood. En zou christus niet gedeeld hebben? Weet u, het 
bijbelse verhaal van de wonderbaarlijke broodvermenig-
vuldiging vertelt niet eens of Jezus zelf wel at van het 
brood dat Hij brak. Zo gericht was Hij erop dat de ande-
ren genoeg zouden krijgen…’

Hannes Weiss (1928-2011), Sinto, 2006

2. De DorstigeN te DriNkeN geVeN

Wijwater
‘Als onze wagens en de families worden gezegend, dan 
doet de bisschop of een belangrijke pastoor dat met wij-
water en een palmtakje. Jezus werd namelijk op Palmzon-
dag met palmtakken toegezwaaid. Met die wijwaterkwast 
die wel erg veel op een borstel lijkt, hebben wij toch wel 
wat moeite. Daarvan krijgen wij de zegen niet mee. Dit 
jaar werden er bij de Sintibedevaart in Roermond wel 
honderd caravans gezegend. Hannes Weiss, onze bede-
vaartleider, liep met de zegenende pastoor mee en zorgde 
ervoor dat geen enkele wagen werd overgeslagen. Kin-
deren droegen het wijwater in een schaaltje en een hele 
stoet mensen trok er achteraan. Steeds meer Sinti kwa-
men erbij. Overal werd de zegen van God gevraagd voor 
het gezin en de wagen, voor bescherming en veiligheid.’

Een Sintivrouw, 2009
In Lourdes tappen bedevaartgangers het bronwater uit de kranen, dat in 
flessen mee naar huis gaat.
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Waarde van water

‘Water is een teken van leven. Als je onderweg bent, 
weet je wat water werkelijk waard is. Het bevrijdt je van 
dorst en wast je schoon. Je blijft erdoor in leven.’

Piet Dingenouts s.m., (1933-2009), tijdens een doop in 2004

heilig water
‘Ik bid misschien wel niet genoeg en ik zit ook niet elke 
zondag in de kerk,’ zegt Sinto Roberto in alle oprecht-
heid. ‘Ik ben geen heilige, maar ik geloof wel. Ik twijfel 
er niet aan dat Onze-Lieve-Heer en Onze-Lieve-Vrouw 
bestaan. Mijn voorouders, van wie sommigen de hel van 
Auschwitz niet overleefden, hebben een plek bij hen in 
de hemel waar vrede en blijdschap is en ik weet zeker 
dat we elkaar weerzien. 
Het heilig water dat we altijd meenemen uit de Kapel in 
’t Zand van Roermond bevestigt mijn geloof. Een tijdje 
geleden was mijn dochtertje ziek, midden in de nacht. Ze 
zat onder de rode vlekken. Ik nam een washandje, doopte 
dat in het heilig water en depte haar lijfje daarmee. Ook 
liet ik haar er een paar slokjes van drinken. De rode uit-

slag verminderde zichtbaar. Als je dit meemaakt moet je 
toch een gelovig mens zijn of je wilt of niet.’

Roberto Wagner, Sinto, 2008

Water als medicijn
‘Sinto Roweno was elf, achtenveertig jaar geleden. Zijn 
amandelen moesten dringend worden verwijderd en 
daarvoor werd hij opgenomen in het ziekenhuis, maar hij 
deed niets dan huilen en dreef het verplegend personeel 
tot wanhoop. Nog voordat hij was geopereerd, onderte-
kenden zijn ouders ten einde raad de papieren en kon hij 
het ziekenhuis verlaten. Ze reden vandaar uit niet naar 
de woonwagenlocatie, maar naar de Kapel in ’t Zand in 
Roermond. Zijn broertjes en zusjes waren er allemaal bij. 
Het eerste wat ze deden toen ze in de kapel aankwamen 
was naar het beeld van Maria gaan. Samen hebben ze bij 
haar gebeden, kaarsjes opgestoken en water gedronken 
uit het heilig putje. Plotseling kwam een blij gevoel over 
ieder van hen. Roweno voelde zich gelijk een stuk beter, 
alsof er niets meer aan de hand was. In een opgetogen 
stemming keerden ze huiswaarts. Enkele dagen later 
kwamen er twee verpleegsters langs en hun gezichten 
trokken scheef van verbazing toen ze Roweno aantrof-
fen, terwijl hij rustig zat te eten. Hij vertelde ze dat hij 
dagelijks voor het slapengaan een paar slokken van het 
heilig water dronk en dat hij aan de beterende hand was. 
Een medische verklaring kon niemand geven. Pas op zijn 
vierentwintigste werd hij alsnog geopereerd.’

Jan van der Zandt m.s.c., 2006

levend water

‘Haal een kan water en schenk elkaar een glas in. Drink 
het samen. Bedenk met elkaar dat dit water het meest 
alledaagse is dat u kent. Maar bedenk ook dat het de 
bron van alle leven is.’ 

Uit: Patrick Chatelion Counet, Thuiskomen uit Lourdes

Een Sintimeisje (vooraan rechts) draagt het wijwatervat als in Roermond 
tijdens de jaarlijkse bedevaart de wagens en families door pater Ton Storcken 
s.m.a. onder begeleiding van een Sintiorkest worden gezegend. Foto: © Franco 
Gori, 2012

De weg van het water

In Lourdes bevindt zich linksachter in de grot waar Maria in 1858 achttien keer aan Bernadette verscheen, vlak onder 
het niveau van de huidige vloer, de bron die nog steeds stroomt. ‘Ga drinken en u wassen aan de bron,’ hoorde Berna-
dette op 25 februari 1858 de verschijning zeggen. Een glasplaat dekt de stroom inmiddels af. 
Tegenover de grot, aan de overkant van de rivier de Gave, staan op de bedevaartweide negen fonteintjes opgesteld 
die zijn verbonden met de bron bij de grot. Deze staan er echter niet om flesjes te vullen. Ze zijn geplaatst om mensen 
de kans te geven rustig bij het water uit de bron van Lourdes te mediteren en te bidden, individueel of in een groep. 
Daarom hebben deze fonteintjes een bijbelse naam gekregen, een verwijzing naar bronnen of vijvers in het bijbelse 
land, zoals Berseba en de Put van Job. Het zijn plaatsen waar God in zijn geschiedenis met de mens steeds op bijzon-
dere wijze die mens in nood nabij komt.

Bron: Lourdes, pelgrimsboek van de Nederlandse bedevaartorganisaties
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3. De VreemDeliNgeN herbergeN

Nergens een thuis
Roma en Sinti vormen de grootste etnische minderheid 
in Europa zonder een eigen staat. Volgens het MST, het 
Missionair Servicecentrum Tilburg, gaat het naar schat-
ting om negen tot twaalf miljoen mensen. Een precies 
aantal is niet bekend, omdat velen zich niet laten regis-
treren als Roma of Sinti. En dat heeft weer te maken met 
hun bewogen geschiedenis. Vanaf 1400 trekken de eer-
sten door Nederland. Aanvankelijk zijn zij welkom, later 
worden ze steeds meer opgejaagd en vervolgd, zozeer 
dat er na 1735 geen zigeuners meer in ons land zouden 
voorkomen. Kleine familie-eenheden durven zich hier 
pas een eeuw later weer te vertonen. In de 19de eeuw 
komt een nieuwe groep Roma naar Nederland. Omdat 
ook zij worden vervolgd zien zij ons land als tussenstati-
on naar de Verenigde Staten en enkele Zuid-Amerikaanse 
landen. Het dramatische dieptepunt vormt de dood van 
een half miljoen Roma en Sinti in de concentratiekam-
pen van de nazi’s, waaronder Auschwitz-Birkenau. In de 
tweede helft van de jaren zeventig vestigt zich een groep 
van zo’n vijfhonderd Roma uit Oost-Europa in Neder-
land. De overheid verleent hun uiteindelijk een generaal 
pardon, waarna zij worden ondergebracht in opvang-
gemeenten en later gehuisvest in woningen. Zij gaan de 
geschiedenis in als de Roma van 1978. In de jaren negen-
tig komen opnieuw Roma vanuit Midden- en Oost-Euro-
pa naar Nederland ten gevolge van het uiteenvallen van 
het Oostblok en de burgeroorlog in voormalig Joegosla-
vië. Na opvang in landelijke asielzoekercentra gaan zij op 
in de Nederlandse samenleving. Sinds de uitbreiding van 
de Europese Unie in 2004 trekken groepen of individuele 
Roma naar West-Europa en verdienen hier tijdelijk de 
kost als artiesten, muzikanten of straatkrantverkopers. 
Naar schatting wonen er in Nederland ongeveer 3.500 
Roma en zo’n 2.500 Sinti. Het merendeel is sedentair 
gehuisvest, een deel is (nog steeds) illegaal.
 

Bronnen: Door alle tijden; MST, het kloppende van Tilburg

Uit de illegaliteit
De problematiek van de illegaliteit onder de Roma en 
de daardoor ‘gedwongen onzichtbare praktijken’ zijn al 
jaren bekend. Bijvoorbeeld door het bij ziekte op naam 
van een ander zorg proberen te verkrijgen. Breed maat-
schappelijk werker Henk Spijkers, eerder verbonden aan 
het Romaproject te ’s-Hertogenbosch, is van mening 
dat de Nederlandse staat de kop in het zand steekt met 
de huidige vreemdelingenwet, waarbij dit soort prak-
tijken, of erger, kunnen plaatsvinden. Hij pleit voor het 
zichtbaar maken van de illegale Roma in Nederland 
door een directe en voorlopige erkenning van de hu-
welijkspartners uit het buitenland. Zijn voorstel is: ken 
een voorlopig BSN-nummer (burgerservicenummer) toe 
aan een illegaal in Nederland verblijvende persoon, met 
de toevoeging van een letter die aangeeft dat dit num-
mer tijdelijk is. ‘Als bijvoorbeeld een Romavrouw een 
dergelijk nummer zou krijgen, dat wordt zij door deze 
voorlopige status erkend. Dat biedt perspectieven,’ licht 

Zigeunergetto in Košice, Oost-Slowakije. Foto: A. Egging m.s.c., 2003

Roma, veelal afkomstig uit Oost-Europa en de Balkanlanden, verdienen in 
Nederland tijdelijk wat bij door de verkoop van de straatkrant. 
Foto: © A. Reyneveld, 2010
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Spijkers toe. ‘De lokale instanties hebben haar in beeld 
en zij kan zich vervolgens op de arbeidsmarkt begeven, 
een opleiding volgen en zich vrij bewegen. Daar moet 
wel wat tegenover staan: om de zoveel tijd dient er 
een meldplicht te zijn bij de vreemdelingenpolitie. Deze 
controleert het gedrag in het afgelopen jaar. Na een jaar 
of vijf zou dan een aanvraag voor een verblijfsvergun-
ning in zicht kunnen komen. Voor de betrokkenen zelf, 
voor de Nederlandse staat, de vreemdelingendienst, de 
politie, het lokale beleid, vooral ook voor de kinderen die 
uit deze huwelijken voortkomen, is het zichtbaar maken 
van deze illegalen een positieve ontwikkeling. Speciaal 
voor de Romavrouwen, die doorgaans in hun cultuur een 
onderdrukte positie kennen, zou dit bevrijdend kunnen 
werken.’ 

Henk Spijkers, breed maatschappelijk werker, 2009

heel wat te delen
Zijn betrokkenheid in de tachtiger jaren met de in zijn 
Willibrordusparochie neergestreken Romafamilies kwam 
voort uit de hulpvragen van de Roma zelf. Zoals andere 
parochianen konden ook deze mensen altijd bij hem en 
de kerk terecht. Regelmatig stonden vrouwen en kinde-
ren uit deze gezinnen bij hem aan de deur en vroegen 
om eten of kleding. Als pastor had hij daar totaal geen 
moeite mee, maar hij bedacht wel een eigen methode. 
Hij trok ze met een uitnodigend gebaar de pastorie in 
en onder de voorwaarde dat ze het zelf klaarmaakten, 
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 ontstond er respect en een ver-
trouwensband. De aandacht die hij aan ze gaf was als 
vanzelfsprekend, daar dacht hij verder niet over na.
 

Jos de Vries (1930), emeritus pastor Berkel-Enschot, 2011

mijn kruistocht
 
‘Ik probeer interacties te creëren. Mijn streven is een be-
tere sociale omgang met elkaar te bewerkstelligen. Het 
is mijn kruistocht om mensen warm te maken voor meer 
aandacht en verantwoordelijkheid voor elkaar, maar ook 
voor de groepen die in onze samenleving vergeten of on-
derdrukt worden. Ik hoop eraan mee te werken dat vrede 
en gerechtigheid naar de goede kant doorschuiven, al 
is het maar een millimeter. Ik geloof in kleine stapjes, in 
kleine versnellingen: die zijn het krachtigst. Als diaken zit 
ik op de goede weg, al krijg ik soms tegenwerking. Maar 
dat is een goed teken. Als ik populair was, zou ik het niet 
goed doen.’

Henri van Leuken, diaken, 2004

4. De NaakteN kleDeN

aangewaaid

‘Tien jaar geleden woonde een gezin met een kind van een halfjaar in onze Effeta-gemeenschap in Tilburg. Zij vorm-
den de concrete aanleiding van mijn aandacht voor de Roma. Ze waren dakloos. Hen onderbrengen in een huis gaf bij 
de gemeentelijke instanties veel trammelant. Hemel en aarde heb ik moeten bewegen om duidelijk te maken dat zij 
niet bij ons inwoonden, maar waren aangewaaid en tijdelijke hulp kregen. Uiteindelijk is deze familie toch een woning 
toegewezen. Eerst in Tilburg, toen in Dordrecht en later in Breda. Elke keer heb ik ze mee verhuisd. Vorig jaar is de man 
neergeschoten. Zijn vrouw was in verwachting van het vijfde kind. Het is niet te geloven wat ze allemaal overkomt. En 
ik zit er middenin.’

Pim van Deenen m.s.c. (1928-2006), 2004

Door passende kleren en schoenen horen de Romakinderen erbij. 
Foto: A. Egging m.s.c., Slowakije, 2003
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minderwaardigheidscomplex
‘Als een kind geen dagelijks brood meekrijgt, geen fat-
soenlijke kleren heeft of schoenen aan zijn voeten, dan 
gaat het niet naar school. Wanneer krijgen kinderen een 
minderwaardigheidscomplex? Juist hierom. Als de overi-
ge leerlingen allemaal een gevuld lunchtrommeltje mee-
brengen en jouw kind niet, als al die klasgenootjes goede 
schoenen en passende kleding dragen en jouw kinderen 
niet, dan blijven ze thuis. Kinderen moeten mee kunnen 
met de rest; ze hoeven niet vooraan te staan, maar ze 
moeten ook niet buiten de boot vallen.’

Nelly van de Ven, intermediair, 2012

intuïtief helpen
‘Regelmatig bezoek ik een grootmoeder van drieënzestig. 
Op een dag vertelt ze me dat ze zich niet goed voelt, 
last heeft van haar hart en binnenkort in het ziekenhuis 
wordt opgenomen. Het probleem dat haar erg bezig-
houdt is dat ze daarvoor geen aangepaste kleding heeft. 
Ik aarzel geen moment en zeg: “Nou, daar gaan we dan 

iets aan doen. Kom, we stappen in de auto en rijden naar 
het dorp.” Ze schrikt duidelijk van mijn directheid en wil 
zich bedenken. Dat lukt niet met mij erbij. “Je armoede 
laat je straks maar thuis,” overtuig ik haar, “daar heeft 
het ziekenhuis niets mee te maken.” Arm in arm zochten 
we even later naar de juiste winkel en kochten nachtja-
ponnen, ondergoed, een tandenborstel, zeep, een kam en 
andere toiletartikelen en een grote tas waar alles in kon. 
“Die zet je ingepakt klaar,” zo gaf ik haar mee, “dan hoef 
je je daar verder niet druk over te maken.” Enkele dagen 
nadien werd ze opgenomen. Wat was ze blij dat ze er al 
die tijd fatsoenlijk bij lag.
Nee, ik ben niet bang dat ik voor de gek wordt gehou-
den. Natuurlijk, het gebeurt dat je ooit ergens in trapt, 
maar dat moet je incalculeren. Vaak is het een kwestie 
van vertrouwen op je eigen gevoel. Heb je dat niet, begin 
er dan niet aan. Toegegeven: niet iedereen kan zo spon-
taan optreden als ik, want ik zet eigen geld in en van 
tevoren weet ik niet of dat bijvoorbeeld van een fonds 
terug te krijgen is. Maar in bepaalde gevallen moet je in-
tuïtief helpen, vind ik, en er geen gras over laten groeien.’ 

Nelly van de Ven, intermediair, 2004

inspringen bij noden 

De leden van de diaconiegroep hebben zich ten doel 
gesteld veel met de Roma te blijven praten. Daarnaast 
springen zij bij in noden, ‘want die zijn er regelmatig’, 
weet Marian van de werkgroep diaconie. ‘We zorgen 
voor kleren en als er daarvan over zijn, zien zij er zelf wel 
op toe dat die bij hun familie in Bosnië terechtkomen.’ 
De inspiratie en motivatie voor hun activiteiten ontlenen 
ze aan hun voormalige pastoor De Vries, maar bovenal 
aan Jezus: ‘Hoe Hij in zijn tijd de zieken en mensen in 
nood bijstond en predikte om de naakten te kleden en de 
hongerigen te eten te geven. Dat maakt bij ons de kracht 
los om hetzelfde te doen.’

De diaconiegroep in Berkel-Enschot, 2006

Goedgeklede schoolkinderen dankzij hulporganisaties. 
Foto: A. Egging m.s.c., Slowakije, 2003

Directe hulp

‘feitelijk dient een lokaal fonds te bestaan waar direct geldmiddelen voorhanden zijn bij crisissituaties of minder urgente 
zaken. Zelf geld beschikbaar stellen moet niet hoeven. Hulpverleners, vrijwilligers, onderwijzend personeel, welzijns- en 
maatschappelijk werkers zouden bij wijze van spreken direct een greep in de kas moeten kunnen doen. Het gaat meestal 
om relatief kleine bedragen waarmee direct hulp kan worden geboden. In het voorbeeld van de ziekenhuisopname werd 
oma’s grootste zorg opgelost met zo’n honderd euro. Waar praten we dan over? Zo zou een armlastig gezin ermee ge-
diend zijn maandelijks bijvoorbeeld vijftig euro extra te besteden aan levensonderhoud. Een mens moet toch kunnen 
leven?’

 Nelly van de Ven, intermediair, 2004
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5. De ziekeN VerzorgeN

trouw zonder grenzen
‘Een jaar of zes geleden sloot een diepgelovige vrouw 
van Sinti-afkomst zich aan bij een vormselproject. Op 
een dag vroeg ze me of ze haar nichtje mocht meebren-
gen, een alleenstaande, kennelijk verlegen om contact. 
Iedereen moet de kans krijgen, vind ik, dus laat maar 
komen. Algauw bleek dat er meer met haar aan de hand 
was en dat haar deelname aan het project niet van harte 
ging. Ze belde af of kwam gewoon niet opdagen. Ik pro-
beerde haar thuis op te zoeken, maar aanvankelijk hield 
ze iedereen buiten de deur. Door mijn eigen vasthou-
dendheid kreeg ik langzaam maar zeker haar vertrouwen.
Van lieverlee besefte ik dat ik met iemand van doen had 
die al vele jaren in een neerwaartse spiraal verkeerde. 
Niet door materiële nood, maar psychische. Er bleek al 
veel hulp geboden te zijn vanuit instellingen en maat-
schappelijke dienstverlening. Zij was er nauwelijks iets 
mee opgeschoten. Thuis, op haar eentje, ging het telkens 
weer mis. Toen besefte ik dat ik als parochievrijwilligster 
een leek was op het gebied van geestelijke hulpverlening. 
Van de ene op de andere dag moest ik leren omgaan met 
ernstige alcoholverslaving, psychische stoornissen, epi-
leptische aanvallen, maar ook met crisismomenten, hulp-
verleners, doktoren, therapieën en behandelmethodes in 
ziekenhuizen waar zij regelmatig werd opgenomen.’ 
Als de parochievrijwilligster maanden later terugkijkt 
op de tijd en aandacht die ze aan deze vrouw - naast al 
haar andere activiteiten voor de parochie – heeft be-
steed, dan beseft ze dat ze niet anders heeft gekund. ‘Er 
is iemand op mijn weg gekomen die ik in mijn leefpa-
troon heb opgenomen. Ik werd een maatje voor haar, een 
houvast, een vertrouwenspersoon. Intuïtief ben ik haar 
gaan helpen, niet eens wetend hoeveel steun zij nodig 
had en voor hoelang. Een tijdlang bezocht ik haar da-
gelijks, zo was ik met haar begaan. Dag en nacht kon ze 
op me rekenen, hoewel ik heb ervaren dat het een kunst 
was om er voor haar te zijn en tegelijkertijd afstand te 
nemen. Je wilt voor iemand klaarstaan, maar je moet 
ook bij jezelf aftasten hoe ver je daarin gaat. Ik heb bij 

mezelf echter gemerkt dat grenzen bij mij geen grenzen 
zijn. Zo zit ik ook in elkaar. Ik ben trouw aan mijzelf, 
trouw aan wat ik doe of beloof. Zonder heilig te klinken: 
ik wil iets voor mijn medemens kunnen betekenen.’

Louk van der Weerden (1952-2008), parochievrijwilligster, 

2008

hulp ‘van boven’

‘Er ligt een klein woonwagencentrum in onze parochie. 
Tien jaar lang kwam ik er bij oma Heesbeen, de groot-
moeder van de Sintifamilie. Al meer dan veertig jaar lag 
ze op bed vanwege een dwarslaesie. Vanaf haar schou-
ders tot aan haar tenen was ze verlamd, maar aan haar 
mondje mankeerde niets. Ik bracht haar enkele keren per 
jaar de communie, ging af en toe ook zomaar op bezoek 
en ze vroeg me van tijd tot tijd om de slaapkamer of de 
wagen of een beeldje opnieuw te zegenen. Dan ging het 
meestal even niet zo goed met haar en moest er hulp 
‘van Boven’ komen.’ 

Jos van Rooij, diaken, 2001

Weg van lange adem
‘Mijn betrokkenheid bij een woonwagengezin loopt als 
een rode draad door mijn latere werkzame leven. De 
moeder is psychisch in de war en moet keer op keer 
worden opgenomen. Vader is ernstig gehandicapt. Er zijn 
vijf kinderen met wie het, zachtjes uitgedrukt, niet altijd 
even goed gaat. Doordat problemen zich steeds weer 
opstapelen, minderen de contacten met de omgeving. 
Langzaam maar zeker worden ze uitgestoten. Nadat 

Bedevaart naar Lourdes met een groep woonwagenbewoners, 
Sinti en Roma in 2010.

Zr. Paula Pijnaker (r.) van de congregatie van de zusters van de Choorstraat, 
in 2010 op kraamvisite.
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vader overlijdt en moeder veel last blijft houden van 
waanideeën en angsten, zijn de kinderen nagenoeg aan 
hun lot overgelaten. Vanaf dan bezoek ik ze wekelijks – 
zo nodig vaker – en probeer instanties en hulpverleners 
bij deze familie betrokken te houden. Het is een weg van 
de lange adem en niet iedereen kan die opbrengen. Je 
dient als het ware deel uit te maken van het gezin, maar 
tegelijkertijd ook afstand te houden. Enerzijds groeien 
de kinderen zelfstandig op en gaan een eigen weg, aan 
de andere kant moet je naast ze staan om ze te helpen 
keuzes te maken bij moeilijke beslissingen. Je probeert 
het reilen en zeilen in goede banen te leiden en fouten 
en mislukkingen op te vangen en weer recht te zetten. Je 
kunt niet voorkomen dat er dingen gebeuren die eigen-
lijk helemaal niet kunnen. Maar ondanks alle onmacht 
zie ik toch altijd weer lichtpuntjes. Die zitten in de kin-
deren zelf. Zij zijn degenen voor wie ik het doe. Van hen 
word ik niet moe, wel van de instanties die het steeds 
weer af laten weten of zelfs tegenwerken.’ 

Zr. Herma Bus o.p., 2004

Janus: ‘Wil je mij helpen?’
‘Janus zag het daglicht in ’s-Hertogenbosch op 27 au-
gustus 1942. Hij groeide er op in De Pijp, een van de 
grote volksbuurten. Zijn vader was kramenzetter op de 
markt, waarmee hij de kost verdiende voor zijn gezin. 
Als oudste van negen kinderen wordt Janus al vroeg van 
school gehaald om hem te helpen. Het heeft tot gevolg 
dat hij altijd analfabeet blijft. Hij komt terecht in een 
omgeving waar ruim alcohol wordt gedronken. Niet veel 
later valt ook Janus eraan ten prooi. 
Als zijn vader overleden is, werkt hij enige tijd als bouw-
vakker. Door een gedwongen ontslag komt hij in een 
bijstandsuitkering terecht. Janus blijft bij zijn moeder 
wonen, legt graag een kaartje in het wijkcentrum en 
raakt steeds meer verslaafd aan de spiritualiën. Enkele 
jaren later vindt hij zijn moeder dood op bed. Zijn zus, 
die vanaf die tijd af en toe wat huishoudelijk werk voor 
hem verricht, sterft twee jaar later. Dan is er niemand 
meer die voor Janus zorgt. Hij sluit de woning af voor de 
buitenwereld, omdat hij zich schaamt voor de puinhoop.
Tegen Kerstmis klopte hij bij mij aan: “Wil je mij helpen? 
Ik zit in financiële problemen.” Daar antwoordde ik op: 
“Janus, als jij zo doorgaat met drinken, bén je niet te hel-
pen. Dan lig je binnen de kortste keren ergens onder een 
brug. Pas als je daadwerkelijk iets aan je drankprobleem 
wilt doen, kan ik iets voor je betekenen.” Het kwam hard 
bij hem aan. Immers, ik was welzijnswerkster en vrijwel 
de enige die hij nog kende. Maar na twee dagen keerde 
hij terug en zei: “Maak maar een afspraak met de ver-
slavingszorg.” Hij ging mee, zonder een slok alcohol op 
maar bibberend als een rietje. Hij beloofde ter plekke dat 
hij geen druppel meer zou drinken en hij hield woord.’ 

Nelly van de Ven, intermediair, 2004

6. De geVaNgeNeN bezoekeN

kijk naar heel de mens
‘Als woonwagenbewoners, Sinti of Roma in de gevange-
nis komen, zitten ze temidden van burgers. Het personeel 
is burger, medegedetineerden zijn burgers. Er heerst een 
andere cultuur dan ze gewend zijn, een andere taal, an-
dere normen. Het is al vervelend dat je vastzit, nu heb je 
dat er ook nog allemaal bij. Gelukkig is daar dan nog de 
pater.
De pater snapt iets van jouw cultuur; de pater is ook 
katholiek. Bij de pater kun je kaarsen branden, praten 
over geloof én over alle rottigheid die je hebt uitgehaald. 
Die pater kijkt nergens van op. Die begrijpt wat er in 
je omgaat en schat de waarde van jouw familiebanden 
goed in. En dat kan nog weleens belangrijk zijn als er 
iets geregeld moet worden. En ook al is de pater ook een 
burger, hij is toch anders, want… hij is pater. En heel vaak 
moet er iets geregeld worden, want: je zit vast, en oma 
komt te overlijden; je zit vast, en je nichtje doet haar 
eerste heilige communie; je zit vast, en je zoon wordt 
gedoopt; je zit vast, en je wilt zelf gedoopt worden… De 
pater legt het allemaal uit, heeft geduld en doet wat hij 
kan. Dat is niet altijd veel, maar hij is er in ieder geval 
serieus mee bezig.
En hiermee kom je direct bij wat erg belangrijk binnen de 
gevangenis is. Geestelijke verzorging heeft tijd en aan-
dacht voor degene die vastzit. Anderen hebben dat ook 
wel, maar die kijken vaak maar naar dat ene deelaspect 
van de mens tegenover hen. De geestelijke verzorgers, 
pastores, kijken naar heel de mens. Luisteren naar heel de 
mens. Horen heel de mens die tegenover hen zit. Nemen 
de tijd om iemand ‘uit te horen’. Totdat zijn verhaal klaar 
is, en niet totdat de tijd om is.’

Drs. Walther Burgering, r.-k. justitiepastor, 2006
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in het hart
 
‘De jaren in de psychiatrie hebben mij tot voordeel ge-
geven dat ik de gedetineerden meer kan aanvoelen. Voor 
wat ik mag doen ben ik God zeer dankbaar. Ook ik had 
een crimineel kunnen zijn; het vele leed en onrecht is 
aan mij voorbijgegaan. Zijn woord leeft in mijn hart: “Ik 
was ziek of in de gevangenis, jij kwam Mij bezoeken.”’

Wiro Ahsmann (1921-2007), broeder O.L. Vrouw van 

Lourdes, 2001

De pater als pleitbezorger
‘Op een dag kwamen twee mannen, broers, van het cen-
trum bij me op het Missiehuis. Kennelijk zenuwachtig 
zaten ze in de spreekkamer. Ik dacht dat zij onder de 
indruk waren van de hoge ramen en de ongebruikelijke 
stoelen, maar de kwestie was veel ernstiger. Een broer van 
hen zat in de gevangenis en vader lag op sterven. Hoe 
moest dat nou? De gewoonte vroeg dat álle kinderen zich 
rond de stervende zouden verzamelen. En als vader naar 
zijn zoon zou vragen en ze moesten dan zeggen: “Die 
zit vast,” dan zou dat voor vader een klap betekenen die 
ze hem tegen elke prijs wilden besparen. Er bleef maar 
één oplossing over: ’t patertje moest bij de rechtbank de 
(tijdelijke) vrijlating van broerlief bepleiten; de aanvraag 

was al weg en de datum van de zitting stond inmiddels 
vast. 
Mijn eerste optreden in een Nederlandse rechtszaal werd 
een succes! De man mocht vrij, met wekelijkse meld-
plicht. “En je gaat je melden of we slaan je de hersens 
in!” verzekerden de twee hun delinquente broer en dat 
hielp. Alles verliep volgens plan. Vader heeft in de laatste 
drie weken dat hij leefde niet geweten dat één van zijn 
nazaten in de gevangenis zat. En na de uitvaart is de 
jongeman zijn straf verder netjes gaan uitzitten.’

Pim van Deenen m.s.c. (1928-2006), 1989

De pastor op bezoek
Hij trekt veel rond in het Duitse bisdom Aken en meestal 
is hij in de keuken bij de Roma en Sinti thuis te vinden, 
bij de vrouwen, de kinderen, soms ook de mannen, maar 
vooral bij mami (grootmoeder). ‘Ze weten dat ik van de 
Kerk kom en geen sociale werker ben en ik denk dat ze 
weten dat ik mijn geloof meebreng, mijn vertrouwen 
in God en in Jezus. Dat ik leef vanuit dat geloof en dat 
men dat ook door mijn daden kan zien. Ik hoop ook dat 
zij van mij zeggen: “De pastor bezocht ons en heeft zich 
voor ons geïnteresseerd. Hij toont belangstelling voor 
onze kinderen op school, voor onze mannen en hun 
werk. Hij luistert naar onze problemen, denkt mee in 
oplossingen. Als er iemand ziek is of er zit een familielid 
in de gevangenis, zal hij ze bezoeken.” En ja, meestal heb 
ik dan ook vijf euro achtergelaten.
Om de twee maanden bezoek ik een kleine groep jonge-
ren in de gevangenis. We praten over God, de betekenis 
van Maria voor de Sinti, de islam, de wereld, over van 
alles. Ze vragen me hun familie te benaderen, of een 
boodschap over te brengen. Dat doe ik dan ook. Langdu-
rig gestraften hebben mijn aandacht en in de vrouwen-
gevangenis neem ik deel aan groepsgesprekken in kleine 
kring.’

Franz-Jozef Schümmer, pastorale werker bisdom Aken (D.), 

2008

P. van Deenen m.s.c. (1928-2006) als pleitbezorger, vooral voor de Roma. 

intermediaire taken

‘Er zijn momenteel elf Roma in deze omgeving gedetineerd. We vinden het belangrijk dat we als helpers dicht bij ze 
staan en samen zoeken naar oplossingen. Inmiddels is er een zestal advocaten bij betrokken. Met deze raadslieden is 
het goed samenwerken. 
Omdat wij de Roma goed kennen, kunnen we ook relevante informatie aandragen, maar altijd in samenwerking met 
de cliënten zelf. Advocaten vragen ons vaak om de zaak op papier te zetten. Wij doen dan niets zonder medeweten 
van de betrokken Roma. Zo gaat het ook met de medewerkers van het Leger des Heils en de reclassering. Die zijn blij 
met onze intermediaire taken.’ 

Henk Spijkers, voormalig intermediair Romaproject, 2008
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humor achter de tralies

‘Tegen de pater kun je ook (bijna) alles zeggen. Je hoeft 
niet zo op je woorden te letten; hij begrijpt de taal van 
het woonwagencentrum. “Hij weet wat voor ons belang-
rijk is.” Doop, eerste heilige communiefeesten, vormsel, 
huwelijken. Het zijn de vanzelfsprekende zaken waar je 
met de pater over praat. Moord, doodslag, bedreigin-
gen, knokpartijen, wapenbezit, hennepkwekerij, illegaal 
energie aftappen, autosloperijen, zwarte handel. De 
pater luistert. O ja, en je kunt met hem lachen. Humor is 
belangrijk voor die geestelijke verzorgers. Een dag niet 
gelachen, is een dag niet geleefd.’

Drs. Walther Burgering, r.-k. justitiepastor, 2006

 
7. De DoDeN begraVeN

boven mijn krachten
‘Op een doordeweekse dag om tien voor negen ’s och-
tends word ik gebeld door een woonwagenvrouw. De 
uitvaart van haar broer vindt over twee uur plaats en 
ze smeekt me of ik hem mee wil begraven. Ik zeg haar: 
“Ik wil veel voor je doen, maar in dit geval moet je bij 
de pastor zijn.” Maar juist daar zat het probleem, want 
haar broer had altijd te kennen gegeven geen pastor bij 
zijn begrafenis te willen. “Wat zou ik dan moeten doen?” 
vroeg ik vertwijfeld. “Je gaat dadelijk mee naar het kerk-
hof,” antwoordde ze vrij direct, “je moet een toespraakje 

houden en een gebedje uitspreken.” Ik vloog naar boven 
om snel iets op papier te zetten en was op tijd aanwe-
zig voor de teraardebestelling. Daar kwam het een en 
ander op me af wat ik vooraf niet wist. Problemen van 
een echtgenote die in een blijf-van-mijn-lijfhuis had 
gezeten, kinderen die ontzettend boos waren op hun 
overleden vader, maar ook verdrietig. Ik heb het allemaal 
gedaan, maar het ging toch wel een beetje boven mijn 
krachten. Toch ben ik blij dat ik veel voor deze mensen 
kon betekenen.’

Ans Yntema-Koning, wijkcontactpersoon, 2004

Vasthoudendheid
‘Als diaken vervul ik een soort presentiepastoraat. Ik ben 
veel onderweg om de mensen in de wagens te bezoe-
ken. De eerste vijf jaren kostte me dit veel inspanningen. 
Ik kwam in een geheel andere wereld terecht, waarin ik 
moest leren omgaan met andere achtergronden, verschil-
lende gewoonten en leefwijzen. Vasthoudendheid heeft 
me door die intensieve jaren heen getrokken. Goed dat 
ik destijds heb volgehouden, want daarna verliep het al-
lemaal een stuk gemakkelijker. Van begin af aan stelde ik 
me duidelijk op: ik ben van de Kerk. Daarbij moest ik wel 
uitleggen dat ik geen priester was, maar een getrouwde 
diaken. Dat onderscheid was voor de woonwagenbewoners 
echter niet zo belangrijk, als ik hun doden maar kon be-
graven, hun kinderen wilde dopen, eventuele huwelijken 
zou sluiten en samen met hen kon bidden voor de zieken.’

Johan den Hartog, diaken, 2010

Een zee van bloemen blijft achter na de teraardebestelling van een dierbare 
wagenbewoner. 

De laatste rustplaatsen worden meestal rijkelijk voorzien van inscripties, 
verse bloemen, beelden en kaarsjes. 
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1. De zoNDaars VermaNeN

Negatief beeld opheffen
De voormalige franse president Sarkozy is in 2011 bezig 
om Roma over de grens te zetten, omdat ze illegaal zou-
den zijn. Het cDA-Tweede Kamerlid Mirjam Sterk riep 
toen opeens dat ook zigeuners die illegaal in Nederland 
zijn, uitgezet moesten worden. ‘Het is beangstigend om 
te zien dat volksvertegenwoordigers zo meeliften op 
een bestaand negatief imago van bevolkingsgroepen,’ 
zegt felicita Vos, schrijfster en zelf van Roma-afkomst. 
Zij onderstreept dat het verbeteren van het imago heel 
belangrijk is om een bredere maatschappelijke deelname 
van Sinti en Roma te realiseren. In haar optiek vormt 
het slechte imago een behoorlijke barrière. Als voorbeeld 
noemt zij scholen die botweg Sinti- of Romaleerlingen 
niet toelaten. ‘Je kunt deze scholen er uiteraard wel toe 
dwingen. Het effect is dan dat het kind door het heer-
sende stigma op school niet de behandeling krijgt die het 
verdient; veelal ook doordat het niet begrepen wordt. 
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menswaardig
‘Er was onder de Sintibevolking een ernstig zieke jon-
geman van pas tweeëntwintig jaar oud. Hij zou het niet 
redden. Zijn moeder wilde er helemaal niet aan dat hij 
doodging en kon de realiteit van zijn ziekte niet onder 
ogen zien. Een uur nadat hij was overleden, rinkelde bij 
mij al de telefoon. Ik ging er gelijk naar toe en er was wat 
consternatie over de begraafplaats – er moest een graf 
gemetseld worden, want dat is zo bij hen de gewoonte 
– maar vooral over het geld dat met de begrafenis ge-
moeid was. De familie was niet verzekerd. “We gaan met 
medewerkers van de sociale dienst praten,” zei ik, en daar 
kregen we het voor elkaar dat deze man in Helmond, 
waar alle Sinti uit de omgeving begraven liggen, met een 
bijdrage van de gemeente ter aarde kon worden besteld. 
Ook het armenbestuur droeg bij in de kosten. “En verder 
gaan jullie alle Sinti in de wijde omgeving af om geld 
hiervoor te vragen,” droeg ik de familie op. “Jullie saam-
horigheid en onderlinge solidariteit in tijden van nood 

is groot, dus maak daar gebruik van.” Dat deden ze. Het 
afscheid was mede hierdoor mooi en ontroerend.”
Het belang van mijn intermediair-zijn kwam hier duide-
lijk naar voren. Ik begraaf niet, ik zorg ervoor dat mensen 
menswaardig hun doden kunnen begraven.’

Nelly van de Ven, intermediair, 2012

samen
 
De weg naar de dood en de begrafenis bewandel je sa-
men en dan maakt het niet uit wat voor religie je hebt. 
Je bent mens met de mensen en je helpt elkaar vooruit. 
Zeker in tijden van ernstige ziekte en bij het afscheid 
hier op aarde.’

Nelly van de Ven, intermediair, 2012

eigen wijze

‘Dat oma overleden was hoorde ik pas na haar begrafenis. Deze mensen begraven hun doden op het kerkhof in ’s-Her-
togenbosch en regelen de uitvaart met de parochie ter plaatse. Ondertussen zijn nog twee ouderen overleden en daar 
ter aarde besteld. Het raakt me dat de desbetreffende gezinnen mij hiervan niet in kennis stellen. Het geeft aan dat ze 
zich niet echt verbonden voelen met onze parochie en dat ze het geloof op hun eigen manier beleven. Het maakt het 
ook moeilijker om daarna bij hen binnen te lopen en aandacht te schenken aan de rouwenden. Steeds blijkt dat hun 
kerk daar is waar de doden begraven worden, evenals bij de bedevaartplaatsen in het zuiden van het land of in het 
buitenland.’

Jos van Rooij, diaken, 2001

de zeven geesTelIjke werken van barMharTIgheId
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Hetzelfde geldt voor de arbeidsmarkt. Het heeft weinig 
zin om werkgelegenheidsprojecten voor Sinti of Roma op 
te starten als werkgevers, uitzendbureaus of centra voor 
werk en inkomen een negatief beeld hebben van de Sinti 
en Roma. Dan is een project, ondanks het enthousiasme 
van de Sinti en Roma zelf, bij voorbaat gedoemd te mis-
lukken.’ 

Felicita Vos, Sintezza, schrijfster, 2011 

gaan we zo met elkaar om?
Eind vorige eeuw, op 1 januari 1999, wordt de Woon-
wagenwet officieel afgeschaft. concreet houdt dit in 
dat de woonwagenbewoners, evenals de Sinti en Roma, 
ook officieel niet meer als een minderheidsgroepering 
worden gezien. Met andere woorden: er wordt niet lan-
ger voorzien in specifieke zorg vanuit de overheid. Het 
categoriale werk verdwijnt vrijwel overal. Een aangezien 
er vrijwel geen aalmoezeniers meer actief zijn, is ook 
de specifieke zorg vanuit de Kerk nihil. ‘Wij zijn met de 
ontwikkeling van de decentralisatie meegegaan en de 
pastorale zorg verschoof van categoriaal naar regionaal, 
oftewel van de aalmoezeniers, de paters, naar de paro-
chies. Al die tijd hebben we de parochiegeestelijken en 
nog werkzame aalmoezeniers trachten te adviseren.’ Het 
moet pater Van der Zandt van het hart dat hij daar niet 
onverdeeld positief over is.   ‘Wat je in de gehele samen-
leving ziet, gebeurt ook veelal in de Kerk. Men verhardt. 
Waar voorheen de paters op de centra geliefd waren om 
hun meeleven, hun warmte en oprechte interesse, lijkt 
het nu vaak om regels te gaan. En dat is zo jammer, want 
op die manier horen wij als christenen niet met elkaar 

om te gaan. Eerst moet er de interesse zijn voor de mens, 
dan komen de regels pas.’

Jan van der Zandt m.s.c., 2010

onrecht aangeklaagd
‘Veel ontwikkelingen in de gezinnen met betrekking tot 
werkgelegenheid en onderwijs worden geblokkeerd of 
kunnen niet worden gerealiseerd vanwege mistoestan-
den. Enkele voorbeelden. Een man was onterecht gekort 
op zijn uitkering, omdat hij meerdere auto’s op zijn naam 
had staan. Men meende dat hij autohandelaar was. We 
hebben daar een rechtszaak van gemaakt, deze gewon-
nen en de man kreeg zijn geld terug. Ook voor iemand 
die huursubsidie moest terugbetalen over een periode 
van maar liefst vijf jaar omdat hij een illegaal in Neder-
land verblijvende echtgenote zou hebben, is een proces 
aangespannen. Ook hier heeft het recht gezegevierd. 
En bij een TBS-zaak hebben we een vergissing kunnen 
voorkomen, waardoor de gedetineerde sneller terug kon 
keren in de samenleving.’

Henk Spijkers, voormalig intermediair Romaproject, 2008 

Positie van de roma
‘Ik kan vanuit mijn functie immers werken aan het ver-
minderen van hun achterstandspositie. Een positie waar 
zij niet om gevraagd hebben, maar die hun door onze 
bestuurders is opgedrongen.’

 Jan van der Zandt m.s.c., 2011

Kinderen in een achterstandspositie vragen om aandacht, ook binnen het onderwijs. Foto: A. Egging m.s.c., Slowakije, 2003
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2. De oNWeteNDeN oNDerriChteN

luis in de pels
Al dertien jaar kent Johan van Gemert de noden van de 
Sinti in Gemert en de verhoudingen tussen de gemeente, 
de parochie en de Sintigemeenschap. ‘Armoede wordt 
ontkend omdat het niet gezien wordt,’ legt hij uit. ‘De ar-
moedeproblematiek van de Sinti was er niet, omdat men 
die niet wilde zien. De overheid meende dat er voldoende 
opvang was voor alle inwoners, dus ook voor de Sinti. Als 
men buiten de boot viel, dan was dat eigen schuld. Maar 
zo is de praktijk dus niet.’ En dus bracht Johan de achter-
standsituatie van de Sinti als een luis in de pels onder de 
aandacht van de Gemertse gemeenschap. Maar het liep 
niet van een leien dakje. ‘Ik heb me altijd, ook in mijn vo-
rige baan als maatschappelijk werker, ingezet voor mensen 
die in een verdomhoek zitten. Als we mannen, vrouwen of 
gezinnen in zware problemen iets niet meer mee kunnen 
geven, dan vind ik dat je als medemens, als Kerk en als sa-
menleving tekortschiet. De belangstelling voor de Sinti was 
bij de gemiddelde parochiaan niet groot. De Sinti werden 
gezien als lastige en vervelende mensen. Rechtstreeks de 
aandacht op de armoedeproblematiek van de Sinti richten 
werkte averechts. Ik probeerde via een omweg hun pro-
bleem ook een kwestie te laten worden van de Gemertse 
bevolking. Door de armoede en schulden van ook anderen 
in de parochie, burgers dus, erbij te betrekken, kon ik het 
onderwerp bespreekbaar maken en daarmee een lans bre-
ken voor de Sinti in het bijzonder. 
Ambtenaren kregen weliswaar oog voor de situatie waarin 
de Sinti zich bevinden, maar het is een moeizaam proces. 
Ik ben diaken, maar werd in deze functie niet altijd serieus 
genomen. Men zag alleen die vervelende man die gemeen-
tepersoneel er zo nodig op moest attenderen dat zij hun 
werk goed moesten doen. Wat we bereikt hebben, is dat er 
oog en oor is voor de mensen die aan de rand van de sa-
menleving verkeren, dat politieke partijen andere beleids-
uitgangspunten formuleren en dat nu gezien wordt dat 
Sinti méér zijn dan alleen een armoedeprobleem. De mens 
komt meer in beeld, dat vind ik het grootste pluspunt.’

Johan van Gemert, diaken, 2009

heel veel geduld
Een groep woonwagen- en Romavrouwen komt in beeld 
als Grietje Nekkers in 1996 op het Koning Willem I colle-
ge te ’s-Hertogenbosch gaat werken. Het betreft vrouwen 
met een uitkering die verplicht zijn om (taal)onderwijs te 
volgen op weg naar een betaalde baan. 
Het lukt haar om in samenwerking met het plaatselijke 
welzijnswerk een aparte lesgroep voor deze vrouwen op 
te starten. De opzet is: respectvol naar de mensen luiste-
ren, hun problematiek in kaart brengen en met het aan-
gepaste lesmateriaal erop inhaken. Zo kwam ook duidelijk 
naar voren welke leerachterstand deze vrouwen hadden 
en wat hun achtergronden zijn. Wat vrij snel opviel was 
dat het niet volgen van onderwijs of het zoeken naar 

werk geen onwil was van deze vrouwen, maar het feit 
dat zij opgesloten zaten in de eigen cultuur. Zo mochten 
bijvoorbeeld de Romavrouwen van hun mannen niet bui-
tenshuis werken, terwijl dit wel de voorwaarde was van 
de gemeentelijke sociale dienst. ‘De eigen geschiedenis 
vormde de basis van het leren,’ blikt Grietje Nekkers terug. 
‘Van daaruit konden er stappen worden gezet om verder 
te komen via sociale vaardigheden, wereldoriëntatie, de 
Nederlandse taal, opkomen voor jezelf, al dat soort zaken.’ 
Naar aanleiding van de ervaringsverhalen verschenen er 
eerst woorden en zinnen op het schoolbord, later schre-
ven ze teksten met behulp van de computer. Die laatste 
methode bood ook zo zijn voordelen: de vrouwen konden 
er de spellingcontrole op loslaten. 
Zo’n tien jaar gaf Grietje Nekkers les aan vooral vrouwen 
uit deze bevolkingsgroepen. Met geduld, heel veel geduld. 
‘Jij was streng,’ zeiden de meesten na afloop, ‘maar je had 
geduld. Er is nooit iemand geweest die dat met ons heeft 
gehad. Daarom hebben we zoveel geleerd.’ Een groter 
compliment kon je Grietje Nekkers niet geven.

Grietje Nekkers, intermediair Romaproject, 2010

Wie goed doet

‘Nog steeds en misschien wel meer nodig dan voorheen, 
wijzen wij op de achterstandsituatie van deze mensen. Bij 
de overheid en bij de Kerk vallen ze vaak tussen wal en 
schip. Willen we in Nederland de integratie van woonwa-
genbewoners, Sinti en Roma in Kerk en samenleving echt 
kans geven, dan moeten we openstaan voor hun eigen-
heid en die een plek geven, ook in de parochie. Beide 
kanten, de wagenbewoners en de burgers, moeten werken 
aan relatieverbetering. Het gaat niet in eerste instantie 
om een goede parochiestructuur, maar om een open, 
vriendelijke houding van de pastor en de parochianen. 
Wie goed doet, goed ontmoet, ook al zal er veel geduld 
voor nodig zijn.’

 Jan van der Zandt m.s.c., 2010

tegen de muur oplopen

‘Sinti hebben als minderheidsgroepering te maken met 
het negatieve imago dat hun wordt toegedicht. Dat be-
tekent dat Sinti vaak in een achterstandspositie verkeren, 
zonder dat ze daar zelf ook maar iets aan kunnen doen. 
Naast dit stigma hebben ze veelal een achterstand door 
het ontbreken van kennis over regelgeving en problemen 
met de Nederlandse taal. Dat vindt vaak zijn oorsprong in 
gebrek aan opleiding. En als je gewoonweg de Nederland-
se taal niet begrijpt, of niet weet hoe je een formulier 
moet invullen, loop je uiteraard tegen een muur op.’

René Verhagen, voormalig intermediair NISR, 2011
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3. Voor De leVeNDeN eN oVerleDeNeN biDDeN

bidden helpt
In het najaar van 2009 wordt ontdekt dat er enkele 
woonwagenbewoners zijn die achter in de schuurtjes 
‘plantjes kweken in een betonnen bak met een lampje 
erboven’. Op zich is dit niet verboden, zij het dat het 
hier ging om wietteelt. ‘Zelf had ik er niets van gemerkt,’ 
blikt zuster Paula terug, ‘maar toen het eenmaal aan 
het licht kwam, was de consternatie groot. De woning-
stichting, die sinds enkele jaren de eigenaar is van het 
woonwagencentrum, sloeg groot alarm en spande een 
rechtszaak aan, waarbij vier gezinnen werden veroor-
deeld. Zij moesten per direct voor een periode van vijf 
jaar, met wagen en al, de locatie en hun familie verlaten.’ 

Deze zware straf was voor zuster Paula onbegrijpelijk en 
onacceptabel. Waar moesten de mensen naar toe? Uit-
wijken naar een camping? Onbetaalbaar. Naar een ander 
woonwagencentrum? Onmogelijk. Natuurlijk, er had iets 
plaatsgevonden wat strafbaar is, maar bij de gevolgen 
waren ook kinderen betrokken, zieken en ouderen, die 
feitelijk hiermee niets van doen hadden. Allemaal wer-
den ze op één hoop gegooid. En dus kwam zuster Paula 
in het geweer. Ze stelde brieven op en ging in gesprek 
met gemeenteambtenaren en directieleden van de wo-
ningstichting. Dat hielp. Door een stevig beroep te doen 
op de humanitaire kant van de zaak werd de periode 
van vijf jaar uiteindelijk teruggedraaid naar twee en de 
wagens mochten, onbewoond, verzegeld en met zware 
betonblokken gebarricadeerd, op de locatie blijven staan. 
Dat de betreffende gezinnen evenwel geen dak boven 
het hoofd hadden en blijkbaar anderen alleen maar tot 
last waren, was voor zuster Paula onverteerbaar. ‘Ik kon 
het leed niet langer aanzien en heb mijn medezusters in 
het klooster ingeschakeld om door gebed een oplossing 
van Boven af te smeken.’ En laat niemand zeggen dat 
bidden niet helpt. Vlak voor de vroeg invallende winter 
van 2010 mochten deze mensen terug naar hun wagens. 
Het indringende gebed van de zusters bleek verhoord. 
Hoewel de zaak nog een flinke nasleep kende van boetes, 
nabetalingen en niet als laatste: smaad van de buitenwe-
reld, heerste er nu een blije en dankbare stemming. 

Zr. Paula Pijnaker, congregatie zusters van de Choorstraat, 

2011

Bij de tiende kruiswegstatie waar Jezus van zijn kleren wordt ontdaan, 
herdenkt men de Sinti- en Romaslachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, 
die zonder kleding de gaskamers werden ingejaagd. 
Foto: Kruiswegpark Roermond, 1999 

In Westerbork worden jaarlijks op 19 mei de Sinti- en Romaslachtoffers van de Tweede Wereldoorlog herdacht. Foto: © Rogier Fokke, 2012
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extra reden

‘Bij de meesten staat een tafeltje onder de luifel met 
daarop een Mariabeeld met kaarsjes en bloemen ervoor. 
Daar waar in een familie extra reden is om te bidden, 
bijvoorbeeld als er een zieke is of een pas overleden 
familielid, dan wordt er extra stilgestaan en samen een 
weesgegroetje gebeden.’

Jan van der Zandt m.s.c., 2009

De tiende kruiswegstatie
Roermond kent misschien wel het mooiste kruiswegpark 
van Nederland. In vijftien staties wordt het lijden en 
de dood van christus weergegeven. Gezamenlijk trek-
ken de Sinti, jong en oud, onder begeleiding van eigen 
muzikanten ieder jaar tijdens de Sintibedevaart langs 
elke afbeelding. De tiende statie toont christus die door 
soldaten wordt ontkleed. De bedevaartleider staat hier 
uitgebreid stil en trekt een vergelijking: ‘De opgepakte 
Sinti in de Tweede Wereldoorlog werden eveneens van 
hun kleren ontdaan. Met een stukje zeep stuurde men ze 
zogenaamd de doucheruimtes in die, zoals bekend, gas-
kamers bleken te zijn. Laten we bidden dat God en Maria 
ons mogen bewaren voor deze verschrikkingen gepleegd 
door goddeloze en gewetenloze mensen’. 

Hannes Weiss (1928-2011), Sinto, 2006

opbeurend
 
‘Mijn werk voor woonwagenbewoners is niet aan een 
systeem gebonden. Ik bezoek de mensen zonder me op te 
dringen. Ik tracht begripvol te luisteren en hier en daar 
te steunen waar het te pas komt. Naargelang het onder-
werp van gesprek verweef ik God en bidden we samen 
een kort gebed. God moet hoopvol zijn, zonder angstge-
voelens.’

Wiro Ahsmann (1921-2007), broeder O.L. Vrouw van 

Lourdes, 2001

huisgebed
‘We houden regelmatig gebedsbijeenkomsten. Steeds in 
verschillende wagens of in huizen bij de mensen thuis. 
Vandaag zijn we met vijftien bij elkaar, in een familiaire 
sfeer. Om half negen vanavond zijn we begonnen met 
een huisgebed. We nodigden een diaken uit om met ons 
mee te bidden. Hij vroeg of er zieken zijn. Ja, die zijn er, 
zelfs zeer ernstig zieken. Er wordt al over gesproken dat 
ze niet lang meer zullen leven. Toch kunnen we hierover 
heel rustig en ongedwongen praten. We kennen elkaar 
goed. De diaken nam een rozenkrans in zijn handen 
en bad het eerste deel van het weesgegroet en wij het 
tweede en dat wel tien keer achter elkaar. Daarna volg-
den de bijbellezingen van de dag. Eerlijk, ik kan iedereen 
deze bidavonden aanbevelen.’

Een Sintivrouw, 2007

gebed voor de nabestaanden

God, Vader in de hemel, 
wij zijn hier bijeen om te gedenken 
dat eenenzestig jaar geleden
Roma en Sinti onder valse voorwendselen 
gevangen zijn genomen
en op transport zijn gesteld 
met als doel het vernietigingskamp.
U heeft vanuit de hemel 
moeten toezien hoe deze mens, 
geschapen naar Uw beeld en gelijkenis, 
verraden is, respectloos is meegevoerd 
en in wreedheid is omgekomen.

Wij bidden U,
voor alle nabestaanden van de slachtoffers,
dat we te allen tijde Uw goedheid, 
liefde en vergevingsgezindheid uitstralen,
hoe moeilijk dat ook moge zijn.

Help de nabestaanden die diep zijn vernederd, 
verminkt en vereenzaamd,
het leven weer op te pakken 
en dit leven in alle volheid 
en glorie uit te dragen.

Jan van der Zandt m.s.c. 
Westerbork, 2006

Vertrouwen
 
‘Mensen voelen zich soms door Jan en alleman in de steek gelaten, maar ik merk dat zij zich vastbijten in het geloof in 
God. Hij heeft het goed met ze voor. God wil het geluk van elk schepsel. Dat inspireert mij om Hem bij mijn bezoekjes 
ter sprake te brengen. Samen bidden we als hun situatie net even te moeilijk voor ze is. De inhoud van ons gebed is 
dat we er, ondanks tegenspoed, op vertrouwen dat er toekomst is.’

Zr. Herma Bus o.p., 2004
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4. iN moeiliJkheDeN goeDe raaD geVeN

Wegbereider
‘Ik zie mijn functie als wegbereider. Waar wagenbewo-
ners zoeken naar de invulling van sacramenten zoals het 
doopsel, eerste communie of vormsel, of wanneer zij 
vragen om een devotiemoment of -plek, probeer ik dit 
in een parochie te organiseren. Wagen-, huis- en paro-
chiebezoek vormen dan ook een essentieel onderdeel van 
mijn werkzaamheden.
Daarnaast geef ik ondersteuning aan vrijwilligers in het 
woonwagenwerk. Het is van wezenlijk belang, is mijn erva-
ring, dat vrijwilligers van elkaar weten waar ze mee bezig 
zijn en geen eenmanspostjes bekleden. Dat houdt niemand 
vol. Daarom zorg ik ervoor dat deze mensen elkaar enkele 
keren per jaar ontmoeten en ervaringen uitwisselen.’

Frans de Smit, pastorale werker en coördinator 

woonwagenpastoraat bisdom Groningen, 2010

bemiddelen

‘Ik weet dat er met een aantal van de Roma goed te pra-
ten valt. Ga eens met ze rond de tafel zitten. Bij hen lig-
gen de ideeën. Projecten kunnen worden uitgevoerd door 
en met de Roma zelf en niet langer over hun hoofden 
heen. Het heeft geen zin om ze op te jagen zoals we nu 
hier en daar zien. Natuurlijk gelden de eisen van de Ne-
derlandse wet ook voor deze Roma, maar de lat ligt voor 
deze mensen vaak net te hoog. Ze kunnen nooit in een 
beperkt aantal jaren inhalen wat gedurende hun hele 
geschiedenis anders is gegaan. Wij, van het Romaproject 
’s-Hertogenbosch, hebben inmiddels veel ervaring opge-
daan en kunnen behulpzaam zijn en eventueel bemid-
delen om de Roma een zekere plek in de Nederlandse 
samenleving te laten innemen. Maar de burger moet ook 
willen, anders komen deze Roma nooit aan bod.’

Grietje Nekkers, intermediair Romaproject, 2010

respect
Zijn grootste talent is dat hij, zoals hij zegt, geen keuzes 
voor mensen maakt: mensen zijn zoals ze zijn. ‘Iemand 
is bijvoorbeeld een alcoholist, daar kan ik niet direct iets 
aan veranderen. Hij mag van mij een drinker zijn en dat 
moet hij dan zelf zien op te lossen. Het enige waarvoor 
hij mij kan inschakelen is ondersteuning. Daarmee zal ik 
hem helpen. Zo is het ook met de Roma. Wat ik voor hen 
beteken, is dat ik de baas ben van de krantenverkoop, 
niet meer en niet minder. Het maakt mij niet veel uit 
wie zij zijn of waar ze vandaan komen. Zij weten echter 
heel goed dat ik respect voor hen heb als mens. Voor alle 
medewerkenden op ons distributiecentrum geldt dat wij 
niet proberen om mensen te veranderen. Men moet dat 
zelf doen en willen ze dat niet, ook goed. Wij vellen geen 
oordeel over dat zij drinken, niet werken, of uit Roeme-
nië komen. Zoals iemand is, mag hij zijn zoals hij is.’

René Muris, coördinator Zelfkrant ’s-Hertogenbosch, 2010

rondtrekkende diaken

‘In mijn opleiding tot diaken heb ik niet gekozen voor 
dienst aan het altaar, maar voor de dienst in het veld. 
christus trok ook rond en zocht de mensen op. In Zijn 
navolging ben ik een reizende diaken onder de reizigers’. 

Jo Moberts, diaken, 2008

terzijde staan
‘Jaren achtereen heb ik een jong gezin intensief begeleid. 
De man, pas drieëntwintig jaar oud, kreeg een ernstig 
auto-ongeluk. Hij raakte in coma. De eerste twee jaar lag 
hij in een ziekenhuis, daarna in een verpleeghuis, maar 
hij was er niet op zijn plek. Zijn vrouw haalde hem naar 
de woonwagen waar zij hem zelf verpleegde, samen met 
de familie en de mensen van de thuiszorg. Algauw zag ik 
dat het een grote opgave was. Er belandde een hoop pa-

De Blokkendoos in ’s-Hertogenbosch is een dagopvang voor dak- en 
thuislozen en tevens distributiepunt van de Zelfkrant. 
Links: René Muris, coördinator.

Intermediair Nelly van de Ven (l.) helpt mensen in moeilijkheden een eind op 
weg.
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pieren rompslomp op de deurmat: formulieren voor een 
bijstandsuitkering, aanvragen voor aanpassingen, verze-
keringspapieren. Niemand hielp ze daarbij en ze kenden 
niemand aan wie ze het konden vragen. Al die tijd heb ik 
ze bijgestaan; als diaken genoot ik alle vertrouwen.’

Johan den Hartog, diaken, 2004

5. De beDroeFDeN troosteN

Nabij en betrokken
‘Nabijheid vind ik zelf de kern van mijn werk. Soms luis-
ter ik uren naar verhalen. Vooral de vrouwen vertellen 
tot in de kleinste bijzonderheden wat ze is overkomen. 
Neem de Romavrouw die als moeder van een gezin met 
opgroeiende kinderen achterblijft, nadat haar man door 
een liquidatie plotseling uit het leven is weggerukt. “Het 
is alsof je niet bestaat,” zegt ze zelf. Ze leefden al geïso-
leerd en dan dit. Er moet van alles geregeld worden en 
dat is ze niet gewend. Regelmatig is ze ziek. De kinderen, 
vooral de jongens, gaan hun eigen weg. Ze heeft nau-
welijks nog grip op ze. Een dochter is veel thuis en voelt 
zich opgesloten. Als ik de vrouw opzoek, is ze blij. Dat 
mensen zo veel ellende meemaken is bijna niet in te den-
ken. Ik word ook altijd stil als ik het allemaal aanhoor. Ik 
voel me zeer betrokken en wil hun vertrouwen geven en 
een gevoel van zelfrespect. In ieder geval wil ik ze mee-
geven dat ze niet alleen staan.’

Zr. Ulrike Braun, congregatie O.L. Vrouw van Amersfoort, 

2004

Van betekenis zijn
‘Nu bezoek ik enkele keren per jaar alle woonwagen-
centra, zo’n vijftig, in de omgeving van Heerlen. Vaak 
zijn het korte bezoekjes, met name voor de christelijke 
feestdagen; iedereen even gedag zeggen en niemand 
overslaan. Wanneer er zieken zijn, dan is mijn verblijf 
wat langer. Mensen boven de zeventig en zieken zie ik 
bijna elke maand. Bijzondere aandacht besteed ik aan de 
rouwenden. In de eerste weken na de begrafenis ga ik 
geregeld naar de nabestaanden toe. Er is een emotionele 
betrokkenheid, vooral wanneer ik de mensen al langer 
ken. Je merkt dan dat je als diaken veel voor de mensen 
kunt betekenen en dat je wordt bevestigd als “hun pa-
ter”.’

Jo Moberts, diaken, 2001

last mee oppakken

‘Een priester of pastorale werker moet daar zijn waar armoede en ellende is. Het heil is niet te vinden in het kerkge-
bouw. Een pastor kent over het algemeen de kwetsbare groepen binnen zijn parochie en als dit Roma of Sinti zijn, 
moet hij zich ook om hen bekommeren. Wanneer ze bij hem staan te bedelen, moet hij daarmee leren omgaan en de 
mensen helpen op de langere duur een andere levenshouding aan te nemen. Hij moet geen geld geven om van het 
gebedel af te zijn. Hij moet juist stappen ondernemen om te ontdekken waaróm iemand om geld, kleding of wat dan 
ook vraagt en de oorzaak hiervan mede proberen op te lossen. Duw mensen niet terug in hun eigen onmacht door ze 
weg te sturen als ze aan de kerkdeur staan. Pak de last mee op en help ze zelf of met hulp van anderen een eind op 
weg tot ze weer op eigen benen kunnen staan.’

Nelly van de Ven, intermediair, 2012 

Beeld van een bedroefde vrouw. 
Foto: Museumpark Oriëntalis, H. Landstichting
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meeleven

‘Het is niet zo dat ik alleen maar luister naar hun wel en 
wee en mezelf op een afstand houd. Mijn problemen of 
verdriet komen ook weleens naar voren. Ik zat eens bij 
iemand in de wagen en de tranen rolden over mijn ge-
zicht, omdat alles me in mijn eigen situatie even te veel 
was. Er werd intens met me meegeleefd. Ik herinner me 
ook dat ik als trotse oma eens vertelde over mijn eerste 
kleinkind. Wat een aandacht! Of het moment dat ik geld 
in mijn hand gedrukt kreeg om een kaarsje op te steken 
voor mijn zus, die kort daarvoor aan kanker was overle-
den. Hartverwarmend.’

Ans Yntema-Koning, wijkcontactpersoon, 2004

ontroostbaar
‘Ik kom hier twee keer per dag, soms drie keer. Al veer-
tien maanden lang, weer of geen weer. Ik wil hier bij 
mijn vrouw zijn. We zijn 41 jaar samen geweest, altijd 
gereisd. Waar zij was, was ik en omgekeerd. Ook toen ze 
ziek werd was ik bijna altijd bij haar. “Bijna”, zeg ik, want 
ik kan mezelf nooit vergeven dat ik toen geluisterd heb 
naar een weekendarts die vroeg of ik even de gang op 
wilde gaan. Toen ik weer naar haar toe kon, zei ze niets 
meer. Ze was overleden. Jarenlang hebben we samen 
onze levens gedeeld, dag in, dag uit, en juist op dát mo-
ment luisterde ik naar een dokter! Ik begrijp mezelf nog 
steeds niet. Hier bij haar graf zal ik zoveel mogelijk bij 
haar zijn. Dit plekje op het kerkhof is voor mijn vrouw en 
voor mij. Het is mijn plaats om te rouwen.’

Echtgenoot van een woonwagenvrouw, 1999

 

bij maria

‘Maar er worden ook veelvuldig kaarsen opgestoken, 
voor de zieken, voor kracht, voor de zielenrust van de 
overledenen. Lang staat men in het oude kapelletje dat 
stamt uit de zeventiende eeuw stil bij de beeltenis van 
Maria, troosteres van de bedroefden. Ieder is verzonken 
in eigen gedachten of onhoorbaar gebed.’

Jan van der Zandt m.s.c., in de bedevaartplaats Kevelaer, 

2008

Verlichting geven
‘Een bloemetje neerzetten bij Maria, een kaars opste-
ken, vioolmuziek of bloemstukken voor de overledene. 
Ze geven troost aan mensen die bedroefd zijn. Een be-
graafplaats is er voor de gestorvenen, maar ook voor de 
nabestaanden die er hun verlies verwerken. Het kan een 
ontmoetingsplaats zijn. Een gesprekje, zomaar in het 

voorbijgaan, kan steun geven. Het kerkhofbeheer houdt 
er soms strenge regels op na en er is weinig gelegenheid 
voor “creatieve rouwverwerking”. Rouwen is een zeer 
persoonlijk proces waarbij mensen moeten worden ge-
holpen, niet belemmerd.’

Jan van der Zandt m.s.c., 1999 

6. het oNreCht geDUlDig liJDeN

onrechtvaardigheid bestrijden
‘Een Romafamilie, gruwelijk in de knel, kruiste mijn pad 
hier in de parochie. Het hele stel woonde twee jaar in 
een auto, waarvoor ze bekeuring op bekeuring kregen. 
Een Rom bracht ze enkele weken onder in een hotel. 
Helaas moest deze weldoener op een bepaald moment 
binnen vierentwintig uur het land verlaten en eiste zijn 
geld terug. Daarna trokken ze in een woning. De kinde-
ren belandden een tijdje in de opvang, omdat ze niet in 
een huis durfden wonen. Alles gaat verder goed, totdat 
er een huurachterstand ontstaat en de vader niet over 
zijn eigen geld kan beschikken vanwege een onenigheid 
met de bank. Hij mag het gebouw niet meer in en zijn 
rekening wordt geblokkeerd. Een andere bank doet ook 
moeilijk als we een nieuw rekeningnummer aanvragen. 
Dan komt de deurwaarder langs en een huisuitzetting 
dreigt. 
Ik zie de onmenselijkheid van dit alles in. Een huisuitzet-
ting is geen oplossing. Deze familie staat straks op straat 
met een aantal kinderen. Ik zet me er helemaal voor in 
om dit te voorkomen. Waar het de ambtenaren om lijkt 
te gaan, is deze Roma de stad uitzetten. Hun ene na het 
andere verblijf wordt ontruimd. Er is altijd wel een reden: 
overbevolking, overlast voor de buren, illegale bewoning, 
huurachterstand. Inwendig kan ik op die momenten be-
hoorlijk kwaad worden. Let wel: ik haat het kwaad en de 
vooroordelen, niet die functionarissen. Het is de onrecht-
vaardigheid die ik wil bestrijden.’

Pim van Deenen m.s.c. (1928-2006), 2004

Erbarmelijke omstandigheden in een Roma-nederzetting (Rómska osada) in 
Hermanovice, Oost-Slowakijke. Foto: A. Egging m.s.c., 2003
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god als houvast

‘Dat velen van hen zo diep in God geloven, is me soms 
een raadsel. Als de burgermaatschappij zich zo van je 
afkeert en als je steeds tegen die muur van vooroordelen 
oploopt, dan zou je toch overal de brui aan geven? Zij 
niet. God is een houvast. Als Die er niet is, bestaat de 
wereld niet. God is gelukkig nog groter dan al die men-
sen die het laten afweten. Hij laat je nooit in de steek.’

Zr. Ulrike Braun, congregatie O.L. Vrouw van Amersfoort, 

2004 

Plek verwerven
‘Er is ondertussen flink beknot in het welzijnswerk voor 
de Roma. Het algemeen maatschappelijk werk wordt 
geacht de Romacliënten mee te nemen in het reguliere 
werk. Geen aparte aandacht dus. Er is geen doelgroepen-
beleid meer in de plaatselijke gemeenten. Onze vroegere 
werkzaamheden binnen het welzijnswerk komen voor 
het grootste deel te vervallen. De maatschappelijke wer-
kers hebben maar beperkt de tijd en doen alleen wat 
bij de doelstelling van de instelling past. Als vrijwilligers 
geven wij toch weer speciale aandacht aan deze bevol-
kingsgroep, omdat wij ervaren dat er grote gaten vallen 
en de problemen zich opstapelen. Gemeentelijke instel-
lingen zijn niet gewend op dit niveau met vrijwilligers te 
werken. Wij kunnen daarom nog moeilijk een plek ver-
werven binnen het systeem van de hulpverlening.’

Grietje Nekkers, intermediair en Henk Spijkers, voormalig 

intermediair Romaproject, 2008

Uitgestotenen
‘Het is sowieso ellende ten top als een familie uit een 
woonwagen wordt gezet. Het leed is nog groter wanneer 
er geen mogelijkheden zijn voor adequate opvang. Als de 
gemeente de kar niet meer trekt, blijken verder ook geen 
andere plaatselijke instanties zich om het lot van deze 
mensen te bekommeren. De regie komt in handen van 
de kinderbescherming, de jeugdzorg, politie en justitie. 
Een welwillende hulpverlener probeert nog weleens een 
oplossing te zoeken, maar botst niet zelden met ambte-

naren die geen kant meer op willen. Probeer maar eens 
alternatieve huisvesting te vinden. Wie of welke instantie 
stelt op zeer korte termijn woonruimte voor een gezin 
met vier kinderen, dat door overlast uit een wagen is 
gezet, beschikbaar? Hoezo is de zaak urgent?
Het is een tekortkoming wanneer hulpverleningsinstan-
ties niet op de problematiek kunnen inspringen. Zo’n 
familie leeft nu geïsoleerd van de buitenwereld en wacht 
af wat een enkeling nog voor elkaar kan krijgen. Zelf zijn 
ze niet meer bij machte om een rol van betekenis te spe-
len. Noemen we deze mensen niet de uitgestotenen?’

Jan van der Zandt m.s.c., 2006 

samen zoeken

‘In Utrecht wonen meer dan veertig Romagezinnen ver-
spreid over de stad. Ik ken de families bijna allemaal en 
ze stellen het op prijs dat ik ze bezoek. De meesten van 
hen zitten constant in de problemen. Het is een hele 
kunst voor ze om aansluiting te vinden bij het gewone 
reilen en zeilen in onze samenleving. Doorgaans draaien 
ze rond in hun eigen kleine kringetje, vaak zonder werk. 
De jongeren zoeken elkaar op en leven veel op straat, 
met alle gevolgen van dien. Soms voel ik me machteloos 
bij problemen als schulden of drugsverslaving. Ik kan 
niet meer doen dan samen met ze zoeken naar de juiste 
instelling die ze kan helpen. Als ik merk dat zij tevergeefs 
bij instanties aankloppen of worden afgewezen, ga ik 
met ze mee om het vertrouwen terug te winnen of de 
communicatie te herstellen. Soms schrijven we samen 
een briefje of pleeg ik een telefoontje. Voor “de geloof-
waardigheid” sta ik weleens met Romavrouwen voor het 
loket van de sociale dienst.’

Zr. Ulrike Braun, congregatie O.L. Vrouw van Amersfoort, 

2004

begeleidende taak
‘Vanuit een woonwagenlocatie hier in de buurt kreeg ik 
een telefoontje met de vraag of ik iemands neef kon hel-
pen, die met een gezin van zes kinderen op het centrum 
was aanbeland. Die familie wilde terug naar een dorp in 

mee leren leven

‘Mijn eigen werkveld in de woonwagengemeenschap van Maastricht vertegenwoordigt binnen die stad en de plaatse-
lijke kerk een marginaal gebied. Sinds de afschaffing van de woonwagenwet in 1999 geldt dat des te meer. Woonwa-
genmensen worden gedoogd door de bewoners van de stad, door de overheid en niet in het minst door de vertegen-
woordigers van de parochies. Woonwagencentra worden geschuwd als no-go area’s. Ik heb ermee leren leven. Mede 
daardoor ben ik ook tot het inzicht gekomen dat er in die maatschappelijke en ook kerkelijke uithoek een dankbare 
taak besloten ligt.’

Koen Meens s.j. (1944-2008), diaken, 2001
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West-Brabant, maar wist niet hoe. Toen ik daarmee aan 
de slag ging werd ik onder anderen door gemeenteamb-
tenaren en medewerkers van woningcorporaties van het 
kastje naar de muur gestuurd. Men zag dit gezin liever 
gaan dan komen. Door op te komen voor het welzijn 
van de kinderen heb ik uiteindelijk een maatschappelijk 
werkster voor me gewonnen. Zij ging pleiten voor een 
woning, maar werd hierin gedwarsboomd door een bur-
gemeester die de woningvereniging zelf benaderde om 
een huis voor dit gezin te weigeren. Daarop ben ik naar 
die corporatie gestapt, waar ik de medewerkers uitdruk-
kelijk heb gewezen op hun eigen verantwoordelijkheid. 
Dat hielp, gelukkig, en onder bepaalde voorwaarden is 
er toen een huis toegewezen. De familie heb ik op het 
hart gedrukt dat zij voor honderd procent moesten mee-
werken. Dat deden ze. Via een netwerk van zes personen 
vanuit diverse instellingen werd dit gezin verder op de 
rails gezet. Daarna bezocht ik ze nog enkele keren op 
hun nieuwe stek om me ervan te overtuigen dat het ze 
goed gaat.
Erop terugkijkend hebben al deze inspanningen gewerkt. 
In mijn jarenlange begeleidende taak binnen het onder-
wijs ben ik altijd opgekomen voor de kinderen. Voor hen 
doe ik al dit werk, tot op de dag van vandaag, al moet 
ik er honderden kilometers voor rijden om gesprekken 
te voeren. Kinderen gaan mij aan het hart. Deze jonge 
mensen moeten een andere toekomst zien dan hun ou-
ders. Zij zijn de moeite waard om in te investeren en daar 
brengt niemand mij vanaf.’

Wim Brouns, intermediair, 2012

7. beleDigiNgeN VergeVeN

Vrede tekenen
‘Ik herinner me dat ik een keer op een namiddag lawaai 
hoorde op straat. Ik keek uit het raam en zag, naast de 
mij bekende groep zigeuners, zo’n veertig, vijftig onbe-
kenden. Het waren vooral 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 kerkdeur 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 moslims waren. Ze antwoordden 
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 bevon-
den ze zich in de buurt van een heilige plaats, een kerk 
– maar de Mariakapel was ook geschikt – en daar zou-
den 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, emeritus pastor Berkel-Enschot, 2011
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belangrijke schakel

‘Blijkbaar, en dat verbaast me weleens, zijn wij voor hen 
erg belangrijk. Soms moet ik duidelijk boos op ze zijn 
en dan denk ik: dit zal wel de laatste keer zijn dat ik 
hier binnenkom, ze laten me niet meer toe, maar altijd 
komen zij terug. Wij zijn voor hen toch een belangrijke 
schakel naar de burgermaatschappij toe.’

Grietje Nekkers, intermediair Romaproject, 2012

Doorzettingsvermogen
‘Op straat kranten verkopen vraagt vakmanschap en 
vergt een hoge mate van doorzettingsvermogen. Zelf 
ben ik eens met een eigen stapeltje naast een verkoper in 
de buurt van de St.-Janskathedraal in ’s-Hertogenbosch 
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 afgewezen, 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 Roma van 
huis uit goed in elkaar steken. Wanneer zij tevreden zijn 
met de verkoop van de Zelfkrant, dan zijn het geen cri-
minelen. Een echte crimineel staat in het openbaar geen 
krant te verkopen.’

René Muris, coördinator Zelfkrant ’s-Hertogenbosch, 2010

missionaris

‘Zomaar een vraag die me op de late avond invalt: hoe 
zou het te verklaren zijn, dat dezelfde christenmensen 
die kritiek hebben op mijn activiteiten voor zigeuners, 
me schouderklopjes (en geld) zouden geven als ik mis-
sionaris was bij de koppensnellers in Papoea-Nieuw-Gui-
nea? Waarschijnlijk het ‘ver-van-mijn-bed-show’-effect.’

Martien van Dijk s.v.d. in 1986 na de huisuitzettingen van 

Roma in Nieuwegein 

mensen nabij zijn
‘Ja, waarom doe ik als emeritus dit werk? Daar kan ik 
kort in zijn: vanwege de mensen. Ik doe het niet voor 
God, tenzij indirect: Wat gij de minsten der Mijnen doet, 
doet ge Mij. Dat ik voor idioot verklaard word, mijn 
woorden worden verdraaid of dat men mij voor oproer-
kraaier uitmaakt, het doet me niets. Als mensen onrecht 
wordt aangedaan en daardoor in de knel komen, heb ik 
daar alles voor over. Ik laat ze niet vallen. Ik ga onenig-
heden en zelfs hoogoplopende ruzies met ambtenaren en 
deurwaarders niet uit de weg. 

Ik hoop dat mijn vechten invloed heeft en dat het door-
gaat, ook na mij. Het oergevoel van de rechtvaardigheid 
moet worden doorgegeven. Dat doe je niet vanachter 
een bureau. Je behoort mensen nabij te zijn, met hele 
families, ouders en kinderen te praten om te ervaren wat 
zij meemaken. Dan pas kun je je een goed oordeel vor-
men.’

Pim van Deenen m.s.c. (1928-2006), 2004

macht

Mensen zijn soms dubbelzinnige wolven
Jagend naar de macht
Ze hebben hun eigen onzekerheid bedolven
En de macht die geeft hun kracht

Soms willen ze heersen over de ander
Ik maak uit waar jij gaat staan
Maar met deze dwang verander
Je niet de ziel van het bestaan

Mensen zijn elkaars gelijken
Kleur of ras maakt geen verschil
Niemand is de baas over de ander
Hoe graag de macht dat dan ook wil

Spreek elkaar aan als gelijkgestemden
Gebruik geen gebiedende taal
Maar ga in dialoog zonder opgeheven vinger
Dat is beter voor ons allemaal

Nelly van de Ven
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IngrIjpenDe veranDerIngen In een relatIef korte perIoDe 

Net als de voorgaande uitgaven van het Pastoraat Woonwagenbewoners in Nederland heeft 
deze brochure Ten Dienste van. Woonwagenbewoners, Sinti en Roma in de samenleving als 
doel aandacht te vragen voor de pastorale en diaconale zorg voor de drie relatief kleine bevol-
kingsgroepen woonwagenbewoners, Sinti en Roma in Nederland. Die aandacht is nodig, omdat 
er voor deze van oorsprong reizende mensen in een betrekkelijk korte periode veel verande-
ringen plaatsvonden op het gebied van wonen, onderwijs, werk, de eigen taal en cultuur. Het 
traditionele reizen en trekken is compleet verdwenen. Het altijd onderweg zijn om zelfstandig 
in familie- of gezinsverband de kost te verdienen, de sterke onderlinge relaties, de intensieve 
beleving van de seizoenen, hun vrijheid en onafhankelijkheid zijn alle nagenoeg verloren ge-
gaan. Door het trekverbod, eind jaren zestig van de vorige eeuw, en de concentratie op grote 
regionale centra stond men ineens op een vaste standplaats of woonde men in een huis in een 
wijk met dezelfde mensen om zich heen, was er een verwijdering van de natuur, een beperking 
in vrijheid en mobiliteit, een verlies van zelfstandigheid en weinig of geen werk, met als gevolg 
afhankelijkheid van de burgersamenleving of de gemeentelijke sociale dienst. En God die hen 
in hun reizende leven altijd bijstond als beschermer onderweg was niet langer terug te vinden 
in de lokale kerk waarmee, ook nu nog, nauwelijks enige binding is. 
Door de veranderingen en de wijze waarop aan de burgersamenleving moest worden aange-
past, zijn onderling wegen van elkaar gescheiden en families van elkaar verwijderd geraakt. 
Er zijn er die van de nood een deugd maakten, in de nieuwe omgeving de kost probeerden te 
verdienen en hun eigen weg zochten. Anderen worstelden met de nieuwe woon- en werksitu-
atie – vooral de ouderen leden er sterk onder– en voelden zich ontheemd. Nog steeds zijn er 
die moeite hebben om te overleven en tussen wal en schip raken. 

Woonwagenbewoners, Sinti en Roma worden tegenwoordig geacht hun weg door het woud 
van wetten en regels in de Nederlandse Kerk en sedentaire samenleving zelfstandig te vinden. 
Gezien hun eigen vrijheid van leven en de traditionele gewoonten en gebruiken een moeilijke 
opgave. Omgekeerd is het voor de gemiddelde Nederlandse burgers ook niet gemakkelijk. Het 
omgaan met deze ‘nieuwe mensen’ in hun omgeving die over het algemeen een andere cul-
tuur, levenswijze, nationaliteit, taal en religie kennen, vraagt begrip en solidariteit, tijd, ruimte 
en geduld. 
Het doel van deze brochure is dan ook aandacht te vragen voor een dienstverlening tussen 
groepen mensen in de dagelijkse omgang met elkaar. Bruggenbouwers tussen twee werelden. 
Voor dit werk zijn contactpersonen, intermediairs, nodig met een speciaal charisma, voldoende 
deskundigheid, ervaring en inlevingsvermogen. Zij staan tussen de woonwagenbewoners, Sinti 
en Roma in die in een moeilijke positie verkeren en de burgersamenleving, met als doel het tij 
voor de sociaalzwakkeren te keren, zodat zij weer op het juiste spoor geraken.

jan van der Zandt m.s.c., landelijk coördinator van het woonwagenpastoraat in Nederland

nawoord
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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. 

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 ontwikkelings-
organisaties 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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1 Lees meer over de komst van zigeuners in Nederland in Door alle 
tijden. De Roma zoekend naar houvast in Kerk en samenleving, 
uitgave Stichting Media PWN, 2011, hoofdstuk 1 en 2.

2 Pater J.E.L. Brand s.j., Inleiding Zielzorg Woonwagenbewoners, 
pagina 10, 11.
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15 Lees meer over de religieuzen werkzaam op de woonwagencentra 
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