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insPiratie

In de afgelopen jaren zijn er bijzondere projecten ontwikkeld voor Roma en Sinti vanuit 
en met medewerking van de instelling Pastoraat Woonwagenbewoners in Nederland, 
het PWN. We denken hierbij aan het Romaproject in ’s-Hertogenbosch, het Sintiproject 
in Gemert en het aandachtsproject voor Roma binnen het Missionair Servicecentrum 
Tilburg (MST). Aan de hand van onder meer deze activiteiten heeft de Stichting Media 
PWN publicaties uitgebracht, zoals Door alle tijden en Ten dienste van, waarin de 
werkervaringen zijn opgetekend voor de belangstellende lezer. 
In deze nieuwe uitgave Kerk &Presentie waarin pastoraal werker Hans Oldenhof een 
groot aandeel heeft, wordt een nog pril initiatief in Nieuwegein beschreven: het 
tot stand brengen van een betere communicatie tussen de Roma, de burgers en de 

plaatselijke overheid, vooral bij onderlinge 
maatschappelijke en sociale problemen. 
Hij heeft binnen de diaconie van zijn 
parochie ontdekt dat hij als pastoraal 
werker hierin van grote betekenis kan zijn. 
Naast een algemene beschrijving over 
de situatie van de Roma volgen we zijn 
wijze van presentiewerk in de katholieke 
geloofsgemeenschappen van Nieuwegein 
en IJsselstein.
Met deze brochure willen wij de in deze 
plaatsen opgedane ervaringen niet laten 
vervliegen, en wellicht de lezers inspireren 
om ook in actie te komen.

Jan van der Zandt m.s.c. Coördinator van het woonwagenpastoraat in Nederland
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‘Ook het Vaticaan dringt in heel Europa aan op meer inzet over 
en weer om tot integratie van de Roma te komen, 

nu hun tijdperk van eeuwenlang rondtrekken echt voorbij is’

H. Oldenhof p.w. in Hoeksteen, communicatie- en informatieblad voor katholiek Nieuwegein, 
nr. 8, pagina 14 

Tijdens de World Meeting of the Episcopal Promoters and National Directors of the Pastoral Care of Gypsies op 5 en 
6 juni 2014 in Rome, vindt er een audiëntie plaats met paus Franciscus. Jan van der Zandt m.s.c., coördinator van het 
woonwagenpastoraat in Nederland, wordt in de gelegenheid gesteld de paus persoonlijk te begroeten. 
Foto: © Servizio Fotografico de “L.’O.R.”, Città del Vaticano, 5 juni 2014  
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In beeld
Aandacht voor de woonwagenbewoners, 
Sinti en Roma bestaat al zo lang als deze 
bevolkingsgroepen in beeld zijn bij de 
overheid en de burgersamenleving. Al 
vroeg in de twintigste eeuw gingen de 
eerste charismatische activiteiten uit van 
hoofdzakelijk parochiegeestelijken, reli-
gieuzen in kloosters en sociaalvoelende 
personen in dorpen of steden. Voorname-
lijk om de woonwagenbewoners voor het 
katholieke geloof te behouden. De Wet op 
Woonwagens en Woonschepen van 1918 
regelde het bewonen van wagens en de 
uiteindelijke aanleg van woonwagencen-

tra. Van tweerichtingsverkeer was nauwe-
lijks sprake.

Aan de keukentafel
Kleinschaligheid binnen de parochies en 
wetgeving door de overheid, een streng 
beleid en opgelegde regels leidden niet tot 
meer integratie van de bevolkingsgroepen 
in de samenleving. Het informeren van 
burgers om open te staan voor de partici-
patie van de woonwagenbewoners, Sinti 
en Roma kwam nauwelijks van de grond. 
Gevolgen: achterstandssituaties van deze 
bevolkingsgroepen binnen de Kerk en de 
maatschappij. 

1. Vervlogen aandacht
 Sinti en Roma tussen wal en schip

Tot eind jaren zestig van de vorige eeuw was er een trekvrijheid. Daarna waren de reizende bevolkingsgroepen 
aangewezen op vaste standplaatsen op woonwagenlocaties. Foto: R.-K. Woonwagenwerk Maastricht, 1952
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In de loop der jaren zijn er talloze onder-
zoeken uitgevoerd, nota’s opgesteld en 
plannen uitgedacht die in omvangrijke 
rapporten zijn beschreven, met over-
zichtelijke statistieken en veelzeggende 
conclusies. Uitkomsten dragen soms alleen 
het karakter van adviezen die ter harte 
dienen te worden genomen. Een pater, 
destijds werkzaam voor de Roma in Tilburg 
en omgeving, omschreef in 2004 dit soort 
onderzoeken – in dit geval naar de armoe-
deproblematiek – als volgt: ‘De armoede 
is niet op te lossen door alleen maar te 
noteren dat iemand arm is, of te registre-
ren dat iemand veel schulden heeft. (…) 
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 vormen.’1

Zijn woorden kwamen erop neer dat er 
steeds van alles in kaart wordt gebracht, 
maar dat er voor de mensen zelf nauwe-
lijks iets verandert. Hetzelfde wiel wordt 
met elk onderzoek of plan van aanpak 
opnieuw uitgevonden, met nieuwere 
ideeën en betere vooruitzichten, maar 
zonder dat de kar hierdoor daadwerkelijk 
in beweging komt. Want vaak zijn ook de 
beschikbare gelden door de voorafgaande 
onderzoeken niet langer toereikend. De 
ondersteuning en aandacht om woonwa-
genbewoners, Sinti en Roma in achter-
standssituaties gebruik te kunnen laten 
maken van bestaande middelen en moge-
lijkheden in de maatschappij komt daar-
door niet zozeer van hogerhand, maar nog 
steeds en vooral van welwillende personen 
binnen instellingen of parochies. Pastores, 
diakens, leerkrachten, contactpersonen of 
intermediairs op vrijwillige basis. Doelge-
richt, dicht bij de basis en gewoon aan de 
keukentafel. 

‘Het invoeren van veranderingen vindt 
niet plaats in redelijke veilige omgeving 
van stuur- of taakgroep, hotel aan zee, 
etc., maar in de dagelijkse praktijk onder 
soms weerbarstige omstandigheden.’
 

 Uit: Veranderingen, pagina 37

In de praktijk 
Woonwagenbewoners, Sinti en enkele 
familiegroepen Roma verblijven al langer 
in Nederland. Voor hen gold de woonwa-
genwet van 1918, die pas ruim negentig 
jaar later werd afgeschaft. Zij maakten de 
trekvrijheid mee, de vrije beroepsuitoefe-
ning, het grotecentrumbeleid in de zesti-
ger jaren waarna de decentralisatie al vrij 
snel volgde, de aalmoezeniers en religieu-
zen, de pastores, leken en regels binnen de 
parochies, hun gewenste participatie in de 
maatschappij en de deelname van de kin-
deren aan het reguliere onderwijs.2 

Een Romavrouw in Ora, Italië, rond 1960
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In de zeventiger jaren van de vorige eeuw 
komt er een toestroom van Roma vanuit 
de Balkanlanden en Oost-Europa op gang. 
Vanaf 1975 steken zij ook de Nederlandse 
grenzen over. In korte tijd telt men en-
kele groepen van in totaal 550 illegale 
buitenlandse zigeuners. Na veel getouw-
trek krijgen deze Roma uiteindelijk een 
permanente verblijfsvergunning en een 
Nederlands paspoort en gaan vervolgens 
de geschiedenis in als de Roma van 1978. 
Ze moeten hun wagens aan de kant zetten 
in ruil voor een uitkering en mogen zich 
door hun legale status inschrijven bij een 
gemeente, in een huis wonen, onderwijs 
volgen en werken. In de praktijk echter 
verloopt een en ander niet altijd zoals 
gewenst. Ruim tien jaar verblijven deze 
Roma eerst in opvanggemeenten in veelal 

noodwoningen en onder veel weerstand 
van buurt- en wijkbewoners. Integratie 
verloopt uiterst moeizaam. Terwijl de 
Nederlandse Roma, Sinti en woonwa-
genbewoners over bijna honderd jaar in 
fases het nomadische bestaan achter zich 
hebben moeten laten, moesten de nieuwe 
Roma van 1978 dit in één decennium 
doen, toen zij van 1978 tot 1988 in wis-
selwoningen in elf Nederlandse gemeen-
ten werden opgevangen.
Die groep is anno 2011 uitgegroeid tot 
een aantal van ongeveer 3.000 personen. 
Daarnaast zijn er naar schatting zo’n dui-
zend Roma die om verschillende redenen 
of omstandigheden bij het verstrekken van 
geldige vergunningen en identiteitsbewij-
zen buiten de boot vielen en nog steeds 
stateloos zijn.3

Vanuit de Balkanlanden en Oost-Europa trekken grote Romafamilies in de jaren zeventig van de vorige eeuw naar 
Nederland. 
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Naar de parochies
De pastorale zorg paste zich vanaf de ja-
ren zeventig van de vorige eeuw aan de 
overheidsontwikkelingen aan. Na de de-
centralisatiemaatregelen in 1978 (afbouw 
van grote regionale centra en inrichten 
van locaties tot maximaal vijftien stand-
plaatsen) werden de woonwagenbewoners 
geacht een beroep te doen op de plaat-
selijke en reguliere voorzieningen en in 
die lijn dus ook op de parochies. Daarmee 

kwam een einde aan het categoriale pas-
toraat. De aalmoezeniers, religieuzen en 
contactpersonen bemiddelden tussen de 
parochies en de woonwagenbewoners om 
deze overgang goed te laten verlopen. 
Als de Woonwagenwet in 1999 definitief 
wordt opgeheven ligt de pastorale zorg 
voor deze bevolkingsgroepen volledig bij 
de parochies. 

Amper aandacht
De Romafamiliegroepen van 1978 vielen 
tussen wal en schip. Ze waren nog maar 
net in Nederland, hielden sterk vast aan 
hun eigen wetten en traditie en hingen 
verschillende geloven en bewegingen aan: 
christelijk-orthodox, islamitisch, pinkster-
gemeente of Jehova’s getuigen. Vanuit de 
katholieke parochiegemeenschappen was 
er geen structurele aandacht voor deze 
Roma. Enkele uitzonderingen vormden 
Ede, waar pastor Pierik de nieuwkomers 
van meet af aan als medeparochianen 
beschouwde; Berkel-Enschot, dat met 
hulp van pastor De Vries en enkele paro-
chianen de woon- en leefsituatie van de 
Roma verbeterde; Utrecht, met aalmoe-
zenier Albert Vonk en zr. Herma Bus o.p. 
en de inzet van de Missionaire Leefgroep 
Nieuwegein onder leiding van Martien 

Perspectief op termijn

‘Zij begonnen dus met een grote achterstand: niet gewend aan een vaste woonplaats, 
analfabetisme en geen kennis van het Nederlands en van de wetten en regels hier. 
Integratie van de (…) mensen van de Romagemeenschap vraagt dus heel erg veel van 
henzelf en van de omgeving. Het lukt zeker niet binnen één generatie. Maar het per-
spectief voor hen is, net als voor alle andere nieuwkomers uit de Balkan, Afrika en het 
Midden-Oosten: op termijn een echte bijdrage leveren aan onze samenleving via allerlei 
beroepen, ook die waar een hogere opleiding voor nodig is. Het gaat om integratie met 
behoud van het goede uit de eigen cultuur. Want door het waardevolle uit je cultuur 
ben je iemand en heb je samen een identiteit.’

Uit het verslag De Roma, wie zijn ze en wat is hun perspectief, november 2013, Nieuwegein

In tegenstelling tot de jaren zeventig zijn er voor de 
Roma tegenwoordig mogelijkheden om de Zelfkrant te 
verkopen, of te musiceren, bijvoorbeeld in winkelcentra. 
Foto: MST, Tilburg
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van Dijk s.v.d. Desondanks escaleerde in 
Nieuwegein midden jaren tachtig de situ-
atie dusdanig dat toenmalig pastor Ben 
Tiedink de Roma onderdak verleende in de 
vergaderzaal van zijn pastorie. Bindingen 
tussen de parochies en de Romafamilies 
kwamen nauwelijks tot stand, alleen dia-
conaal traden enkele goedwillende perso-
nen naar voren die zich vanuit de Kerk en 
de samenleving over deze mensen bekom-
merden.4

Geen recht van bestaan

‘Eigenheden van verschillende culturen en 
levensstijlen zijn niet in zijn algemeen-
heid te overbruggen. Niet op de manier 
van ‘inburgering’, het ingroeien in onze 
samenleving. De sedentaire kan per defi-
nitie niet nuanceren, onderscheiden, dif-
ferentiëren. Hierbij moeten we er ons ook 
van bewust zijn dat de Nederlandse rege-
ring het nomadische zelfs bij wet (1968) 
geschrapt heeft; het had daardoor geen 
recht meer van bestaan. Erkennen dat we 
hierbij een bevolkingsgroep in de steek 
gelaten hebben.’

Uit: J. Geurts p.w., Evaluatie 28-11-2012 
en eventueel vervolg op de bijeenkomst in 
Nieuwegein

 
Achterstanden
Zowel een deel van de Roma van 1978 als 
de groep illegale Roma baart tot op de 
dag van vandaag zorgen vanwege achter-
standen op maatschappelijk gebied, werk-
loosheid, problemen met de Nederlandse 
taal, armoede en een geringe deelname 
van de kinderen aan het vervolgonderwijs. 
Hulpverlening vanuit de diverse instan-
ties of (plaatselijke) overheid strandt niet 
zelden op onbegrip, onwetendheid en 
onkunde ten opzichte van de eigen cul-
tuur van de Roma met hun vastomlijnde 

regels en gewoonten. De nomadische 
achtergrond van de Roma botst nogal 
eens met de meest gangbare Nederlandse 
wetten, waarden en normen en resulteert 
in moeizame voortgangsprocessen. In die 
gezinnen waarin de essentiële levensvoor-
waarden zijn verwaarloosd of niet tot hun 
rechten zijn gekomen, zijn de gevolgen 
duidelijk merkbaar. Hier en daar handelen 
de mensen bijvoorbeeld in strijd met de 
gebruikelijke wijze, waardoor ouders of 
oudere kinderen vaker met justitie in aan-
raking komen. Dit heeft weer consequen-
ties voor de opvoeding van de jongeren. 
Achterstanden nemen toe in plaats van af, 
gevolgd door schulden en uitzichtloze ar-
moede. De cirkel wordt in stand gehouden 
als men dan op een alternatieve manier 
aan kleding en voedsel probeert te komen. 

Knelpunten
Doorgaans gaat het om grote (Roma)
gezinnen, waarvan de ouders niet in staat 
zijn om hun kinderen regelmatig eten te 
geven en naar behoren te kleden. Zij zien 
ook geen mogelijkheden om iets extra’s 
te doen, zoals op vakantie gaan, hobby’s 
beoefenen, lid zijn van een sportclub of 
kinderen aan schoolreisjes laten deelne-
men. Waarom niet? Omdat zij niet kunnen 
rondkomen van een maandsalaris of een 
uitkering, of om wat voor reden dan ook 
helemaal geen inkomen hebben. Schulden 
stapelen zich op. Onregelmatig betalen 
van rekeningen voor water, gas en elektri-
citeitsgebruik of huur, hebben afsluitingen 
of huisuitzettingen tot gevolg. Er is over-
last in de buurt of de wijk door overvolle 
huizen, omdat verschillende kroostrijke 
gezinnen dan maar onder één dak gaan 
wonen. Verwaarlozing van het binnen-
werk van een huurhuis of wagen roept 
vervolgens ook weer problemen op met de 
verhuurder. 
Door de eigen cultuur en achtergronden, 
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het gebrek aan een (beroeps)opleiding of 
problemen met de Nederlandse taal kan 
men moeilijk aan werk komen. Los daar-
van: het van negen tot vijf voor een baas 
te moeten werken is voor de meeste vol-
wassen Roma, met hun aangeboren drang 
naar vrijheid, nauwelijks voor te stellen. 
Sociale omgang met buurtbewoners, ver-
enigingsleden of onderwijzend personeel 
is er nauwelijks, omdat men niet in staat 
is contacten aan te gaan door gevoelens 

van achterstelling of discriminatie. Vooral 
onder ouderen komt analfabetisme voor 
en er zijn problemen met de Nederlandse 
taal in woord en geschrift. Ziekten worden 
verwaarloosd; soms speelt hier angst mee 
voor doktoren en ziekenhuizen. 
Het onderwijs wordt door de ouders vaak 
niet serieus genomen of zij kunnen de 
kinderen niet helpen bij hun huiswerk. 
Hierdoor ontstaat weer een taal- en on-
derwijsachterstand bij de jeugd. School-

Romagezinnen die vanuit oostelijk Europa en de Balkan naar Nederland komen, kennen grote 
achterstanden die moeilijk worden ingelopen. Foto: A. Egging m.s.c., Slowakije, 2003

Geweigerd initiatief
 
‘De vader vertelde hoe hij ooit zelf op het stadhuis was uitgenodigd om met een werk-
gever te praten. Die had een contract voor hem klaarliggen om inpakker te worden. 
Daar had deze man helemaal geen zin in: hij zag het niet voor zich hoe hij dag in dag 
uit zou zitten inpakken. Volgens hem zou hij dan stapelgek worden. Hij vroeg de ge-
meente om € 5.000,00 om een eigen bedrijfje op te zetten in de ambulante kleding-
handel. En dan proberen of hij in drie jaar uit de uitkering zou kunnen komen. Maar 
daar had de gemeente geen oren naar. Hij heeft er nooit meer iets van gehoord. Geluk-
kig werd hij niet 20% gekort op zijn uitkering; dat had ook nog gekund.’

H. Oldenhof p.w. in een schrijven over de situatie van de Roma in Nieuwegein, 6 februari 2014
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verzuim kan het gevolg zijn van de situ-
atie thuis of gedragsproblemen op school. 
Kinderen mogen niet alleen met de fiets 
of lopend naar school, omdat ouders bang 
zijn dat er onderweg iets met ze gebeurt. 
En nog steeds houden de regels van de ei-
gen cultuur meisjes na de basisschoolleef-
tijd thuis om jong uitgehuwelijkt worden. 
De alomvattende vraag is: wanneer al 
deze problemen zijn gesignaleerd en/of 
in kaart gebracht, wie of waar is dan de 
helpende om deze mensen voor de periode 
dat het nodig is, te ondersteunen? 

Romaproject
Toen verschillende grotere organisaties in 
het land niet in staat bleken de hulpver-
lening onder deze familiegroepen Roma 
mee op te pakken, startte het PWN, het 
pastoraat voor woonwagenbewoners, Sinti 
en Roma in Nederland, in 2007 het Help-
project, later omgedoopt tot Romapro-
ject ’s-Hertogenbosch. De onderliggende 
gedachte was: als er geen ondersteuning 
wordt geboden, blijven deze gezinnen 

hulpbehoevend, nemen achterstanden, 
schulden en armoede toe met alle ge-
volgen van dien voor de Roma zelf en 
de maatschappij. Het project kende als 
doelstelling: ‘Personen en/of gezinnen 
met multiproblemen voor een bepaalde 
tijd bijstaan om samen met hen orde te 
brengen in het dagelijkse bestaan, zodat 
de samenwerking met reguliere instanties 
een aanvang kan nemen, of wordt her-
steld, en beide partijen zelfstandig voort 
kunnen gaan.’ 
In ’s-Hertogenbosch werd gestart met 
twee medewerkers, Grietje Nekkers en 
Henk Spijkers, die door hun jarenlange 
ervaring op onderwijsdeskundig en maat-
schappelijk gebied zich op vrijwillige basis 
hiervoor wilden inzetten. Zij zochten 
contact en een vorm van samenwerking 
met gemeentelijke, maatschappelijke, juri-
dische en onderwijsinstellingen. Zij legden 
zich toe op het herstellen van vastgelopen 
wederzijdse communicatie. Daarmee hiel-
pen zij niet alleen de Roma, maar ook de 
reguliere werkers om verwaarloosde zaken 

Professionele vrijwilligers Henk Spijkers en Grietje Nekkers
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weer op te pakken en uit de hand gelopen 
problemen te hanteren. 

Helpende hand
Het Romaproject ’s-Hertogenbosch is 
vanaf de eerste dag goed ontvangen, met 
name in de probleemgezinnen zelf en bij 
instanties. Bij verschillende families heerst 
een wanordelijke situatie. In een noten-
dop komt het werk binnen het project 
erop neer dat de medewerkers allereerst 
rust brengen bij de betrokkenen én bij 
de functionarissen en ambtenaren die op 
het punt staan af te haken of al met de 
dienstverlening gestopt zijn. Voor som-
mige gezinnen is de helpende hand alleen 
nodig om bepaalde zaken opnieuw op te 
starten of oplossingen te vinden, bijvoor-
beeld bij financiële of justitiële problemen. 
Voor andere families of personen blijkt de 
geboden ondersteuning langer noodzake-
lijk, vooral waar het desbetreffende gezin 
of de persoon zich op alle fronten in een 
problematische situatie bevindt. 
Omdat het een project betreft zal de 
medewerker ervan zelf moeten bepalen 
wanneer de hulpdienst per persoon of per 
gezin kan worden beëindigd en overgedra-
gen. Belangrijk hierbij is de samenwerking 
van de helper met de reguliere instanties. 

Aanpak stateloosheid
Gedurende het Romaproject ’s-Herto-
genbosch bleek dat meerdere leden van 
Romafamilies niet beschikten over gel-
dige identiteitsbewijzen en dat er vanuit 
henzelf nauwelijks initiatieven waren on-
dernomen om daar ook aan te komen. De 
illegaliteit van deze Roma wordt onderling 
strikt geheim gehouden om uitzetting 
te voorkomen. Zo kan het gebeuren dat 
een moeder zonder geldige papieren haar 
pasgeboren baby bij de gemeentelijke 
basisadministratie laat inschrijven onder 
de naam van een zus of tante die wél het 
Nederlanderschap bezit. Het oplossen van 
deze gevallen vergt veel tijd, soms enkele 
jaren, energie en doorzettingsvermogen. 
Intermediair Grietje Nekkers van het Ro-
maproject ’s-Hertogenbosch heeft er haar 
handen aan vol. De hele procedure vergt 
namelijk omzichtige onderhandelingen 
met de betrokkenen, overleg met gemeen-
teambtenaren, de Immigratie en Natura-
lisatiedienst (IND), de desbetreffende am-
bassades, advocaten en maatschappelijk 
werkers. Procedures die worden gevolgd 
blijken soms door onvoldoende voorlich-
ting niet de juiste zijn, waarna een andere 
weg moet worden ingeslagen. Financiële 
middelen zijn nodig, want voor alles moet 

Uitzichtloos stateloos 

‘Alle organisaties oefenen druk uit, maar het duurt en duurt maar, die papieren voor de 
jongens. De hele familie zit erop te wachten en er gebeurt maar niets. Indien wel, dan is 
het weer niet goed. Ik vind het een rampzalige situatie. Deze Roma nemen een uitzon-
derlijke positie in en worden laks benaderd. Er wordt ze niets uitgelegd. Ik stel de amb-
tenaren steeds voor om met ze te praten en uit te leggen waarom het allemaal zo lang 
duurt. En in een begrijpelijke taal, want op deze manier is er geen vertrouwen. Meestal, 
zo werkt dat bij overheidsorganisaties, komt er dan ook nog een beveiligingsmedewer-
ker bij zitten om te kijken hoe het allemaal gaat. Ik kan me voorstellen dat mensen er 
moedeloos van worden. Stateloosheid is ook uitzichtloosheid.’

Grietje Nekkers, intermediair Romaproject ’s-Hertogenbosch, in 2013
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worden betaald: DNA-testen, ambassa-
debemiddeling, formulieren, voorlopige 
identiteitsbewijzen, reiskosten. Het Roma-
project heeft hiermee wel bewezen dat 
er voor de stateloosheid onder de Roma 
weldegelijk oplossingen zijn. 

Sintiproject
Naast het Romaproject is in 2008 in sa-
menwerking met Nelly van de Ven, voor-
malig welzijnswerkster, een project voor 
de Sinti in Gemert opgestart, met als doel 
de positie van deze mensen in de plaatse-
lijke gemeenschap te verbeteren. Nelly van 
de Ven bracht de achterstandssituatie van 
meerdere Sintifamilies onder de aandacht 
van gemeenteambtenaren, burgers en, 
in samenwerking met diaken Johan van 
Gemert, de parochianen. In het daarop-
volgende proces van praten, overleggen, 
verwoorden en het opstellen van brieven 
en nota’s werd bereikt dat niet alleen 
beleidsmakers, maar ook maatschappelijk 
werkers, welzijnswerkers, parochiemede-
werkers en onderwijspersoneel langzaam 

maar zeker met andere ogen naar de Sinti 
gingen kijken. ‘In een vergadering gaven 
raadsleden bijna unaniem te kennen dat 
ze eigenlijk veel te weinig wisten van de 
cultuur en de levenswijze van deze be-
volkingsgroep,’ blikt Nelly van de Ven op 
deze periode terug. ‘Met de open houding 
die erop volgde kon het herstel pas echt 
beginnen.’

Intermediair Nelly van de Ven (l.) zet zich in voor het Sintiproject in Gemert. Foto: 2013

Nabij en betrokken
 
‘Nabijheid vind ik zelf de kern van mijn 
werk. Soms luister ik uren naar verhalen. 
Dat mensen zo veel ellende meemaken is 
bijna niet in te denken. Ik voel me zeer 
betrokken en wil hun vertrouwen geven 
en een gevoel van zelfrespect. In ieder 
geval wil ik ze meegeven dat ze niet alleen 
staan.’

Zr. Ulrike Braun, congregatie O.L. Vrouw 
van Amersfoort, in 2004
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Meelopen en meekijken

‘Regelmatig worden ontwikkelingen binnen de Romagezinnen met betrekking tot 
gezondheidszorg, werkgelegenheid of onderwijs geblokkeerd, voornamelijk vanwege 
taalproblemen, niveauverschillen, miscommunicatie of wantoestanden. (…) Mensen die 
‘de pas er niet in kunnen houden’ hebben hulp nodig van de omringende gemeenschap. 
Die hulp is niet vanzelfsprekend, omdat niet alle (gemeentelijke) instellingen erop zijn 
(in)gericht deze hulp adequaat te bieden. Door religieuzen, aandachtsfunctionarissen 
en vrijwilligers onder de Roma wordt veel aandacht besteed aan de mens achter zijn 
of haar sociale en maatschappelijke problematiek. Als presentiewerkers leven zij zich 
in de situatie van de betrokken personen of families in. Zij zoeken samen met hen naar 
verbanden in de samenleving, gericht op behoeftes als gezondheidszorg, huisvesting, 
onderwijs, of werkgelegenheid. Zij leggen contacten en lopen een eind mee in het 
helpproces om wederzijdse verhoudingen, communicatie en ontwikkelingen te onder-
steunen. Ook wanneer oplossingen of verbeteringen zijn gerealiseerd, blijven ze een tijd 
meekijken om eventuele stagnaties mee op te kunnen vangen.’

 Uit: Door alle tijden, pagina 34, 35
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Meer dan administratie
De werkgroepen in Berkel-Enschot, Ede, 
Nieuwegein en enkele andere plaatsen 
waar in de jaren tachtig de Roma van 
1978 werden gehuisvest, kenden een 
tijdelijk karakter. Na de eerste opvangpe-
riode was de rust zowel in de samenleving 
als bij de Roma in zoverre teruggekeerd 
dat structurele bemoeizorg niet langer 
nodig leek. Maar aan de eerder geschetste 
problematiek van (taal)achterstand, uit-
sluiting, discriminatie en armoede van een 
groot aantal Roma veranderde weinig. 
De vrees, ook binnen de Kerk, bestaat dat 
professionele functionarissen van dienst-
verlenende instellingen te zakelijk en te 
afstandelijk omgaan met de Roma en nau-
welijks rekening houden met de achter-
stands-, leef- en gezondheidssituatie van 
deze mensen. 
Een voormalig maatschappelijk werk-
ster lichtte dit eens toe: ‘Er is analfabe-
tisme onder de Roma, te weinig kennis 
van de Nederlandse taal en zeker van de 
wetgeving, gebrek aan ervaring om met 
ambtenaren en hun bureaucratie om te 
gaan, onzekerheid en daarnaast veel voor-
komende psychische problematiek. Er is 
(binnen het maatschappelijk werk, red.) 
alweer een intermediair afgehaakt omdat 
hij dacht in een gezin wel even aan een 
oplossing van de bestaande problemen te 
kunnen werken; hij werd bedreigd en kon 
daar niet mee omgaan. Men ziet niet 

in dat achter administratieve problemen 
allerlei andere dingen schuilgaan.’ Zijzelf 
besprak tijdens haar werk juist meer de 
persoonlijke zaken met de Roma, terwijl 
ze tegelijkertijd de administratie op orde 
trachtte te brengen. ‘Dat mag dus niet 
meer: dit soort contacten vraagt te veel 
tijd, terwijl het juist preventief werkt’, 
zo stelde de toenmalig maatschappelijk 
werkster, ‘Men is nu aangewezen op louter 
beroepskrachten. Als er met deze mensen 
geen vertrouwensband groeit, nemen de 
problemen alleen maar toe.’ 

2. Presentie in de praktijk
 Werken aan een toekomst

Naast zijn werkzaamheden voor de Sinti in Stein (L.) 
en omgeving, speelde oud-hoofdonderwijzer Wim 
Brouns ook een bemiddelende rol tussen de Roma en de 
plaatselijke overheid in Etten-Leur en Nieuwegein. 
Foto: Nelly van de Ven, 2011

‘‘Men ziet niet in dat achter 
administratieve problemen 

allerlei andere dingen schuilgaan’’



16

Procedures en protocollen

‘De medewerkers overschatten de moge-
lijkheden van D. en R. om zelf goed met 
hun problemen om te gaan. Zij worden 
een bos in gestuurd dat zij niet goed ken-
nen, met vage of onjuiste beloften over de 
mogelijkheden die daar liggen. Er is geen 
sprake van dat met hen in de afgelopen 
anderhalf jaar een vertrouwensband is 
opgebouwd. (…) Zij (de medewerkers, red.) 
hebben waarschijnlijk de procedures en 
protocollen gevolgd die intern zijn afge-
sproken. Waar het mij echter om draait is 
de effectiviteit van de aanpak.’ 

H. Oldenhof p.w. in Verslag gesprek D. met 

W., 6 maart 2013

Voorbeeld Nieuwegein
In Nieuwegein waar in 1978 17 Romafa-
milies met een verblijfsvergunning onder-
dak kregen, woont nu een populatie van 
zo’n 400 Roma. De overgang destijds van 
het nomadisch rondtrekkend bestaan naar 
een rijtjeswoning bleek voor velen een 
grote stap te zijn. Voor de meesten, maar 
vooral voor de ouderen was inburgeren 
nauwelijks haalbaar en de levensstijlen 
van de Roma en de burgers verschilden 
zozeer van elkaar dat er nauwelijks sprake 
was van naar elkaar toegroeien. De voor-
spelling was dat daar generaties overheen 
zouden gaan. 
De terughoudendheid van de Roma zelf 
riep en roept her en der in de samenleving 
weerstand op met vragen als: ‘Waarom 
passen zij zich niet aan?’ ‘Waarom vra-
gen zij niet om hulp?’ ‘Waarom gaan hun 
kinderen niet regelmatig naar school?’ 
‘Waarom zoeken zij geen werk?’ Deze te-
rughoudendheid maar ook achterdocht 
van de Roma om zich te binden aan het 
sedentaire leven, resulteert bij henzelf 
in het afzonderen en het vaak in het ge-

heim beleven van hun eigen (nomadische) 
traditie, regels en wetten. Met als gevolg 
dat velen van hen in armoede leven, geen 
werk hebben en gebonden zijn aan sociale 
uitkeringen. Omgekeerd is er door onder 
meer vooroordelen vanuit de burgers-
amenleving onvoldoende inzicht in de 
levensstijl en -wijze van de Roma. Waarom 
doen ze zoals ze doen? Waarom gaat het 
zoals het gaat? 
In 2011 bemiddelen oud-hoofdonderwijzer 
Wim Brouns en oud-welzijnswerkster 
Nelly van de Ven om de zeer moeizame 
communicatie tussen de Roma en de lo-
kale overheid op gang te brengen. 

‘Er zijn diverse verhalen van jongens die hun 

schoolopleiding niet afmaken, omdat zij 

op school beticht worden van slecht gedrag, 

harder aangepakt worden dan anderen en er 

zelf voor kiezen om nooit meer terug te keren 

naar school. Ook zijn er verhalen te verzame-

len van mensen die een tijdlang opgenomen 

zijn geweest in de psychiatrie en voor wie 

geen huisvesting en uitkering geregeld zijn 

als zij ontslagen worden. Ook zijn er verhalen 

over mensen die uit huis gezet worden of 

dreigen te worden, waarbij de gemeente en/of 

de woningbouwvereniging ervan uitgaat dat 

zij zichzelf wel op de een of andere manier 

redden. Het lijkt erop dat in al deze gevallen 

geen ondersteuning is, terwijl deze er eerder 

zou zijn als het niet om Roma ging.’
Uit: Verslag gesprek 18 maart 2013, 

Nieuwegein 

Initiatief 
In 2012 neemt de geloofsgemeenschap 
van Nieuwegein het initiatief om de 
Roma, professionele werkers en belang-
stellenden uit de burgersamenleving bij 
elkaar te brengen. De kerk is door de inzet 
van de werkgroep Diaconie en Caritas 
betrokken geraakt bij de situatie van en-
kele Romagezinnen vanwege armoede, 
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schulden, huisuitzettingen of inadequate 
begeleiding door instanties. 

‘De Roma, oorspronkelijk afkomstig uit 

India, hebben eeuwenlang door Europa ge-

zworven. Onderweg zijn zij met veel culturen 

in aanraking geweest en zij hebben daar iets 

van meegenomen, zoals taal en gewoonten. 

Maar zij zijn nooit in een andere cultuur 

opgegaan. Zij zijn aan hun tradities trouw 

gebleven ondanks vervolging en zelfs vernie-

tiging in de oorlogstijd. De trouw en vasthou-

dendheid aan die cultuur zien wij ook terug 

in hun leven van vijfendertig jaar Nieuwegein 

met alle gevolgen van dien voor de samenle-

ving en voor henzelf. De mentale afstand tus-

sen veel Roma en veel andere Nieuwegeiners 

is een realiteit. Er is over en weer veel angst 

en afweer, terecht en niet terecht. Gelukkig 

zijn er ook vanaf 1978 individuele contacten 

waarin Roma en niet-Roma een meer genu-

anceerd beeld van elkaar hebben gekregen. 

De werkgroep Diaconie en Caritas van de 

katholieke parochie zoekt nu naar wegen 

om het contact tussen Roma en niet-Roma in 

Nieuwegein te bevorderen. Want uiteindelijk 

zullen we moeten leren om met elkaar te leven 

in een en dezelfde samenleving.’
 Uit: De Roma, wie zijn ze en wat is hun 

perspectief? Nieuwegein, 2013

Voortrekker Oldenhof stelt drie Roma-
avonden binnen de gemeente voor met als 
doel: het debat op gang brengen over de 
positie van de Roma in de Nieuwegeinse 
samenleving en het aan de orde stellen 
van de soms inhumane wijze waarop de 
dienst- en hulpverlening aan moeilijke ge-
zinnen wordt uitgevoerd. Zijn opzet hierbij 
is ook het zoeken van samenwerking. Im-
mers: hoe kun je, als pastor of lid van de 
parochie of vrijwilliger van de caritasver-
eniging, betrokken zijn bij de problematiek 
van de verschillende Romagezinnen zon-
der zelf de (acute) hulpverlening te moe-
ten behartigen? Met andere woorden: hoe 
kun je als pastor of contactpersoon, bij de 
mensen present zijn en voor ze opkomen 
zónder direct verwikkeld te raken in de in-
dividuele hulpverlening waarvoor anderen 
meer verantwoordelijk dienen te zijn.

De klankbordgroep in Nieuwegein, in 2014. V.l.n.r. Bert Eggink, Jan Geurts p.w., Peter Jorna en Hans Oldenhof p.w. 
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Uitdaging

‘Als kerken kunnen we mijns inziens op-
komen voor menselijke waarden, in naam 
van het evangelie, op momenten dat deze 
geschonden worden. Dat is onze core 
business. De vraag is of we dat in dit geval 
moeten doen, en zo ja, hoe? En hoe we 
onze achterbannen daarin meekrijgen. 
Niet eenvoudig. Wel een uitdaging.’

H. Oldenhof p.w. op de bres voor de Roma 

in Nieuwegein, 2014

Wat zegt de Kerk?
Opvallend is dat wanneer het gaat over 
bejegening van mensen, de Kerk – nog 
steeds – een voortrekkersrol kan vervullen 
in de dienstbaarheid, in dit geval aan zo-
wel de Roma als de belangenbehartigers. 
‘De Kerk kan in sociaal-maatschappelijk 
opzicht op moreel gezag en krediet bogen,’ 
constateert een van de deelnemers aan de 

eerste bijeenkomst in Nieuwegein. Mensen 
uit geheel verschillende instellingen en 
geledingen (politiek, gemeente, parochie, 
Roma zelf, maatschappelijk werk, onder-
wijs) zijn nieuwsgierig naar wat de Kerk 
te zeggen, bij te dragen of toe te voegen 
heeft als het om moeilijke materie gaat. 
Natuurlijk heeft de Kerk een positie in te 
nemen en dat doet ze ook, maar wel van-
uit haar eigen zending. Het gaat vooral 
om de mogelijkheden van de plaatselijke 
geloofsgemeenschap om een brug te slaan 
naar anderen om dienstbaar aan hen te 
zijn, in wat voor situatie ze ook verkeren. 
‘Dienstverlening vanuit evangelische inspi-
ratie namens de kerkgemeenschap. Daar-
om zien we het als onze taak om waar er 
problemen zijn te helpen kijken naar wat 
de Kerk en de gelovige inspiratie daarin 
kunnen betekenen,’ zo wordt de mogelijke 
betekenis of rol van de plaatselijke kerk 
in Nieuwegein ten aanzien van de Roma 
omschreven. 

‘Mensen zijn nieuwsgierig naar wat de Kerk te zeggen, bij te dragen of toe te voegen heeft als het om moeilijke materie 
gaat.’ Foto: © Andrei George, 2011
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Presentie als 
uitgangsPunt

Multiprobleemgezinnen
In de diverse gemeentes waar Roma of 
Sinti woonachtig zijn verschilt zowel de 
problematiek van deze mensen als de 
aanpak ervan, maar feitelijk komt het 
erop neer dat men over het algemeen van 
doen heeft met multiprobleemgezinnen. 
De al eerder aangegeven problemen va-
riëren van veelvuldig schoolverzuim, uit-
huwelijking van jonge meisjes, armoede, 
schulden, onduidelijke verblijfstatus, grote 
afstand tot de arbeidsmarkt, gebrekkige 
beheersing van de Nederlandse taal tot 
overlast en ja, ook criminaliteit. Er worden 
in de zogeheten interventiebenadering 
contacten gelegd en afspraken gemaakt 
met gezinsleden onder perspectief van 
zorg en dwang. De intermediairs namens 
de gemeente stellen per gezin een plan 
van aanpak op, veelal gericht op een snel-
le probleemoplossing. 

‘Hoe meer Roma ik spreek, hoe duidelijker me 

het volgende wordt: ze hebben het gevoel dat 

er tegen hen maar niet echt met hen gepraat 

wordt. In een aantal gevallen is er zelfs alleen 

maar schriftelijke communicatie. Zo’n brief 

kan dan ook nog eens aankomen in een huis 

waar de hoofdbewoners analfabeet zijn. 

De overheid of een woningbouwvereniging 

schrijft een brief waarin meegedeeld wordt 

wat men heeft geconstateerd en wat er nu 

wordt gedaan. Het gaat dan soms om zaken 

die grote impact hebben, zoals korting of 

zelfs intrekking van de uitkering, onder 

toezicht plaatsing of uit huis plaatsing van 

kinderen of kleinkinderen of woninguitzet-

ting. Ik heb een aantal van dat soort brieven 

onder ogen gehad. Ik vermoed dat de schrij-

vers ervan weinig besef hebben hoe zo’n brief 

binnenkomt bij mensen.’
 H. Oldenhof p.w., in Vragen bij het 

beleid van de gemeente Nieuwegein ten aanzien 

van de Roma, 2013 

 
Vanuit de diaconie en het pastoraat, onder 
andere in Nieuwegein, wordt regelmatig 
naar voren gebracht dat er in de contac-
ten tussen de gemeente, hulpverleningsin-
stanties en de Roma minder over en meer 
mét de mensen uit de Romagemeenschap 
gesproken moet worden. Spanningen kun-

Spiritueel motief 

Naast het beter willen leren kennen van de Roma, hun leefwereld, achtergronden en 
hun problematiek, waren voor Oldenhof ook de pastorale contacten beweegredenen om 
zich te verdiepen in de positie van de Roma. Dat de meesten van hen oosters-orthodox 
zijn, vormde geen obstakel: ‘Ik kan met hen praten en bidden.’
Er is echter ook een spiritueel motief vanuit zijn franciscaanse achtergrond: ‘Wat de 
rovers en de melaatsen waren voor Franciscus van Assisi in zijn tijd, zijn in mijn ogen 
de Roma van Nieuwegein: verguisd en buitengesloten. Franciscus ervoer dat zijn bele-
ving van het contact met hen veranderde van bitter in zoet. Hij werd nooit naïef, maar 
ervoer regelmatig echte verbondenheid met deze mensen. Zij veranderden zijn leven, 
maar hij had ook invloed op hen. Zo heb ik zelf ook de ervaring opgedaan dat ik (…) af 
en toe echt iets kan betekenen, juist voor mensen in de diepste armoede.’

H. Oldenhof p.w. in Wat is er nodig voor presentiewerk vanuit de Kerk onder de Roma? 

Lezing landelijke studiedag PWN, 5 november 2013



20

nen verminderen als er wederzijds meer 
gezag en vertrouwen groeit. 
Het besef is er dat hier nog een lange weg 
te gaan is. Het kost tijd, energie, inzet en 
geld, maar die weg zal toch afgelegd moe-
ten worden om nader tot elkaar te komen. 
Geen extra inzet betekent blijvende ach-
terstelling en achterstand van de Roma en 
de spanningen eromheen.

Actieve ondersteuning
‘Diaconaal en pastoraal actief zijn onder 
de Roma in de verschillende parochiege-
meenschappen in Nederland waar deze 
mensen woonachtig zijn.’ Dat was en is 
dan ook de oproep van pater Jan van der 
Zandt m.s.c., landelijk coördinator van 
het PWN, aan pastores, pastoraal werkers, 
diakens, contactpersonen en vrijwilligers. 
‘Contact is moeilijk,’ houdt hij enkele leden 
van de diaconale werkgroep in Nieuwe-
gein voor. ‘Er moet gezocht worden naar 
een presentiewerker, bijvoorbeeld een ge-
pensioneerd maatschappelijk werker. Deze 
moet niet zelf de problemen oplossen, 
maar meer optreden als een intermediair 
die aanstuurt op eigen initiatief om zaken 
op te pakken.’ Werken dus vanuit de pre-
sentiebenadering onder de Roma. Zowaar 
geen eenvoudige opgave, want al snel 
wordt gesproken over schoolverzuim, cri-
minaliteit, schulden, overlast en werkloos-
heid onder de Roma waar een (kerkelijk) 
vrijwilliger zich een weg door moet zien te 
banen. En natuurlijk is het daarbij ook van 
belang de Roma, met hun eigen achter-
gronden en cultuur, zelf aan het woord te 
laten, ook al leven ze in een achterstands-
situatie. Er zijn maar weinig professionals 
met veel Roma-ervaring, stelt Oldenhof in 
diezelfde bijeenkomst, maar wel meer pro-
fessionals die met Roma te maken hebben 
gehad, bijvoorbeeld als jeugdbeschermers. 
Samengevat worden er dus mensen ge-

Door extra inzet, ook van de Roma zelf, zijn er nieuwe 
openingen voor contacten, werkgelegenheid en 
vrijwilligerswerk. Foto: MST, Tilburg

Stap terug

‘De Algemene Bijstandswet is ooit ingevoerd om het tijdperk van de bedeling door de 
kerken af te sluiten. Een belangrijke stap vooruit. Maar er is iets grondig mis als de ker-
ken al driekwart jaar een samengesteld gezin, waaronder twee baby’s, met voedsel in 
leven houden om te voorkomen dat zij nog langer van diefstal moeten leven, terwijl er 
geen enkele reactie komt van het stadhuis naar aanleiding van onze noodsignalen.’

Uit de brief van het Diaconaal Overleg IJsselstein aan de gemeente, februari 2014
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zocht die als presentiewerker aanwezig 
willen zijn onder de Roma om hun ver-
trouwen te winnen en waar mogelijk 
actieve ondersteuning te geven bij hun 
pogingen om hun gevoel van eigenwaarde 
te versterken, menswaardig te leven en 
een toekomst op te bouwen. Ervaring en 
affiniteit met deze mensen zijn hierbij 
onontbeerlijk. 
De nadruk in het werk ligt zowel op de 
presentie als in het opbouwen van een 
netwerk. Het presentiewerk heeft als 
voornaamste doel verbetering te brengen 
in de positie van de Roma. Daarbij is het 
meedenken met anderen over wat goed en 
fout gaat in de samenleving en het be-
spreken van knelpunten essentieel om het 
beoogde doel te bereiken. 

‘Waar wij aan denken zijn mensen die brug-

gen weten te slaan, intermediair kunnen/

willen zijn: mensen die communiceren (…). 

Bij wijze van illustratie: een conflictueuze 

verhouding tussen een Romagezin en de 

plaatselijke overheid. De intermediair be-

merkt over en weer spanningen en onbegrip 

en vraagt zich af: waarvandaan die span-

ningen, dat onbegrip, ja, zelfs aversie? Het 

begint met dit op te merken. De intermediair 

neemt een nieuwsgierige houding aan: wat 

is hier aan de hand? Wat is hier gebeurd? 

Wat is het conflict? De ervaringen zijn dat dit 

vaak niet afgevraagd wordt en men te snel 

probleemoplossend bezig is.’
Uit: J. Geurts p.w., Evaluatie 28-11-2012 

en eventueel vervolg op de bijeenkomst in 

Nieuwegein

Presentie tegenover interventie
Presentie is een benadering die niet is 
voorbehouden aan de Kerk alleen. Het is 
een methode die wetenschappelijk onder-
bouwd is en ingezet wordt bij verschil-
lende groepen in de samenleving. Heel in 
het kort komt het erop neer dat presentie 
staat tegenover interventie. 

De zendingsopdracht van de Kleine Zusters van Charles de Foucauld is het aanwezig zijn onder de mensen. In de 
zestiger en zeventiger jaren van de vorige eeuw waren zij Sinti en Roma nabij op verschillende locaties in Nederland. 
Foto: © Andrei George, 2011
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De interventiebenadering wordt algemeen 
toegepast in de maatschappelijke hulp-
verlening. Hier wordt ‘van een mislukkend 
handelen een overzichtelijk afgebakend 
probleem gemaakt dat wordt geplaatst 
in een systematisch uitgewerkt netwerk 
van inzichten, oorzaken en remedies’ (Jan 
Dentener, Over een theorie van de pre-
sentie)5. Door een van tevoren vastgesteld 
plan wordt op doeltreffende wijze gewerkt 
aan de oplossing van een probleem. Men 
houdt op wanneer de klus geklaard is, het 
budget op is of het beoogde resultaat niet 
wordt bereikt. 
Presentie daarentegen is volgens bijzonder 
hoogleraar Andries Baart, die het ruim 
900 pagina’s tellende Een theorie van de 
presentie 6 schreef, een praktijk waarbij de 
zorggever zich aandachtig en toegewijd 
op de ander betrekt. Zo leert de zorggever 
zien wat er bij de ander op het spel staat 
van verlangens tot angst. In aansluiting 
daarop gaat de zorggever begrijpen wat er 
in zo’n situatie gedaan zou kunnen wor-
den en wat hij of zij daarbij voor de ander 
kan betekenen. 

Vertrouwensbasis 
Een presentiewerker probeert vertrouwen 
te winnen, gezag te verwerven en op 
basis daarvan ondersteuning te bieden 
om mensen zelf stappen vooruit te laten 
zetten. Onder gezag en vertrouwen moet 
een basishouding liggen, namelijk de wer-
kelijke belangstelling voor de ander en de 
bereidheid zich in die ander te verdiepen, 
ook bij onderlinge verschillen in normen 
en waarden. 
Presentie voor de bevolkingsgroepen 
woonwagenbewoners, Sinti en Roma 
vanuit de kerken heeft als doel: op grond 
van het evangelie bijdragen aan waardig-
heid en zeggenschap van deze mensen en 
bijdragen aan hun zoektocht naar zin en 
perspectief. Een pastoraat van de nabij-

heid waarbij de aandacht vooral wordt ge-
vestigd op de kracht en creativiteit van de 
mensen zelf als het gaat om het oplossen 
van problemen of het verbeteren van de 
eigen omstandigheden. Met hier en daar 
een extra duwtje in de rug van de presen-
tiewerker als intermediair.

‘Ze vragen aandacht. Dan komt er een 

verhaal. Ingewikkeld vaak. Met treurnis, 

klachten, vermengd met andere zaken, korte 

berichtjes, humor ook vaak, grapjes. Heerlijk. 

Is er dan eigenlijk wel een concrete vraag? Ik 

zit daar intussen wel op te wachten, want dan 

kan ik tenminste iets doen. Iets kunnen oplos-

sen voor een ander, dat is zo verleidelijk. Ik 

zeg niet: doe het nooit. Ik zeg alleen: zelfs als 

mensen concreet iets vragen, bijvoorbeeld om 

een brief te schrijven, een lening te regelen, 

een ruimte te organiseren voor jongeren of 

wat dan ook, dan vraag ik mij af: moet ik dat 

wel solo doen? Moet ik het niet vooral bij de 

mensen terugleggen en hen coachen hoe zij 

het zelf kunnen doen, of collectief en even-

tueel samen met mij? Dat levert veel meer 

voldoening op, veel meer waardigheid.’
Drs. Titus Schlatmann, dekenaal 

functionaris buurtpastoraat 

Utrecht-Oudenrijn in 2007

Voorwaarden
Oldenhof noemt in zijn lezing gehouden 
op de landelijke studiedag van het PWN 
op 5 november 2013, drie voorwaarden 
die vervuld moeten worden, wil presentie-
werk van intermediairs vanuit de Kerk aan 
kracht winnen. 
De eerste is het organisatorisch en ker-
kelijk draagvlak. Elke presentiewerker 
heeft dit nodig, of hij of zij dit werk doet 
als vrijwilligers of als professional. Wat 
noodzakelijk is, is een zendende instantie, 
een (landelijke) organisatie die toerusting 
en supervisie biedt en ook een klankbord 
is voor de werkers. In de huidige praktijk 
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voor woonwagenbewoners, Sinti en Roma 
is dit het Pastoraat Woonwagenbewoners 
in Nederland, het PWN, gevestigd te 
’s-Hertogenbosch, met Jan van der Zandt 
m.s.c. als coördinator. Er zijn nagenoeg 
geen parochies in Nederland – waar men-
sen uit de bevolkingsgroepen woonachtig 
zijn – die een dergelijk klankbord (kunnen) 
vormen. Maar zonder een (infra)structuur, 
stelt Oldenhof, wordt presentiewerk iets 
van hobbyisten die vroeg of laat afhaken 
omdat ze niet meer terug kunnen vallen 
op anderen; anderen die hebben leren om-
gaan met allerlei voetangels en klemmen, 
bij de bevolkingsgroepen zelf, bij de over-
heid en bij hulpverlenende instanties.
Daarnaast zijn de psychologische voor-
waarden van belang. Intermediairs zijn 
niet zo gemakkelijk te vinden. Zowel 
voor betaalden als voor vrijwilligers bin-
nen de kerk bestaat er een hoge drempel 
voor presentie onder de Roma. Immers: 
je vraagt nogal wat van mensen. Men 
komt zichzelf onherroepelijk tegen bij het 

presentiewerk. De eigen levensgeschiede-
nis en mogelijke eigen ervaringen op het 
gebied van uitsluiting, machteloosheid 
of onrecht kunnen een rol spelen. Een te 
grote identificatie staat het opbouwen 
van een duurzame vertrouwensband in de 
weg. Presentiewerk vereist behalve open-
heid naar de ander ook een flinke dosis 
zelfreflectie: je bent geen hulpverlener, 
maar als medemens aanwezig en in prin-
cipe zonder aspiraties tot hulpverlening. 
Wezenlijk is het vinden van een gepaste 
balans tussen nabijheid en distantie. 
Ten slotte is er de spirituele dimensie. 
Welke spiritualiteit draagt bij aan een 
juiste innerlijke houding en aan een lange 
adem bij de presentie onder de Roma. 
Wat in ieder geval geldt, is dat voor het 
presentiewerk onder de Roma je vooral 
een groot hart moet hebben; je moet een 
medemens zijn. Daarom zijn er niet alleen 
gelovigen in dit werk actief, maar ook 
intermediairs die weinig hebben met de 
traditionele christelijke geloofsbeleving. 

Pastoraat van de nabijheid. Foto: Nelly van de Ven, 2011
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Duurzame relatie
Veel mensen onder de Roma zijn achterop 
geraakt door alle problemen die ze hebben 
meegemaakt en waarin ze door de jaren 
heen te weinig geholpen zijn. Het lande-
lijk pastoraat voor woonwagenbewoners, 
Sinti en Roma, het PWN, wil daarom meer 
intermediairs gaan inzetten. Mensen die 
professioneel toegerust zijn, of worden, 
om met de Roma een duurzame relatie te 
kunnen opbouwen. Intermediairs die als 
het ware achter de schermen bezig zijn 

om het vertrouwen tussen de Roma ener-
zijds en de burgers en parochianen waar 
nodig te herstellen en te versterken.

Brug

‘Er is alleen een brug als beide brugdelen 
elkaar raken.’

Uit: MST, Roma en ‘burgers’. Vier jaar 
Romawerk, 15 april 2014

Onderling contact, uitwisseling van ervaringen en toerusting zijn essentieel voor het onderhouden van een duurzame 
relatie met Sinti en Roma.

Zelfrelativering

‘Bij de franciscaanse spiritualiteit hoort naast blijmoedigheid ook een gezonde dosis 
zelfrelativering. Als iets goed lukt, ook bij presentiewerk, dan prijs ik in mijn binnen-
kamer God. Lukt het helemaal niet, dan prijs ik God en probeer het later misschien op 
een andere manier. Tot lof van Christus.’ 

H. Oldenhof p.w. in Wat is er nodig voor presentiewerk vanuit de Kerk onder de Roma? 

Lezing landelijke studiedag PWN, 5 november 2013
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samenVattend

Intermediairs winnen het vertrouwen van Romafamilies 
Daartoe kan bijdragen dat intermediairs hun werk niet op eigen houtje doen, maar dat 
zij gezonden en ondersteund worden door een kerkelijke gemeenschap (parochie, con-
gregatie, bisdom, etc.). Ook bij niet rooms-katholieke Roma heeft de katholieke Kerk 
vaak gezag en krediet; het is zaak hiervan gebruik te maken bij de belangeloze inzet.

Intermediairs vinden in de praktijk van het werk erkenning bij de zorgketen 
Ambtenaren en hulpverleners weten niet direct raad met onafhankelijk opererende 
intermediairs. Maar wie het vertrouwen weet te winnen van Roma en toch genoeg 
distantie bewaart dwingt respect af bij hulpverleners en ambtenaren die verder van de 
mensen afstaan. Er kan een belangrijke bijdrage leveren aan de communicatie en aan 
goede zorg. 

Intermediairs houden het vol als zij zich geruggensteund weten 
Het kunnen mensen zijn met een professionele achtergrond in het maatschappelijk 
werk. Maar ook anderen kunnen heel goede intermediairs worden. In beide gevallen is 
het belangrijk al doende te leren wat de presentiebenadering van je vraagt. Daaraan 
dragen training, intervisie en advisering bij.

Dit type vrijwilligerswerk levert een belangrijke bijdrage aan je groei als mens 
Je komt de ander tegen, maar ook jezelf. Je leert de maatschappij meer aan de onder-
kant kennen. Dat ontnuchtert. Je legt de exclusieve houding van hulpverlener af. Dat 
maakt opener voor ontmoeting. Tragiek en onmacht werpen je terug op jezelf. Je kunt 
je meer bewust worden van je diepste drijfveren en van wat je leven echt zin geeft.

Tot slot
Het is van groot belang meer intermediairs te vinden. Kent u mensen die enige affiniteit 
hebben met Romagezinnen? Of bent u zelf zo iemand? Spreekt deze brochure u aan en 
wilt u meewerken aan het opbouwen van een netwerk? Neem dan contact op met het 
PWN in ’s Hertogenbosch, tel. 073-6921399, pwin@telfort.nl
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noten

1 Pater P. van Deenen m.s.c. in Vrijwilligers in de pastorale zorg. Na 2000-reeks, nr. 03, oktober 2004, 
pag. 6.

2 Lees meer over de geschiedenis van woonwagenbewoners Sinti en Roma in Nederland in Van Pater 
tot parochie. Een eeuw woonwagenpastoraat in Nederland (2010). Een uitgave van de Stichting 
Media PWN.

3 Lees meer over de Roma van 1978 in Door alle tijden. De Roma zoekend naar houvast in Kerk en 
samenleving (2011). Een uitgave van de Stichting Media PWN.

4 Zie Door alle tijden. De Roma zoekend naar houvast in Kerk en samenleving, pagina 22 e.v.
5 Jan Dentener, Over een theorie van de presentie. Een uitgave van de werkgroep Diaconaal Beraad 

parochie Edith Stein Vught, 2008
6 Andries Baart, Een theorie van de presentie. Uitgeverij Lemma, Utrecht, 2001 
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