
Op +t ent van d.+ 1!d+ e eur^r wàànd+ld.+ Krist d+ klepp+rman
ied+r+ nààgt van e1f ur+ t6eu +n iiiii+r of véóif ,in d+ mèèrg+
ddr +t dèàr+p gEn+rt +n ied+r+nd.éón op d+ hdgt+ t+ haau+
van d+n tóit.

as d+ kl-àk twéólf iin+ sloeg dan ktepp+rd+ Krist +n hái
zéé danz twéélf tir+ hb d+ kràk' d+^klàk irË twéélf' r

bái bïàànt dan kfepp+rd+ hái hEEI vfug en d+ mens+ zEnn+
dan: d+ klenp+rman sleu verk66irt. tis bràànt.

nb',néièèr- àan beurd+ Krist. dan trokkle z+n al-1+rbé6st
déng+ an en dan kràgie ov+ral wà. 

Ad .tt+
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KRIST D+ KLEPPïRMAN.

IEDENVERGAIERING VÀN DONDERIêGJ OCTOBER 1971.
0t 7 october 19?1 opende onze Heenkundekring de serie van

haar winteractiviteiten rnet een 1e d.envergad'ering in HoteL le
Kroon. E" waren ci"ca !0 personen aanwezigt waaronder verte-
geni{/oordigers van onze zus t ervereni gingen uit Beek en lonk
en Aarle-Rixtel-.

De Voorzj-tter opende de vergadering net een welkonstwoord'
speciaal aan de vele nieuwe 1eden, die voor de eerste keer
op onze vergadering aanwezig Ítaren. Hieronaler ï,aren ook ver-
schiltende jongeren. Verd.er begroette hii de gasten uit Beek
sn Aarl-e en d.e spreker van d.eze avondr de hr.Knipperrberg'die
een lezing zou houden over rrle Zigeunersrr. Hij deelde verder
mee d.at volgens pl-an de eerstvolgende 1e denv ergadering zo11

plaats hebbe op dinsd.êg 16 novenber; de spreker zal dan zijn
de hr.Jau Vriends uit Helmond met een lezingl getiteld.:rt Hoe
de kldt 1Í1 ilê ?ee1 kwanrt.

fiet boekje trGemeft in oude ansichtenf zal binnen enkele
veken verschijnen; ook het boekje"Beknopte Geschiedenis van
Gemetrtí van l,{.v.d.Wi jat za\ vernoedelijk voor het eínde van
dit jaor gereed zijn.

Daarna gaí de voorultter hêt woord. aan de hr.I{nippenberg.
In het eerste gedeelte van zíir. lezing vertelde dÊ spreker
een en ander over het 1:nd van herkomst van d.eze beroepszwer'
vers (India), d.at ztj een slechte naan hebben en daaron vaak
van het ene land naaï het and"ere worden gestuurd, hun opvat-
ti-ngen omtï'ent eigend.om enzt. ziin geheel anders a1s die van
onze westerse wereld-' cle grond is van ied.ereen, dus zij mo-
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gen overal l^ronen en van de opbrengst proflteren; loslopend'e

k1?pen b,v.horen aan nienand toet men kan ze dus rustig van-

oan or oreten: ook over de eerlijkheid in de hand'el- hebben

ïr:"n.Ët"à"ààïá áp""itl"gen dan *i;'not voor enise.jaren han-

defden zíi o,a.rn paardËn, die zii ook gebruikten on hun

;;;;;;s;;; te trekien; )"''og"n er niet tesen op on hier of

à;;; ";" 
paard uit de wei nee te nemen en weer zo spoedig

iïË"ri,ii. iá verrranaeten. Tcgenwoordig is ook bii hen het

paárd vervangen door de auto'
'-*sii l "t 

rindtrekken langs d'e huizen' liefst boerderijen'
doen de zigeunervrou,o" "nil aan hand'lezen' het voorspellen
.rái--O" 

- 
to 

"["ms 
t uit de lijnen van de handen. 0p een of ande-

re manier wordt het terrein van tevoren verkend en wcrdt

n"náng"v"n of ze b'v.een kindeïIoze vrouw een kind noeten

voorspellen of voor een vàn de dochters een goed huwelijk'
Ook hebben ze specíale tekcns om aan te geven of ze bij de

áá""ï.rorgnnoe tleraeri; welkom ziin of nlet en of er iets te
;;i;; r": op vale pfaá'tsen vordt hun ook lets gegeven uit
schrikomzeopdiemanierzogauwnrogelijkkwijtteraken.----1" tf"aing áer zigeuners Ís bont en kleuÏig' zoals dàt in
Oosterse landen gebruikelljk isl de vrouwen dragen praktisch
altijd lange kleren. Hun opvattingen omtrent huwelijkstrouw
,ii""ai"p ihti"t"tiSt ; truweli j ks ontrouw komt bij de zigeu-
rr"ï" *"ittig of niet voor. Heel hun levensr'rijze is sterk- ge-

"o"i"ro in traditie en rnondellnge overfeveringenl vant lezen
oi-"ófrtii,t"" kunnen ze nieti wegens hun voortdurend trekken
van het Ëne land naar het and'ere volgen ze ook geen onder-
wijs.-"óp 

gtonO van de studie die van hun taal is gernaakt ' wordt
algemeen aangenomenr dat zij uit Voor-Ïndië afkornstig ziin'
taigs de Noordkust van Afrj'ca kva:len zij a1 zeer vroeg naar

Ê;;;j", ln 855 ziin ze ín Byzar.liun ' naar eerst in de .1 4e en

ti" óeuw treft nen ze ook in de andere streken van Europa

aán. '{ an hieruit trokken ze naar andere were}ddelen' in Eu-

ropa verblijven er een { à ! miljoen' Het sterkste ziin ze

.ràii 
"gntt"o 

o tdigd in het oosten van Europa, 0ostenriikt Hon-

garije en ongeving.
Zíj zelf beweren afkoms.tig te ziin uit K1e ln-Egypt e 

' 
}Íêar-

otlrzeinsudeNed'erlandsestukkenEgyptiërswordengenoerod.
lu "pt"t"" 

verwees in terband híermee op de mooie beèlden-
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groep op Den Heuvel in Gemert, dle de vlurht van de H'Fami-
Íie naar Egypte voorstelt. De voolouders der zigeuners zou-
den aldus àe legende, de vluchtende H.Talnílie niet hebben
willen opneJllen àn zodoende zijn veroordeeld on voor altj'id
over de aarle te zwerven.

0p hun zwerÍtochten hebben ze in hun taal elementen opge-
nome; uit d.e talen van de volken, waarmee ze in aanraklng
kwamen, waardoor verschillende diaLeaten ontstonden' Naast
de onge.ngstaal hebben zè een rrtekenta&lrrr waardoor de ene

groep de andere inl^icht langs de trekwegen omtrent d'e wegtde
politíe2 de welstand der bewoners etc.' na dá pauze sprak de heer Knippenberg in het bijzonder
over de religÍeuze praktiiken van de zigeuners' In het zui-
den van I'ranÉrijk figt op enkele kilorneters van llarseille
een bedevaartsoord van de drie Mariars, waar ledere zigeuner
eLk jaar een keer naar toe behoort te gaan. De legende zegt'
dat ítlaria, de Moeder van Jezusr gestorven ig in Jerusalem of
in Efese; de anderen, Marla Magdalena, Maria Salome en Maria
de moedeí van Jacobus zouden op een boot op de Uiddelandse
Zee zijn gezet en zijn geland in Zui d-!'rankri i k ' Maria Mag-

dafena zot -naav een ander gedeelte van Z.Frankriik ziin 8e-
gaan en de,ar ziir. gestorven ln een grot. Deze fegende da-
ïeert van circa 14i5, de tijd dat ook dê zigeuners in Frank-
rijk koraen. A1s zij d.aar konenr brengen zij een beeld neet
dai zij Sara noenenl deze zorr de huishoud'ster zijn geweest
van de d.rie Mariars; zij wordt genoend 'rde zwartefi en wordt
vereerd in d-e crypte van de kerk van Ror-Amadour'

In de kerk van St.iuarie de fB, .'{er van Roe-Anadour vieren
d.e zigeuners op 2t nel het f eest van d.e twee lliariar s i zij bren-
gen dé beeld.en naar zee, d'eze word.en in het water gedragên'
áat zij moeten zegenen a1s een van de bronnen van leven en

vruchtiaarheid, Sórwijlrtsarat' in de crypte bl-iift' Vanaf
14lO tot 1)J6 heeft de kerkelijke oveïheid deze feesten en
plechtigheden wel toegelaten, maar er niet aan d'eelgenonoeni
àe taatËte jaren echter gaan bissehop en prlester mee om de

zee te zegenen.
De veràring van de drle Mariars zou een keÏstening kunnen

zijn van de vórering van de Germaanse godin ldehallenniat d'e

goáin ,tttt d.e vruehtbaarheid en de scheepvaartr een vereringt
ái" r""" dan 2000 jaar oud was. Zij werd afgebeeld' in drj'e-
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voudige vorn, van haaÍ zíjrr bij Watcheren meer dan 100 al-
taren in de zee gevonden. De d.rie Mariats, hebben een ro1
gespeeld bij de grafleggj,ng van Chri-stusi tot i600 konen
zij regelmatig voor op voorstellingen van Christusr begra-
fenis met Joseph van Arinathea en de apostel Joannes,Chris-
tus li"ggend op een doek.

Na deze uiteenzetting kwam de heer Knippenberg terecht
op Esdonk onder Genert, In de gevel aldaar van de kapef
vindt nen een medaljon van een van de drie }.{a"j-ars, nl . van
Maria Magdalena, eenzelfde soort afbeelding als men in
Frankrijk, Selgië en Spanje vind.t. Dit is we1 de reden,
rraarom de zigeuners naar Esd.onk zijn gekomen. Bij d.e res-
tauratle van de kapel i-n 1!66 werden achter het altaar ío_
tors van zigeuners gevonden, die er in die tijd regeltlatig
kwamen. Zij komen voor de beoefening van hun devotie liefsibij kape11en, die eenzaan gelegen zijn. In d.e Goede Week
van dat jaa" hebben zij de daar liggende Christus in een
I aken_.- gewikkel d en een kussen onder zijn hoofd gelegd; een
naakC Christusbeeld vinden zlj nj-et paásend. BÍj d.e-e gele-
genheid hebbên zij ook de haren geofferd., die zij van het
hoofd van hun kinderen hadd_en afgeknipt, het kostbaarste
wat men volgens hun opvatting van zichzelf kan offerenl eengebruik d.at al dateert van 100 voor Chrlstus. Een uniekegebeurtenis in de geschiedenis van het Esdonks kapelleke.

Bij Neerasselt ligt êenzaan een ruïne van de vroegereWa1ïickkerk. Het is a]- sinds jaren her gebrui_k om in een
boom die daarbij staat, stukjes textiel te binden om van dekoorts af te komen. Het lapjó moet eigenlijk van het ond.er_goed zijn van de persoon, die koorts heeft en dat met hetlichaam in aanraking is geweest, d.aar zit nanelijk de ziek_
te, en d.eze noet op d.j.e manier oveïgaan op d,e fevende boon.
Ook in No ord.-Frankri j k vi-ndt men iets dergelijks, daar korntnen aan een Christusgraf op een zeer eenzane plaats stukjestextiel en lappen ond.ergoed vastrnaken, soÍns met een boÁjehaar, uat a11een bij zigeuners vooïkont.

l'/at voor geloof de zigeuners precies hebben is noellijkte zeggen; heel hun gedlaê. op dit gebied word.t bepaald doórtrad-itÍe, want zÍj kunnen lezen noch schrijven. Vandaar ookhun clanvorming, waari_n voor iedereer, lr""i" uetten gelden.Zij zijn bang voor het boze oog, dragen d.aarom anuletten en
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veel blauw, al,s beschermj-ng daartegen.
In de faatstê uereld.oorLog zljn meêï dan 400.000 zi,ieuners
vergast in de conc ent rat i eka-npen ; er was niemand díe het
voor hen opnan en die hen kon bescherrnen. Tijdens de oorlog
heeft men als bescherming contact gezocht met de kerkenro.a.
de Pinks t erbeweging , zoals die in Anerica leeft, Ook is er
gedurende enige jaren een z igeuneïbe devaatt naar Lourdes en
Rornc georganiseerd.t dit heeft echter geen stand^ gehoud.en,
Wel dê zgn.Pink'sterbijeenkomsten, zoal-s vorig jaar ln Nuenen
en dit jaar in Den Haag op het i,talieveld werd.en gehouden.
leze word"en altijd gehouden in de buurt van water, want er
noet gi.doopt kunnen wo?den. Er wordt gezongen en getuigdi
sorurigen ontvangen lnspraken van dê ï{eer en worden den ge-
doopt door onderd.ompe I i ng. Hun oorspronkelijke godsd.ienst
was eon soort anini-smo, uit hun star,rLand- meegebrachtq nu
noenen zij zich katholiek; ze weten wêinig van hun geloof af
naar het €ieeft hun enige bescherning. Zo hebben ze enige
honderden jaren geleden, toen men, on overal te kunnen rond-
trekken een soort pas nodig had, een vrijgeleidebrief gekre-
gen van d.e Paus, om zo, vrij e1s een soort pelgrims, van de
ene plaats naar de and.ere te kunne trekken, Zij werden
vroegor nergens geduld in onze streken, evenmin a1s thans
omdat hun opvattíngen geheel and.ers zijn d.and.e onze.

Na nog enige vregen beantr,roord te hebben, werd de lezing
van de heer Knlppenberg Ltet een hartelijk dankwoord van de
Voorzi-tter gesloten, s,lsook de vergadering.

)e gehele lezing verd. geï1J-ustreerd. net talrijke, mooie
kleurêndÍarsrorá.vêrr Roc-Án&dour met Sara en d-e d-rie lÍeriats.
Ook van Esdonk had de heeï l(nippenberg enige di"a's net het
1aken, waarÍn het Christusbeeld door de zigeuners was gewik-
ke1d. in 1966, ]net kussen: ên dê geofferd.e haren.

Er zijn verschillende uensen in Genert, dle het Chrj,stus-
beel-cl i"n d,e Esdonkse kapel gezien hebben, zoals het door de
zigeuners was rr- ersierdrr, onder welke mensen ook de schrij-
ver van dit artikel was.

M.H. J. Pennlngs.

N.B. Als U het boekje I'GII]{ERT IN OUDE ANSICHTE\Í" net 16
mooie plaatjes en fotots van het oude Genert tussen
lpOO en 1910 nog niet gekocht hebt, doe het dan van-
C.aa6J no,e I


