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Tot het einde van de zestiger jaren deden zigeuners veelvuldig de Esdonkse
spijkerkapel aan- Ze trokken naar Esdonk om daar hun patrones te vereren,
tenminste dat was de gangbare opinie. Bij het schrijven van 'Esdonk,
geschiedenis van een kapelgehucht' nam ik op basis van de autoriteit dr.
Knippenberg aan, dat Maria Magdalena de patrones is van zigeuners.l
Volgens Knippenberg is dat de reden waarom zigeuners zo'n sterke band
hadden met het Esdonkse spijkerkapelleke.2 Deze veronderstelling is echter
bezijden de waarheid.
Onlangs trof mijn vader tijdens het ophalen van oud-papier voor de bejaar-
denbond van Handel tussen kranten en reclamefolders een boek aan van
Dick Schaap dat gaat over 'Het volk van Koka Petalo'. Koka Petalo is de

Nederlandse zigeunerkoning die in de zestiger en zeventiger jaren uitgroeide
tot een televisiester. Het boek geeft een beeld van de zigeuners in Europa,
hun cultuur, levenswijze en geschiedenis.3

Sara, de patrones Yan de zigeuners
Schaap staat in zijn boek uiwoerig stil bij de religiositeit van het zigeuner-
volk. Uit zijn beschrijving blijkt dat niet Maria Magdalena maar Sara de
patrones is van de zigeuners. Wie was echter Sara?

Daarover is geen eensluidend antwoord te geven. Verschillende mondelinge
overleveringen doen daarover de ronde. In alle verhalen staat Sara in relatie
met de drie Maria's die het Heilige Land verlieten en naar Zuid-Frankrijk
trokken. De drie Maria's zijn: Maria Salome, moeder van de apostelen
Jacobus en Johannes, Maria Jacoba, moeder van de apostelen Judas en
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simon en Maria Magdalena. In de overleveringen is Sara of de dienstmeid
van de drie Maria's, of een rasechte zigeunerin met de naam Sara-la-Kàli
die de drie Maria's heeft ontvangen toen ze aan wal kwamen. Dit zou
gebeurt zijn in het Zuidfranse camargue, aan de monding van de kleine
Rhóne. op deze plaats is een kerk gebouwd, met een grafkelder waarin het
gebeente van Sara wordt bewaard. In de Middeleeuwen heette deze plaats
Trois Maries @rie Maria's) en kreeg later de naam Les Saintes Maries @e
Heilige Maria's). vincent van Gogh heeft in deze plaats nog eens zijn
beroemde vissersbootjes op het strand geschilderd.
Les saintes Maries is de bedevaa4plaats van de zigeuners. Zigeuners uit
heel Europa doen deze plaats aan. De bedevaart wordt gehouden op 24 en
25 mei. Ze trekken er dan barrevoets en blootshoofds naar toe. Bij het
sarabeeld in de kerk worden kaarsen geofferd en in een glazen kistje
deponeren zigeuners foto's van familieleden waarvoor genezing wordt ge-
vraagd. Tijdens de processie wordt het beeldje van Sara samen met dat van
de Maria's de zee in gedragen. Bovendien jagen ze een witte stier en een
wit paard de zee in om daarmee de vruchtbaarheid af te smeken. Het laatste
lijkt een gekerstend heidens vruchtbaarheidsritueel te zijn, dat door de
plaatselijke bisschop wordt afgesloten met het zegenen van de zee. Les
Saintes Maries is immers een vissersplaats.

Waarom kwamen zigeuners naar Esdonk?
Als zigeuners Maria Magdalena niet vereren als hun patrones, dan dringt de
vraag zich op, waarom ze toch bedevaarten hielden naar de Esdonkse kapel.
Een mogelijke verklaring kan worden gevonden in de reratie die Sara, hun
patrones, in de overleveringen heeft met Maria Magdalena, zoals in het
voorgaande in het kort is beschreven.
Een andere, zeker zo aannemelijke verklaring kan worden gevonden in de
relatie die zigeuners hebben met het op Esdonk gebrachte spijkeroffer.

Daarom mogen zigeuners stelen
De heer van Gerwen van het valkenswaardse museum Van Gerwen-
Lemmens, die in 1981 het Esdonkse beeld van onze-Lieve-Heer restaureer-
de, wees me op de legende van de vijfde spijker.a volgens de door van
Gerwen gememoreerde legende is Jezus met vier spijkers aan het kruis
genageld. De vijfde spijker, bedoeld om het hart van onze-Lieve-Heer te
doorboren, werd door een zigeuner gestolen. Schaterend van plezier besloot
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De Esdonkse veldkapel in het winterse landschap circa 1975. Foto Johan claassen.

Van Gerwen dit verhaal met: 'En daarom mogen zigeuners stelen.'
schaap noemt het merkwaardig dat alle zigeuners en zeker die nog in
Europa leven, een of ander verhaal hebben over de viérde spijker (dus niet
over de vijfde). Dit is des te opmerkelijker als we weten dat de zigeuners
geen geschreven schrift hebben. In de legendes over de vierde spijker zijn
twee verschillende uitgangspunten te onderscheiden die steeds terugkeren:
de vierde spijker werd door een zigeunersmid gesmeed of de vierde spijker
werd door een zigeuner gestolen.

Koka Petalo, de Nederlandse zigeunerkoning, is het niet eens met de
legende waarin wordt verhaald van het smeden van de spijkers door een
zigeunersmid. zo zegt Koka: 'Het is niet waar, dat de zigeuners de nagels
van het kruis van chrisrus hebben gesmeed. Integendeel. De zigeuners
hebben getracht de nagels van het kruis te stelen. Ze wilden niet, dat Jezus



zou lUden. Toen zij één spijker hadden gestolen, werden zij betrapt. Ze
sloegen met deze spijker op de vlucht. En daarom is Jezus niet met vier,
maar met drie spijkers doorboord. Eén door elke hand en de derde door de
over elkaar geslagen voeten. Het lijden van Jezus werd daardoor verzacht.
Daarom vormen de zigeuners nu zijn uiwerkoren volk. zigeunerc zijn
eigenlijk de echte mensen op aarde. Het woord Rom zegt dit reeds. wij
noemen ons Rom en dat betekent mens.'
De Duitse zigeunerkoning Jan Gomans zei, dat de zigeuners inderdaad de
vierde spijker hadden gestolen. 'Deze diefstal heeft ons helaas niet de naam
van uiwerkoren, maar van stelend volk bezorgd. Het boete doen voor deze
daad is de verklaring voor hun zwerven over de aarde.'

De gloeiende spijker
In Frankrijk doet een heel andere versie de ronde over de vierde spijker.
De zigeuner Bernard I'Amie vertelde aan schaap het verhaal over het
smeden van de spijkers voor de kruisiging van Jezus van Nazareth door een
zigeunersmid Qn vroeger tijden trof men onder de zigeuners vele smeden
aan).
Romeinse soldaten waren Jeruzalem ingegaan om een smid te vinden, die
de vier spijkers voor de kruisiging wilde smeden. ze hadden daarvoor een
bedrag van 80 kreutzer meegekregen. ze kwamen bij een Joodse smid,
maar toen die hoorde, dat de spijkers voor het kruis van onze-Lieve-Heer
waren bestemd, weigerde hij dit wile werk te doen. De Romeinen ontsta-
ken in hevige woede. Ze doorboorden de smid met hun lansen.
De tweede smid toonde zich bereid het werk te doen. Hij hield er echter
mee op, toen de stem van de vermoorde smid hem toefluisterde het niet te
doen, omdat hij daarmee een niet te vergeven zonde op zich zou laden. ook
deze smid werd toen door de Romeinen vermoord.
Dorstig van dit moorden trokken de Romeinen naar een herberg om wijn te
drinken. Ze verbrasten er 40 kreutzer en durfden daarna niet meer terug
naar het legerkamp zonder in het bezit te zijn van de gevraagde spijkers. Ze
verlieten Jeruzalem. Buiten de poorten gekomen was het geluk met hen.
Daar was namelijk een zigeunersmid lustig bezig met zijn werk. Hij wilde
de spijkers wel smeden en vrolijk stak hij de veertig kreutzer in zijn zak.
Hij stoorde zich niet aan de zwak klinkende influisteringen van de vermoor-
de Joodse smeden. Hij had de veertig kreutzer te hard nodig.
De Romeinen staken de spijkers één voor één onmiddellijk in hun zak,
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Maarten de Vos, circa 1590. De kruisafname. De geknielde vrouw met zalfpot is Maria
Magdalena. Daarnaast de doornenkroon, een nijptang en drie spijkers.

maar toen de smid aan de vierde spUker bezig was, werden de stemmen van
de vermoorde Joodse smeden ineens luider. Ze jammerden, omdat de
Romeinen na het aanpakken van de derde spijker tegen de zigeuner hadden
gezegd'. 'Je levert goed werk man, nu kunnen we Jezus gaan kruisigen.' De
Romeinen schrokken hevig en holden weg met de drie spukers.
Verschrikt wierp de zigeunersmid de vierde spijker in het zand. De spijker
bleef gloeien. Hlj koelde niet af. De zigeuner brak toen haastig zijn tent op
en verliet de omgeving van Jeruzalem, maar waar hij ook kwam, de spijker
was er altijd eerder.
Overal waar hij zijn tent wilde opslaan, lag de spijker gloeiend in het zand.
'Dat was de bevestiging van onze verstrooiing over de aarde,' zei Bernard
I'Amie. 'Dat is er de oorzaak van, dat de zigeuners nu al eeuwen langs de
wegen trekken, van land tot land, en nergens thuis zijn.'
Een andere zigeuner vulde dit verhaal aan met: 'Wij zullen pas rust vinden
als we de vierde spfker bij het Heilig Graf hebben gebracht en om verge-
ving hebben gebeden.'



Moet in het laatste de oorsprong van Esdonkse spijkeroffer gezocht worden.
Daar worden immers spijkers geofferd bij een Heilig Graf. Ik herinner me
dat me iemand eens bij hoog en laag beweerde dat het spijkeroffer alleen
zin heeft als je de spijker(s) zelf hebt gevonden. Het waarom hiervan kon
hij me niet verklaren.
De zigeuners krijgen pas Íust als de vierde spijker bij het Heilig Graf wordt
geofferd. De vierde spijker is een dwalende spijker die je ergens moet
vinden. Maar hoe weet je nu of het de vierde spijker is? Als de vierde
sprjker nog steeds gloeit is het niet zo moeilijk. Maar als dat niet het geval
is zit er niets anders op dan iedere gevonden spijker op Esdonk te gaan
offeren. Want wie gunt de zigeuners hun rust niet?
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Het spijkeroffer bij het beeld van
Foto Mariefte van Erp, circa 1975.

Onze-Lieve-Heer in nis van de Maria Magdalenakapel.


