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Hannes Weiss, Sinto en bedevaartleider 
 

In het buitenland vonden er in de vorige eeuw al langer traditionele 

zigeunerbedevaarten plaats met Maria als centrale middelpunt, zoals 

in Kevelaer in Duitsland, Banneux in België, Saintes-Maries de la 

Mer en Lourdes in Frankrijk en Fátima in Portugal. Tot groot  

verdriet van Hannes Weiss (1928-2011), aan wie de brochure  

Bezield door Maria is gewijd, kende Nederland die traditie niet.  

In 1981 nam hij daarom het initiatief voor een jaarlijkse Sintibede-

vaart naar de Kapel in ’t Zand te Roermond. Door zijn toedoen kon 

deze bedevaart voor de Sinti en woonwagenbewoners, samen met de 

burgers van Roermond en verre omstreken jaarlijks plaatsvinden.  

 
Moeder Maria 

De (groot)moeder in het grote familieverband neemt in de traditie 

van de Sinti- en Romacultuur een centrale plaats in. Zij is de oudere, 

wijze vrouw. Haar aanwezigheid dwingt respect af. Zoals zij van 

grote betekenis is in het dagelijkse bestaan van de Sinti en Roma, zo 

neemt Onze-Lieve-Vrouw een bijzondere plek in hun godsdienstige 

leven in. Maria is toch maar even de moeder van Jezus. Bij haar kun 

je terecht met je levensverhaal, je zorgen, je verdriet, je wensen en 

verlangens.  

Hannes Weiss was ervan overtuigd dat de geloofsbeleving en 

vooral de Mariadevotie bij de traditie van de Sinti hoorde. Zelf was 

hij, zoals hij zo vaak vertelde, onlosmakelijk met haar en met zijn 

eigen moeder verbonden. 

 
Samen met burgers 

Hoewel de Sinti een gesloten gemeenschap vormen, heeft Hannes 

Weiss in al de jaren dat hij de bedevaarten naar de Kapel in ’t Zand 

te Roermond organiseerde ervoor gezorgd dat de burgersamenle-

ving erbij betrokken werd. ‘Samen, zonder onderscheid des per-

soons, zo hoort het toch ook?’ was een van zijn kernspreuken. Het 

tekende zijn respect voor de burgers, zijn onvermoeibare strijd 

tegen discriminatie en vooroordelen en zijn vermogen om bruggen 

te slaan tussen de Sinti en de burgergemeenschap.  

Tot tweemaal toe werd hij hiervoor onderscheiden, zowel pause-

lijk (Pro Ecclesia et Pontifice, in 1998) als burgerlijk (Jaarprijs 

Stichting 1443, in 2008). Steeds zocht hij de publiciteit om de 

geloofsbeleving, de cultuur en de muziek van de Sinti uit te 

dragen. Daarbij ging zijn aandacht ook uit naar de talloze oor-

logsslachtoffers 

onder de Roma en 

Sinti in de Tweede 

Wereldoorlog.  

  

De ontmoeting van  

Hannes Weiss en zijn 

vrouw Manda met paus 

Johannes Paulus II in 

Rome, 1989 

  

Bijna dertig jaar lang, 

tot aan zijn overlijden op 83-jarige leeftijd, bleef Hannes Weiss de 

enige en ongeëvenaarde bedevaartleider, gekend door paus en 

koningin, burgemeesters en bisschoppen, maar vooral gerespecteerd 

en bewonderd door zijn eigen mensen.  
_______________________________________________________ 
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