
 

Sin$ en Roma door de eeuwen heen in Nederland 

Sint-Catharinakerk  di.  4 t/m zo. 30 september  (Entree gra$s) 

Officiële opening 9 september 15.00 uur met lezing door Peter Jorna MA 

U bent hiervoor van harte uitgenodigd! 

Met medewerking van zigeunerorkest Brandt  
De tentoonstelling van O Lungo Drom toont 
de lange weg die ‘zigeuners’ door de eeuwen 
heen in Nederland hebben afgelegd. Een 
geschiedenis die voor veel mensen onbekend 
is. Een zwarte bladzijde in hun geschiedenis 
vormt de Tweede Wereldoorlog met razzia’s, 
deportaDes naar Westerbork en vervolgens 
naar het vernieDgingskamp Auschwitz-
Birkenau.  Van recentere data waren er de 
protesten tegen de aanleg of aanwezigheid 
van woonwagencentra. Nog steeds komt 
onjuiste beeldvorming voor, ook in media en 

op scholen. Door het ‘UitsterJeleid’ van de overheid worden de SinD -en Romacultuur, hun 
tradiDes en taal  bedreigd. Gelukkig beseffen gemeenten steeds meer de noodzaak van 
overleg en vinden SinD, Roma en woonwagenbewoners de weg om over hun toekomst mee 
te beslissen.  

Door middel van foto’s en teksten wordt een indruk gegeven van de tradiDes, vervolgingen 
en gelukkig ook posiDeve ontwikkelingen uit het leven van deze bevolkingsgroep.    

Voor meer informaDe voor educaDe doeleinden: hPp://www.olungodrom.nl/EducaDe-Links/  

Kunst in de Cathrien
Open Huis Sint Cathrien / St. Jorisparochie



Bevrijdingsherdenking 2018  in de Sint-Catharinakerk in 
Eindhoven 

Dinsdag 4 tot en met zondag 30 september 2018 

Tentoonstelling Sin$ en Roma door de eeuwen heen in Nederland  

Zondag 9 september 2018, 15.00 uur  

Officiële opening van de tentoonstelling SinD en Roma met een lezing door Peter Jorna M.A. 

Muzikale omlijsDng door het sfeervolle zigeunerorkest Brandt (trad ook op met het 
Rosenberg Trio).  

Zaterdag 15 september, 15 uur  

Bevrijdingsconcert door Muziek in de Cathrien o.l.v. Ruud Huijbregts  

Te Deum (H. Andriessen, B. BriPen)  

Fête-/Dieu (H. Andriessen) en  

werk van P. Swerts en A. Diepenbrock.       

Woensdag 26 september 2018,  15.00 uur S$ch$ng 18 september 

Lezing door Leendert Smit, amateurhistoricus Tweede Wereldoorlog en familielid van 
Eindhovense verzetsmensen. Smit neemt ons mee naar de geschiedenis van het verzet in en 
rondom Eindhoven. 


