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Westerbork 19 mei

Vandaag heb ik bloemen gelegd en herdacht
dat ze hier werden samengebracht,
vijfenvijftig jaar geleden,
in dit door God vergeten oord,
voorportaal van de grote moord.

Hier hebben zij gebeden: o, God, waarom?
Bloemen in de bleke zon.
Zelf heb ik ze geschikt,
in een waas van tranen en verdriet.
Bloemen, vergeten kun je niet.

Zonnebloemen en rozen,
geschikt tot een boeket van pijn.
O, wat had ik graag bij jullie willen zijn.
Samen delen jullie smart.
Bloemen, als balsem voor mijn hart.

Bloemen vertellen het verhaal
voor m’n vader, moeder, voor allemaal.
Omdat ze anders waren, zinloos omgebracht.
De toekomst wordt anders,
hebben we gedacht.

   Zoni Weisz, 1999
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De voorpaginafoto is genomen in september 2004 in het voormalige 
concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz-Birkenau, vlak na een flinke 
regenbui. In de donkere lucht, voorbij de wachttoren, is een regenboog te 
zien die doet denken aan de Bijbeltekst in het boek Genesis:

‘Als ik de boog in de wolken zie verschijnen, zal ik 
denken aan het eeuwigdurende verbond tussen God 
en al wat op aarde leeft. Dit,’ zei God tegen Noach, 
‘is het teken van het verbond dat ik met alle levende 
wezens op aarde gesloten heb.’ 

Genesis 9:16-17

Foto: Jan van der Zandt m.s.c.
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Wie kent niet het beeld van het meisje met een doekje 
om haar hoofd, dat tussen twee halfgeopende deuren 
van een treinwagon naar buiten kijkt? Wereldwijd is 
die foto een van de belangrijkste iconen geworden 
van de verschrikkingen van het naziregime. Dat meisje 
staat symbool voor de miljoenen mensen, die uit heel 
Europa naar de concentratiekampen werden vervoerd 
om daar als beesten te worden vermoord. 
Dat meisje – Settela Steinbach – was een Nederlands 
Sintimeisje. Want naast de Joden werden ook Sinti, 
Roma en andere door de nazi’s ongewenst geachte be-
volkingsgroepen uitgemoord. Vele jaren is het leed dat 
de Sinti en Roma in die verschrikkelijke oorlogsjaren is 
aangedaan niet erkend, althans verdrongen. Ook door 
veel Roma en Sinti zelf. 

Pas in 1999 – vijftig jaar na de zwarte nacht van 
16 mei 1944, toen Sinti en Roma in een landelijke raz-
zia werden opgepakt en weggevoerd naar Westerbork 
en Auschwitz – vond er een landelijke herdenking 
plaats. We zijn inmiddels weer tien jaar verder, maar 
het verdriet van de mensen die destijds achterbleven is 
er niet minder om geworden. Zo blijkt wel uit de ver-
halen die in deze brochure zijn opgetekend.
Natuurlijk, het leven is in die zestig jaar doorgegaan. 
En we moeten ook verder. We mogen niet verzwelgen 
in verdriet. Maar we mogen ook nooit vergeten wat er 
gebeurd is. Het is goed om aan nieuwe generaties dui-
delijk te maken tot welk kwaad de mens in staat is die 
losgeraakt is van elke vorm van moraal en die de haat 
tot drijvende kracht van al zijn daden heeft gemaakt. 

Dit jaar herdenkt de Kerk de grote apostel Paulus op 
een bijzondere wijze. Hij heeft in zijn vele preken en 
brieven duidelijk gemaakt dat haat nooit de basis van 
ons bestaan kan zijn, maar dat het om de onderlinge 

liefde tussen mensen gaat. Het was ook Paulus, die 
duidelijk maakte dat ras of afkomst geen enkel verschil 
maakt en dat álle mensen – ongeacht het volk waartoe 
ze behoren of het land waar ze vandaan komen – voor 
God gelijk zijn en dat Hij allen evenzeer liefheeft. Als 
gelovige mensen mogen wij Zijn voorbeeld volgen en 
alle mensen in onze omgeving in ons hart sluiten. 
Juist omdat dit in de geschiedenis vaker mis is gegaan, 
is het goed om te blijven herdenken en om elkaar de 
verhalen te blijven vertellen van de ervaringen die 
mensen hebben opgedaan. Als steun om het verdriet 
te verwerken en de toekomst aan te kunnen. Als te-
ken dat zoiets zich nóóit meer mag herhalen. En als 
teken van gebed tot God de Vader. Dat Hij wereldwijd 
mensen en volken de kracht geeft om elkaar niet los 
te laten, maar te streven naar onderlinge liefde en ver-
bondenheid. Ik hoop van harte dat de brochure 
Donkere Dagen hieraan een bijdrage mag leveren.

+ Frans Wiertz
Bisschop van Roermond

VoorwoordVoorwoord
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De moed om te getuigenDe moed om te getuigen

Iemand heeft eens geschreven dat het verleden als een uitgestrekte vlakte voor ons ligt. Iedere dag van ons leven worden we met Iemand heeft eens geschreven dat het verleden als een uitgestrekte vlakte voor ons ligt. Iedere dag van ons leven worden we met 
onze herinneringen geconfronteerd. Het is niet mogelijk er volledig aan te ontsnappen. Toch proberen veel mensen het verleden onze herinneringen geconfronteerd. Het is niet mogelijk er volledig aan te ontsnappen. Toch proberen veel mensen het verleden 
de rug toe te keren in de hoop dat de geesten vanzelf verdwijnen. Maar alles wat niet verwerkt is, keert steeds weer terug. de rug toe te keren in de hoop dat de geesten vanzelf verdwijnen. Maar alles wat niet verwerkt is, keert steeds weer terug. 
De pijnlijke flarden overvallen ons wanneer we er het minst op bedacht zijn. Zo niet overdag, in de stille uurtjes, dan wel De pijnlijke flarden overvallen ons wanneer we er het minst op bedacht zijn. Zo niet overdag, in de stille uurtjes, dan wel 
’s nachts in onze dromen. ’s nachts in onze dromen. 
Het is begrijpelijk dat mensen op de vlucht slaan voor het soms onvoorstelbare leed dat hun is aangedaan. Maar met iedere stap Het is begrijpelijk dat mensen op de vlucht slaan voor het soms onvoorstelbare leed dat hun is aangedaan. Maar met iedere stap 
voorwaarts slepen ze het verleden mee. Als we werkelijk willen begrijpen wie we zijn, dienen we verantwoording af te leggen voorwaarts slepen ze het verleden mee. Als we werkelijk willen begrijpen wie we zijn, dienen we verantwoording af te leggen 
over wat we hebben meegemaakt.over wat we hebben meegemaakt.
Het is niet zo vreemd dat maar weinig mensen het aandurven met open ogen terug te kijken. Want er is moed voor nodig om het Het is niet zo vreemd dat maar weinig mensen het aandurven met open ogen terug te kijken. Want er is moed voor nodig om het 
goede, zowel als het kwade te aanvaarden. Er is wijsheid voor nodig om niet in verbittering te vallen. En er is liefde voor nodig goede, zowel als het kwade te aanvaarden. Er is wijsheid voor nodig om niet in verbittering te vallen. En er is liefde voor nodig 
om anderen te willen inwijden in ervaringen die men het liefst verborgen houdtom anderen te willen inwijden in ervaringen die men het liefst verborgen houdt..

Wim Willems
Hoogleraar Sociale Geschiedenis aan de Universiteit van Leiden, verbonden aan het Instituut 
voor Migratie- en Etnische Studies van de Universiteit van Amsterdam, in het voorwoord van 
Lily. Het unieke levensverhaal van een zigeunerin.

‘De pijnlijke flarden overvallen ons wanneer we er het minst 
op bedacht zijn’
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Al zolang er bevolkingsgroepen van (rondreizende) zi-
geuners1 in Europa verblijven, zijn zij – en vooral vanaf 
de middeleeuwen – veelal ongewenst verklaard, gestig-
matiseerd, opgejaagd, onderdrukt, gediscrimineerd of 
omgebracht.
Het proces van genocide vindt zijn hoogtepunt in de 
aanloop naar en tijdens de Tweede Wereldoorlog. Aan 
het begin van de twintigste eeuw treden de nazi’s 
steeds meer op de voorgrond in de Duitse samen-
leving. De wetgeving die er al was om die Zigeuner zo 
veel mogelijk te beperken, werd uitgebreid. Niet langer 
was hun reputatie puur gebaseerd op het zogenaamde 
asociale gedrag, ze zouden raciaal gezien inferieur zijn 
aan het arische ras. Alle burgerlijke rechten van de 
Sinti en Roma2 komen vlak voor de heerschappij van 
Hitler te vervallen. Voordat deze officieel aan de macht 
kwam, in 1933, waren er al suggesties over wat er met 
die Zigeuner moest gebeuren. Later dat jaar spraken 
Oostenrijkse burgemeesters over het plan om alle Sinti 
en Roma op een Polynesisch eiland te dumpen en deed 
een SS-groep (SS: Schutzstaffel) de suggestie om alle 
Zigeuner naar open zee te brengen en daar van boord te 
gooien.3

Afslachting
In 1935 verboden de rassenwetten van Neurenberg (i.c. 
de Wet ter bescherming van Duits bloed en Duitse eer) 
een Duitser te trouwen met een ‘zigeuner, zwarte of 
Jood’. In 1937 waren al achtduizend zigeuners naar in-
terneringskampen overgebracht als eerste bevolkings-

groep die gedeporteerd werd. De regels die bepaalden 
of er te veel zigeunerbloed door iemands aderen liep 
waren twee keer zo streng als die voor Joden; bij een 
Jood was het te veel als één van de vier grootouders 
Joods was, bij de Sinti en Roma als één van de acht 
groot-/voorouders van zigeunerafkomst bleek te zijn.4 
Een stap verder ging het Himmler-decreet in 1938, dat 
expliciet was bedoeld om de ‘zigeunerplaag’ tegen 
te gaan. Een vérgaande identificatie en registratie ge-
schiedde op raciale grondslag, door een officieel onder-
scheid te maken tussen drie groepen: zigeuners, zigeu-
nermengbloeden en ‘personen die op zigeunerachtige 
wijze rondtrekken’.5 
De Sinti en Roma kenden al een soort Kristallnacht, 
voordat de Joden deze van 9 op 10 november 1938 
meemaakten. Vergelijkbaar was de Zigeuneraufraumungs-
woche, de ‘zigeuneropruimweek’, die plaatsvond tussen 
12 en 18 juni 1938. Ook daarna zijn er stelselmatig mis-
handelingen en arrestaties van Sinti en Roma. 
Rond 1940 worden tijdens een experiment in Buchen-
wald 250 zigeunerkinderen vermoord. De genocide en 
de holocaust voor de Sinti en Roma is dan officieel be-
gonnen, of, zoals 
ze het zelf noe-
men: O Porrajmos, 
de afslachting.6 
De schatting van 
het aantal om-
gekomen Sinti 
en Roma voor 
en tijdens de 
Tweede Wereld-
oorlog over heel 
Europa is rond de 
500.000. 

De razzia op 16 mei 1944

Gedurende de oorlogsjaren krijgen ook woonwagen-
bewoners, Sinti en Roma in Nederland te maken met 
razzia’s voor de Arbeitseinsatz in Duitsland. De vervol-
ging van de Sinti en Roma door de nazi’s kwam niet uit 
de lucht vallen. ‘Een grondige, internationale oplossing 
van het zigeunerprobleem was in de jaren dertig bij 
Justitie een onderwerp van gesprek en op de bureaus 

Discriminatie, onderdrukking, Discriminatie, onderdrukking, 
vervolging en uitroeiingvervolging en uitroeiing1.

Wat eraan voorafgingWat eraan voorafging

In het vooroorlogse Duitsland vinden er rond 1928 al razzia’s plaats. 
Foto: Rom e.V., Keulen
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van het departement kon je ideetjes zien liggen die 
echt niet zo gek veel op de werkelijkheid vooruit-
liepen,’ schrijft Margriet de Moor in haar roman 
Hertog van Egypte. 
Op 29 januari 1943 treedt het zogenoemde Auschwitz-
Erlass (Erlass betekent decreet, bepaling van overheids-
wege) in werking, een geheim bevel van Reichsführer-SS 
Heinrich Himmler. De verordening beveelt de depor-
tatie van de Duitse en niet-Duitse Sinti en Roma naar 
concentratiekampen in Polen en geldt ook voor Sinti 
en Roma in Nederland, België, Elzas-Lotharingen en 
Luxemburg. Het duurt tot mei 1944 voordat het bevel 
in Nederland ten uitvoer zal worden gebracht. 

Op 14 mei 1944 stuurt de directeur-generaal van politie 
te Nijmegen ’s middags om acht minuten over drie aan 
de vijf politiepresidenten in Amsterdam, Rotterdam, 
Eindhoven, Arnhem en Groningen een geheim telex-
bericht. Dat bericht luidt als volgt:

Met het doel eener centrale aanhouding van alle in NederMet het doel eener centrale aanhouding van alle in Neder--
land verblijvende personen, die kenmerken der Zigeuners land verblijvende personen, die kenmerken der Zigeuners 
bezitten, moeten met instemming van den Befehlshaber der bezitten, moeten met instemming van den Befehlshaber der 
Ordnungspolizei op dinsdag 16 mei 1944 te 7.00 uur alle Ordnungspolizei op dinsdag 16 mei 1944 te 7.00 uur alle 
Zigeunerfamilies, alle kinderen inbegrepen, door personeel Zigeunerfamilies, alle kinderen inbegrepen, door personeel 
van de Nederlandsche Politie onverwijld naar het kamp van de Nederlandsche Politie onverwijld naar het kamp 
Westerbork worden overgebracht en wel tot uiterlijk 20.00 Westerbork worden overgebracht en wel tot uiterlijk 20.00 
uur. Onder het bovenstaande vallen alle personen, die uur. Onder het bovenstaande vallen alle personen, die 
op grond van hun uiterlijk, hun zeden en gewoonten als op grond van hun uiterlijk, hun zeden en gewoonten als 
Zigeuners of als Zigeunerhalfbloed kunnen worden aan-Zigeuners of als Zigeunerhalfbloed kunnen worden aan-
gemerkt, zoomede alle personen die naar de geaardheid der gemerkt, zoomede alle personen die naar de geaardheid der 
Zigeuners rondtrekken.Zigeuners rondtrekken.

Het is nog donker als op dinsdag 16 mei 1944 een be-
gin wordt gemaakt met de uitvoering van de eerste 
etappe van het Auschwitz-Erlass: het transport naar het 
Judendurchgangslager (JDL) Westerbork. In de vroege 
ochtend omsingelen politie, marechaussees en land-
wachters in achttien gemeenten: van Beek in Limburg 
tot Drachten in Friesland, de verzamelkampen en 
daarbuiten ook huizen en losse woonwagens waar Sinti 
en Roma zouden verblijven. Er worden die dag 578 
zigeunerische personen aangehouden, mannen, vrouwen 
en veel kinderen, en in gereedstaande treinen naar 
Westerbork getransporteerd. Onder meer in Den Haag 
gaan er om acht uur ’s morgens 112 Sinti in gesloten, 
met zeil overspannen vrachtwagens van het politiebu-
reau aan de Mauritskade naar het Staatsspoor, waar het 
wemelt van Nederlandse politiefunctionarissen. Hier 
staat een personentrein voor ze gereed met bestem-
ming Westerbork. 

Toen we opgepakt werden, waren daar geen Duitsers bij. Toen we opgepakt werden, waren daar geen Duitsers bij. 
Mijn vader werd ’s ochtends vroeg wakker omdat er op de Mijn vader werd ’s ochtends vroeg wakker omdat er op de 
deur werd geklopt. Hij deed de deur open en er stonden alledeur werd geklopt. Hij deed de deur open en er stonden alle--
maal Hollandse politieagenten. Onze straat was de laatste. maal Hollandse politieagenten. Onze straat was de laatste. 
We moesten allemaal mee naar het politiebureau.We moesten allemaal mee naar het politiebureau.7

Doorgangskamp Westerbork

Nou, in Westerbork, toen we daar aankwamen zagen we Nou, in Westerbork, toen we daar aankwamen zagen we 
pas Duitsers. Die Hollandse politie die bij ons was, gaf ons pas Duitsers. Die Hollandse politie die bij ons was, gaf ons 
aan hen over en ze gaven ook zo’n boek aan een hoge Duitse aan hen over en ze gaven ook zo’n boek aan een hoge Duitse 
militair. Daar stond alles over ons in, hoeveel mensen militair. Daar stond alles over ons in, hoeveel mensen 
er waren en zo. Een voor een werden we kaalgeknipt en er waren en zo. Een voor een werden we kaalgeknipt en 
moesten we ons wassen.moesten we ons wassen.8 

In het doorgangskamp Westerbork worden van de 578 
opgepakte personen er 279 uit de groep gehaald, om-
dat ze geen zigeuners maar woonwagenbewoners zijn; 
54 anderen blijken over paspoorten van neutrale of 
geallieerde naties, respectievelijk Italië, Zwitserland en 
Guatemala te beschikken.

Van degenen die in Westerbork moeten blijven, wordt hun Van degenen die in Westerbork moeten blijven, wordt hun 
achtergelaten hebben en houden verzegeld. De woonwaachtergelaten hebben en houden verzegeld. De woonwa--
gens worden in goede staat gehouden om ze bij eventuele gens worden in goede staat gehouden om ze bij eventuele 
rampen in gebruik te kunnen nemen. De paarden worden rampen in gebruik te kunnen nemen. De paarden worden 
weggegeven aan nette burgers. Maar eerst wordt zorgvuldig weggegeven aan nette burgers. Maar eerst wordt zorgvuldig 
opgetekend ‘wat van wie is’ alvorens… een deel weg te geopgetekend ‘wat van wie is’ alvorens… een deel weg te ge--
ven aan armoedzaaiers. ven aan armoedzaaiers. (…)(…) In het kamp zelf worden geld  In het kamp zelf worden geld 
en sieraden afgenomen en ook muziekinstrumenten, vooral en sieraden afgenomen en ook muziekinstrumenten, vooral 
violen. In tegenstelling tot de Joden in het kamp worden de violen. In tegenstelling tot de Joden in het kamp worden de 
Sinti/Roma ontluisd en kaalgeschoren, wat ze ervaren als Sinti/Roma ontluisd en kaalgeschoren, wat ze ervaren als 
een grove vernedering. De SS’ers zorgen ervoor niet met hen een grove vernedering. De SS’ers zorgen ervoor niet met hen 
in aanraking te komen en hebben de vloer waar de ontluiin aanraking te komen en hebben de vloer waar de ontlui--
zing plaatsheeft ingesmeerd met een ontsmettingsmiddel, zing plaatsheeft ingesmeerd met een ontsmettingsmiddel, 
‘zodat de ziektekiemen niet weghuppelen’.‘zodat de ziektekiemen niet weghuppelen’.9

Drachten, Vledder, Westerbork, Oldenzaal, Zutphen, Doetinchem, Arn-
hem, Nijmegen, Deil, IJsselstein, Amsterdam, Den Haag, ’s-Hertogenbosch, 
Eindhoven, Helmond, Venlo, Susteren en Beek zijn de achttien gemeenten 
waar de Nederlandse politie op 16 mei 1944 ‘zigeunerachtigen’ oppakt. 
Illustratie uit En men noemde hen zigeuners… van Leo Lucassen



Donkere Dagen  |  pagina 9

Tot hun transport naar Duitsland en Polen zijn de Sinti 
en Roma in Westerbork opgesloten in de overvolle 
barak 69. Die stond in het linkerdeel van het kamp. Ze 
mogen geen contact hebben met de Joodse en overige 
gevangenen. 

Hun verblijf in het doorgangskamp Westerbork duurt 
drie dagen. 
Op vrijdag 19 mei, een onbewolkte, droge en nagenoeg 
windstille dag, zet men de deportatie van in totaal 
245 Sinti en Roma naar Auschwitz in: veertig families, 
waaronder 147 kinderen, en eenendertig alleenstaan-
den. Alles wat ze bij zich dragen is ontsmet, zelfs de 
zevenentwintig violen die meevervoerd worden! In 
de met krijtcijfers genummerde vee- en goederenwa-
gons vertrekt het zogenoemde zigeunertransport, met 
daarin ook Joodse gevangenen, naar eindbestemming 
Auschwitz in Polen. Onder hen de vader, moeder, twee 
zusjes en een broertje van Zoni Weisz en ook Settela, 
het Sintimeisje dat de geschiedenis zou ingaan als ‘het 
meisje met de hoofddoek’.
Fred Schwarz, een Joodse Oostenrijkse vluchteling die 
al vier jaar gevangenzit in Westerbork, is op die 19de 
mei 1944 ooggetuige van het zigeunertransport. Van 
een afstand ziet hij de taferelen die zich op het perron 
afspelen. 

De trein is gereed voor vertrek, alleen de zigeuners moeten De trein is gereed voor vertrek, alleen de zigeuners moeten 
nog instappen. Dat heeft echter heel wat voeten in de aarde. nog instappen. Dat heeft echter heel wat voeten in de aarde. 
Eerst weten ze absoluut niet wat de OD Eerst weten ze absoluut niet wat de OD (Ordnungsdienst, (Ordnungsdienst, 
red.)red.), later ook de marechaussee en SS van hen willen en , later ook de marechaussee en SS van hen willen en 
als ze dat begrijpen, denken zij dat ze hun wagens mee als ze dat begrijpen, denken zij dat ze hun wagens mee 
mogen nemen. Het moeten verschrikkelijke toestanden zijn, mogen nemen. Het moeten verschrikkelijke toestanden zijn, 
maar het speelt zich allemaal in de verte af. De voor hen maar het speelt zich allemaal in de verte af. De voor hen 
bestemde wagons zijn de laatste van de trein en staan vlak bestemde wagons zijn de laatste van de trein en staan vlak 
bij de aardappelbunker zodat men de zigeuners, zonder bij de aardappelbunker zodat men de zigeuners, zonder 
door het kamp te moeten, naar de trein kan drijven. Omdat door het kamp te moeten, naar de trein kan drijven. Omdat 
de trein stipt volgens dienstregeling moet vertrekken – de de trein stipt volgens dienstregeling moet vertrekken – de 
Nederlandse Spoorwegen zijn met jodentransporten net zo Nederlandse Spoorwegen zijn met jodentransporten net zo 
exact als met ander vervoer – worden die arme mensen ten exact als met ander vervoer – worden die arme mensen ten 
slotte zonder enige bagage in de trein gestopt. Zelfs uit de slotte zonder enige bagage in de trein gestopt. Zelfs uit de 
verte hoor je hun schreeuwen en jammerklachten, het gaat verte hoor je hun schreeuwen en jammerklachten, het gaat 
je door merg en been.je door merg en been.11  

Gedenken

In alle vroegte.In alle vroegte.
Nog maar net dag: 16 mei 1944.Nog maar net dag: 16 mei 1944.
Joseph Plato werd gewektJoseph Plato werd gewekt
door de stem van zijn moederdoor de stem van zijn moeder
die door een raam van de wagendie door een raam van de wagen
naar buiten tuurde.naar buiten tuurde.
‘Heilige God,’ zei ze. ‘Waarom‘Heilige God,’ zei ze. ‘Waarom
heeft u het op ons gemunt?’heeft u het op ons gemunt?’
Toen pas drong het tumultToen pas drong het tumult
dat hij al in zijn slaapdat hij al in zijn slaap
had gehoord, tot hem door.had gehoord, tot hem door.
Harde stemmen, geen Duitse,Harde stemmen, geen Duitse,
gewoongewoon
Nederlandse stemmen,Nederlandse stemmen,
gewoongewoon
de stemmen van dede stemmen van de
Nederlandse politie.Nederlandse politie.
Gedreun op de woonwagendeuren.Gedreun op de woonwagendeuren.
Hij was pas acht. Naast hemHij was pas acht. Naast hem
onder het dekbed kropen zijnonder het dekbed kropen zijn
zusjes te voorschijn. Het enezusjes te voorschijn. Het ene
heette Wielja, een stil meisjeheette Wielja, een stil meisje
van vijf; het andere, Umay vanvan vijf; het andere, Umay van
drie, was met haar bolledrie, was met haar bolle
handjes en haar krullen zijnhandjes en haar krullen zijn
lieveling. In een mand aan hetlieveling. In een mand aan het
voeteneind bleef zijn broertjevoeteneind bleef zijn broertje
Leitschie rustig doorslapen.Leitschie rustig doorslapen.
Hij hoorde zijn moeder eenHij hoorde zijn moeder een
lucifer afstrijken, eenlucifer afstrijken, een
sigaret gloeide op.sigaret gloeide op.
Hij keek net zo lang naar deHij keek net zo lang naar de
deur tot die bonzend openvloogdeur tot die bonzend openvloog
en een agent van politie naaren een agent van politie naar
binnen klom.binnen klom.

De zigeuners uit verzamelkampDe zigeuners uit verzamelkamp
’s-Hertogenbosch voor minder’s-Hertogenbosch voor minder
gewenste elementengewenste elementen
werden opgebracht.werden opgebracht.
Het waren er ongeveer veertig.Het waren er ongeveer veertig.
Ze reden met hun wagensZe reden met hun wagens
de stad in. Wie al op was, zal dede stad in. Wie al op was, zal de
tocht wel hebben gadegeslagen.tocht wel hebben gadegeslagen.
Ze waren op wegZe waren op weg
naar het station.naar het station.10

	 	 	 Margriet	de	Moor	 	 	 Margriet	de	Moor

Woonwagens bij Kamp Westerbork. 
Tekening Hertha Metz-Baumgarten, 1944.
Illustratie: Herinneringscentrum Kamp Westerbork
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Het einde van de reis

De trein met 208 Joden en 245 Sinti arriveert na drie 
dagen, op 22 mei 1944, in Auschwitz. 

Bij de aankomst van Sinti/RomaBij de aankomst van Sinti/Roma (in Auschwitz, red.)  (in Auschwitz, red.) 
vindt er –  in tegenstelling tot de aankomst van Jodentransvindt er –  in tegenstelling tot de aankomst van Jodentrans--
porten – geen selectie plaats. De Joden die ‘binnengelaten’ porten – geen selectie plaats. De Joden die ‘binnengelaten’ 
worden, zijn gescheiden in mannen- en vrouwengroepen, worden, zijn gescheiden in mannen- en vrouwengroepen, 
de ‘Zigeunerfamilies’ worden nooit gescheiden. de ‘Zigeunerfamilies’ worden nooit gescheiden. (…)(…) En ze  En ze 
mogen in plaats van de wit-met-blauw gestreepte katoenen mogen in plaats van de wit-met-blauw gestreepte katoenen 
kampkleren wel hun eigen bonte, fleurige kleren dragen, tot kampkleren wel hun eigen bonte, fleurige kleren dragen, tot 
die tot op de draad versleten zijn. die tot op de draad versleten zijn. (…)(…)  
De Joden moeten hun bagage op de perrons achterlaten, de De Joden moeten hun bagage op de perrons achterlaten, de 
Sinti/Roma mogen het weinige dat ze meehebben, bijhouSinti/Roma mogen het weinige dat ze meehebben, bijhou--
den. Die regels gelden voor alle volgende RSHA-Zigeunerden. Die regels gelden voor alle volgende RSHA-Zigeuner--
transporten transporten (RSHA: Reichssicherheitshauptamt, red.). (RSHA: Reichssicherheitshauptamt, red.). 
Vanaf de lente van 1944 rijden alle transporten binnen in Vanaf de lente van 1944 rijden alle transporten binnen in 
het kamp Birkenau zelf, aan het kamp Birkenau zelf, aan die Rampedie Rampe; dat is de bena; dat is de bena--
ming voor de sporen en het perron die speciaal aangelegd ming voor de sporen en het perron die speciaal aangelegd 
zijn voor de aankomst van de vele Hongaarse Jodendeportazijn voor de aankomst van de vele Hongaarse Jodendeporta--
ties. ties. Die RampeDie Rampe is onder meer aangelegd door ‘Zigeuners’  is onder meer aangelegd door ‘Zigeuners’ 
die al in B II e zaten.die al in B II e zaten.12 

Van de 245 Sinti die op 19 mei 1944 naar Auschwitz 
werden gedeporteerd, keerden er volgens een opgave 
van het Rode Kruis na de oorlog slechts 31 terug naar 
Nederland. Alleen volwassenen.

Jarenlang werd aangenomen dat het aantal Nederlandse Jarenlang werd aangenomen dat het aantal Nederlandse 
Sinti en Roma dat ten slachtoffer viel aan het nazibarbaSinti en Roma dat ten slachtoffer viel aan het nazibarba--
risme 245 betrof, het werkelijke getal ligt echter aanzienlijk risme 245 betrof, het werkelijke getal ligt echter aanzienlijk 
hoger. Al voor de razzia van 16 mei 1944 kwamen er Sinti hoger. Al voor de razzia van 16 mei 1944 kwamen er Sinti 
en Roma in de concentratiekampen Amersfoort en Vught en Roma in de concentratiekampen Amersfoort en Vught 
terecht, daarnaast gingen er ook Nederlandse Sinti en terecht, daarnaast gingen er ook Nederlandse Sinti en 
Roma met Belgische transporten naar kampen in het oosten Roma met Belgische transporten naar kampen in het oosten 
van Europa. Over het lot van deze laatsten is helaas niets van Europa. Over het lot van deze laatsten is helaas niets 
bekend. Ook zijn er Sinti, en mogelijk ook Roma, na de bekend. Ook zijn er Sinti, en mogelijk ook Roma, na de 
landelijke zigeunerrazzia van 16 mei 1944 opgepakt op landelijke zigeunerrazzia van 16 mei 1944 opgepakt op 
eigen initiatief van de Nederlandse politie, onder andere in eigen initiatief van de Nederlandse politie, onder andere in 
Den HaagDen Haag..13

En toen was Zoni alleen

Zoni Weisz (1937) overleefde als enige van het gezin 
de terreur van de nazi’s in de Tweede Wereldoorlog. 
Hij stond als klein kind op 19 mei 1944 het transport 
van zijn familie naar Auschwitz gade te slaan. 

Mijn naam is Zoni Weisz. Als enige van ons gezin – vader, Mijn naam is Zoni Weisz. Als enige van ons gezin – vader, 
moeder, twee zusjes en een broertje van negen maanden oud moeder, twee zusjes en een broertje van negen maanden oud 
– heb ik de holocaust overleefd. Veel van mijn familieleden – heb ik de holocaust overleefd. Veel van mijn familieleden 
zijn ook door de nazi’s gedeporteerd en vermoord.zijn ook door de nazi’s gedeporteerd en vermoord.
We waren een gelukkig gezin. Mijn vader was musicus en We waren een gelukkig gezin. Mijn vader was musicus en 
handelde in muziekinstrumenten. We leefden een nomahandelde in muziekinstrumenten. We leefden een noma--
disch bestaan. Meestal reisden we rond in kleine groepen disch bestaan. Meestal reisden we rond in kleine groepen 
van vier of vijf woonwagens, althans tot de nazi’s allerlei van vier of vijf woonwagens, althans tot de nazi’s allerlei 
beperkende maatregelen invoerden en het rondreizen met beperkende maatregelen invoerden en het rondreizen met 
woonwagens in Nederland werd verboden. Deze beperwoonwagens in Nederland werd verboden. Deze beper--
kende maatregelen waren het begin van de vervolging van kende maatregelen waren het begin van de vervolging van 
de Nederlandse Sinti en Roma. Mijn vader verkocht onze de Nederlandse Sinti en Roma. Mijn vader verkocht onze 
woonwagen en huurde een winkelpand in Zutphen. Vanuit woonwagen en huurde een winkelpand in Zutphen. Vanuit 
dit pand dreef hij zijn handel. dit pand dreef hij zijn handel. 
16 mei 1944 is de zwartste dag uit de geschiedenis van de 16 mei 1944 is de zwartste dag uit de geschiedenis van de 
Nederlandse Sinti en Roma. De nazi’s hadden bevolen dat Nederlandse Sinti en Roma. De nazi’s hadden bevolen dat 
in één grote razzia in heel Nederland alle Sinti en Roma in één grote razzia in heel Nederland alle Sinti en Roma 
moesten worden gearresteerd en naar het concentratiekamp moesten worden gearresteerd en naar het concentratiekamp 
Westerbork afgevoerd, dit in afwachting van hun deportaWesterbork afgevoerd, dit in afwachting van hun deporta--
tie naar Auschwitz. Ze werden daarbij geassisteerd door de tie naar Auschwitz. Ze werden daarbij geassisteerd door de 
Nederlandse politie. Op die bewuste ochtend van de 16de Nederlandse politie. Op die bewuste ochtend van de 16de 
mei was ik niet thuis. Ik logeerde bij mijn tante die zich in mei was ik niet thuis. Ik logeerde bij mijn tante die zich in 
haar woonwagen, met haar gezin, in een klein dorpje verhaar woonwagen, met haar gezin, in een klein dorpje ver--
scholen had.scholen had.
Het gevoel dat door je heen gaat wanneer je hoort dat je Het gevoel dat door je heen gaat wanneer je hoort dat je 
vader, moeder, je zusjes en broertje door de nazi’s zijn opgevader, moeder, je zusjes en broertje door de nazi’s zijn opge--
pakt, is onbeschrijflijk. Angst, wanhoop, paniek maken zich pakt, is onbeschrijflijk. Angst, wanhoop, paniek maken zich 
van je meester. van je meester. 
De nazi’s maakten ook jacht op ons en we moesten zo snel De nazi’s maakten ook jacht op ons en we moesten zo snel 
als mogelijk onderduiken. We verzamelden wat kleding en als mogelijk onderduiken. We verzamelden wat kleding en 
het beetje voedsel dat we nog hadden en doken onder in de het beetje voedsel dat we nog hadden en doken onder in de 
bossen en verschuilden ons bij boeren. Een groepje van nebossen en verschuilden ons bij boeren. Een groepje van ne--
gen mensen. Onbeschrijflijk, de angst en onzekerheid.gen mensen. Onbeschrijflijk, de angst en onzekerheid.
Na drie bange dagen en nachten werden we ook gearresNa drie bange dagen en nachten werden we ook gearres--De spoorlijn die leidt naar het kamp Auschwitz-Birkenau.
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teerd en gingen op transport naar het concentratiekamp teerd en gingen op transport naar het concentratiekamp 
Westerbork, waar we bij onze familie gevoegd zouden Westerbork, waar we bij onze familie gevoegd zouden 
worden. De 19de mei was de dag van het zogenoemde worden. De 19de mei was de dag van het zogenoemde 
‘zigeunertransport’. Het toeval wil dat dit het enige trans‘zigeunertransport’. Het toeval wil dat dit het enige trans--
port uit Westerbork is waar filmbeelden van zijn gemaakt. port uit Westerbork is waar filmbeelden van zijn gemaakt. 
U kent waarschijnlijk het beeld van het meisje tussen de U kent waarschijnlijk het beeld van het meisje tussen de 
wagondeuren. Een beeld dat vele jaren het beeld van de wagondeuren. Een beeld dat vele jaren het beeld van de 
Jodenvervolging is geweest, tot een Nederlandse journalist Jodenvervolging is geweest, tot een Nederlandse journalist 
ontdekte dat het meisje niet Joods was, maar een Sintimeisje: ontdekte dat het meisje niet Joods was, maar een Sintimeisje: 
Settela Steinbach. Settela Steinbach. 
Dit transport was inmiddels vertrokken uit het concentraDit transport was inmiddels vertrokken uit het concentra--
tiekamp Westerbork en het was onmogelijk ons nog op tijd tiekamp Westerbork en het was onmogelijk ons nog op tijd 
op dit transport te krijgen. Men bracht ons naar een station op dit transport te krijgen. Men bracht ons naar een station 
dertig kilometer verderop, om ons daar bij het transport te dertig kilometer verderop, om ons daar bij het transport te 
voegen en ons zo samen met de andere Sinti, Roma en Joden voegen en ons zo samen met de andere Sinti, Roma en Joden 
te deporteren naar Auschwitz. te deporteren naar Auschwitz. 
Van dat station kan ik me ieder detail nog herinneren. We Van dat station kan ik me ieder detail nog herinneren. We 
stonden te wachten op dat perron, daar kwam de trein. Solstonden te wachten op dat perron, daar kwam de trein. Sol--
daten en politie liepen rond, schreeuwden en stampten. Ik daten en politie liepen rond, schreeuwden en stampten. Ik 
zag onmiddellijk waar ons gezin was. Mijn vader had het zag onmiddellijk waar ons gezin was. Mijn vader had het 
blauwe jasje van mijn zusje voor de tralies van de veewagen blauwe jasje van mijn zusje voor de tralies van de veewagen 
gehangen; ik herkende het onmiddellijk.gehangen; ik herkende het onmiddellijk.
De werkelijkheid is soms meer bijzonder dan fictie. Met De werkelijkheid is soms meer bijzonder dan fictie. Met 
hulp van een ‘goede’ politieagent, waarschijnlijk lid van hulp van een ‘goede’ politieagent, waarschijnlijk lid van 
de ondergrondse, wisten we, hoe is het in godsnaam mogede ondergrondse, wisten we, hoe is het in godsnaam moge--
lijk, te ontsnappen. Op dat moment zag ik de trein naar lijk, te ontsnappen. Op dat moment zag ik de trein naar 
Auschwitz vertrekken. Mijn vader schreeuwde wanhopig Auschwitz vertrekken. Mijn vader schreeuwde wanhopig 
vanuit de beestenwagon naar mijn tante: ‘Moezla, zorg vanuit de beestenwagon naar mijn tante: ‘Moezla, zorg 
goed voor mijn jongen!’ Dat is het laatste wat ik van mijn goed voor mijn jongen!’ Dat is het laatste wat ik van mijn 
geliefden zag. Dit beeld zal voor altijd op mijn netvlies gegeliefden zag. Dit beeld zal voor altijd op mijn netvlies ge--
brand staan. Ik was alleen; als kind van zeven jaar oud ben brand staan. Ik was alleen; als kind van zeven jaar oud ben 
je dan alles kwijt en val je in een onpeilbaar diep gat.je dan alles kwijt en val je in een onpeilbaar diep gat.14

Zoni Weisz overleeft de oorlogsperiode; zijn ouders, 
zusjes en broertje keren niet terug. 
Na de oorlog komt Zoni terecht in een pleeggezin en 
is in zijn vrije tijd regelmatig te vinden bij een Apel-
doornse bloemist. Die stuurt hem later naar de tuin-

bouwschool, waar Zoni stage loopt op paleis Het Loo. 
Hij is zestien als hij tafelversieringen maakt voor oud-
koningin Wilhelmina. 
In zijn lange carrière organiseert hij grote bloemen-
tentoonstellingen in binnen- en buitenland. Voor vier 
generaties Oranje mocht hij werken, met als kroon op 
zijn werk de bloemdecoraties in de Beurs van Berlage 
en de Nieuwe Kerk te Amsterdam ter gelegenheid van 
het huwelijk van kroonprins Willem-Alexander en 
prinses Máxima in 2002. Zijn meest opmerkelijke ver-
siering is in 1999. Hij krijgt een opdracht voor de vijftig-
ste verjaardag van de Duitse Bondsdag in Berlijn. Zoni 
moet lang nadenken of hij naar Duitsland zal afreizen. 
Op 7 september van dat jaar prijken twee metershoge 
bloemstukken van zijn hand tijdens de feestelijke 
zitting links en rechts van de stoel van de parlements-
voorzitter. ‘Ik heb getwijfeld, maar door hier in Berlijn 
te zijn, laat ik merken dat de nazi’s ons er niet onder 
hebben gekregen,’ zal hij er later over zeggen. 

Zoni Weisz (r.) in 1999, hier in gesprek met Jan van der Zandt m.s.c.

‘Het gevoel dat door je heen gaat wanneer je hoort dat je vader, moeder, 
je zusjes en broertje door de nazi’s zijn opgepakt, is onbeschrijflijk’
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Settela, een kind nog

Het beeld van het meisje met haar doekje om, tussen die Het beeld van het meisje met haar doekje om, tussen die 
wagondeuren, is in de hele wereld gezien als hét beeld, de wagondeuren, is in de hele wereld gezien als hét beeld, de 
verpersoonlijking van de holocaust en de deportatie van de verpersoonlijking van de holocaust en de deportatie van de 
Joden naar de vernietigingskampen. Dankzij het speurwerk Joden naar de vernietigingskampen. Dankzij het speurwerk 
van journalist Aad Wagenaar weten we nu dat dit meisje van journalist Aad Wagenaar weten we nu dat dit meisje 
Settela Steinbach was, een Sintezza, een Sintimeisje.Settela Steinbach was, een Sintezza, een Sintimeisje.15

Anna Maria Steinbach werd op 23 december 1934 in 
het Zuid-Limburgse Buchten geboren. Ze groeide op in 

een woonwagen aan de rand van het dorp. Een woon-
wagencentrum kon je het niet noemen, want er stond 
maar één wagen, die van de Steinbachs, een gezin 
met – begin 1944 – tien kinderen. Vader leefde van de 
handel en speelde als violist op Limburgse dorpsfees-
ten en kermissen. Anna Maria’s onbevangen jeugd was 
maar van korte duur; samen met haar moeder, broer-
tjes en zusjes, haar tante, drie neefjes en een nichtje 
werd ze op 19 mei 1944 via Westerbork naar Auschwitz 
getransporteerd en ruim drie maanden later in het 
vernietigingskamp Auschwitz-Birkenau16 omgebracht. 
Omdat ze ‘zigeuner’ was. Honderdduizenden tot naar 
schatting een half miljoen Roma en Sinti, onder wie 
ongeveer tweehonderd uit Nederland, ondergingen 
hetzelfde lot als Anna Maria, die van haar ouders de 
roepnaam Settela kreeg.

Het Zigeunerlager
Het transport met Joden en 245 Sinti, op 19 mei 1944 
vertrokken vanuit Westerbork, arriveerde drie dagen 
later in Auschwitz. Daar kregen de zigeuners een Z en 
een registratienummer in hun armen getatoeëerd. 
De groep Sinti werd overgebracht naar Lagerabschnitt 
B II e. Dit barakkengedeelte van het kamp Auschwitz 
II in Birkenau was voor de zigeuners bestemd. Al sinds 
eind februari 1943 waren daar zigeuners, merendeels 
uit Duitsland en Oostenrijk, apart gehouden van de 
andere gevangenen in Auschwitz. 

In B II e zijn 32 houten stallen voorzien, voor 52 paarden. In B II e zijn 32 houten stallen voorzien, voor 52 paarden. 
Die paardenstallen worden nu bewoond door mensen. Per Die paardenstallen worden nu bewoond door mensen. Per 
paardenstal 600 Sinti/Roma, soms 800 tot 1000 en meer. Het paardenstal 600 Sinti/Roma, soms 800 tot 1000 en meer. Het 
zijn stallen zonder vloer, op een kleiachtige grond. Geen zolzijn stallen zonder vloer, op een kleiachtige grond. Geen zol--
dering, geen vensters, wel tussen het dak en houten zijmudering, geen vensters, wel tussen het dak en houten zijmu--
ren een 25 cm smalle strook gesloten glaswerk. Geen water, ren een 25 cm smalle strook gesloten glaswerk. Geen water, 
geen wc’s, zelfs geen armzalig lampje als verlichting. In de geen wc’s, zelfs geen armzalig lampje als verlichting. In de 
Poolse winter zijn die paardenstallen Siberisch koud, in de Poolse winter zijn die paardenstallen Siberisch koud, in de 
Poolse zomer stinkend heet. Door de spleten van het dak, het Poolse zomer stinkend heet. Door de spleten van het dak, het 
gebroken glas en de houten muren smelt de sneeuw of sijpelt gebroken glas en de houten muren smelt de sneeuw of sijpelt 
de regen binnen. De grond wordt een grote vieze, modderige de regen binnen. De grond wordt een grote vieze, modderige 
poel. In tegenstelling tot de barakken in B I beschikken de poel. In tegenstelling tot de barakken in B I beschikken de 
paardenstallen wel over bedden. Het zijn houten stapelbedpaardenstallen wel over bedden. Het zijn houten stapelbed--

Het perron

Einsteigen, schnell, schnell,Einsteigen, schnell, schnell,
de trein op het perron.de trein op het perron.
Westerbork, waar hun laatste reis begon.Westerbork, waar hun laatste reis begon.
M’n zusjes blauwe jasje voor het roosterM’n zusjes blauwe jasje voor het rooster
van die beestenwagen,van die beestenwagen,
dat beeld, nog steeds niet te verdragen.dat beeld, nog steeds niet te verdragen.

Ik zie m’n moeder, haar mooie haar,Ik zie m’n moeder, haar mooie haar,
ooit glansde het in de zon.ooit glansde het in de zon.
O, die trein op het perron.O, die trein op het perron.
Van d’r haar beroofd, onteerd door nazihand,Van d’r haar beroofd, onteerd door nazihand,
voor altijd op mijn netvlies gebrand.voor altijd op mijn netvlies gebrand.

Daar is mijn vader, radeloos,Daar is mijn vader, radeloos,
hij roept: we zien elkaar.hij roept: we zien elkaar.
Waarom, waarom, na vijftig jaarWaarom, waarom, na vijftig jaar
weet ik nog het antwoord niet.weet ik nog het antwoord niet.
Wanhoop, vertwijfeling, intens verdriet.Wanhoop, vertwijfeling, intens verdriet.

Langzaam zet de trein zich in beweging,Langzaam zet de trein zich in beweging,
wanhoop, angst, verdriet gaan door me heen.wanhoop, angst, verdriet gaan door me heen.
Bewakers schreeuwen, laarzen stampen,Bewakers schreeuwen, laarzen stampen,
ik ben alleen.ik ben alleen.

Op dat perron verloor ik allesOp dat perron verloor ik alles
wat me dierbaar was,wat me dierbaar was,
alles, ook mijn zusjes blauwe jas.alles, ook mijn zusjes blauwe jas.
Ik heb gebeden, geschreeuwd:Ik heb gebeden, geschreeuwd:
ik wil bij jullie zijn,ik wil bij jullie zijn,
samen, samen sterven, voelen dezelfde pijn.samen, samen sterven, voelen dezelfde pijn.

Na vijftig jaar, mijn kinderen zijn nu groot,Na vijftig jaar, mijn kinderen zijn nu groot,
is de pijn niet minder.is de pijn niet minder.
Overwinnen zij hun dood?Overwinnen zij hun dood?

	 	 	 Zoni	Weisz	,	1995	 	 	 Zoni	Weisz	,	1995

Foto: Vereniging Lau Mazirel

Woonwagens, ca. 1935. Foto: Rom e.V., Keulen
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den van drie verdiepingen, per twee aan elkaar gespijkerd.  den van drie verdiepingen, per twee aan elkaar gespijkerd.  
Elke brits is 60 cm breed. In totaal 120 cm breed en 180 cm Elke brits is 60 cm breed. In totaal 120 cm breed en 180 cm 
hoog voor één zigeunerfamilie of voor leden van een clan. hoog voor één zigeunerfamilie of voor leden van een clan. 
De zes smalle bedden zijn voorzien voor zes gevangenen, De zes smalle bedden zijn voorzien voor zes gevangenen, 
maar algauw voor twaalf en soms nog meer maar algauw voor twaalf en soms nog meer (…)(…)..17 

Tot de zomer van 1944 zouden daar meer dan twin-
tigduizend Roma en Sinti onder verschrikkelijke 
omstandigheden worden vastgehouden, hoewel de 
nazi’s de schijn hoog hielden dat de Roma en Sinti een 
voorkeursbehandeling kregen. Zo was er een kinder-
speelplaats, deelde Josef Mengele (nazikamparts) soms 
chocola uit en waren er muziekvoorstellingen moge-
lijk. Toen Settela in Birkenau aankwam, waren vele 
duizenden echter al aan uitputting (diarree, vlektyfus) 
en ondervoeding, of na mishandeling of vergassing 
bezweken.
Samen met het kamp dat de nazi’s in Birkenau voor 
de Joden uit Theresienstadt hadden ingericht, was 
het zigeunerkamp de enige plaats waar familieleden 
niet van elkaar werden gescheiden. Een cynische re-
den daarvoor was dat de nazi’s onder aanvoering van 
Mengele de Roma en Sinti als ‘wetenschappelijk inte-
ressant’ beschouwden. Schedelmetingen en andere 
twijfelachtige methoden moesten aantonen dat de 
zigeuners een aparte raciale categorie vormden. Om 
vermenging met het Duitse, arische ras te voorkomen, 
werden Sinti en Roma gesteriliseerd. Of ook Settela en 
haar broertjes en zusjes werden onderworpen aan me-
dische experimenten, is niet bekend.

Liquidatie
De deportatie van een half miljoen Hongaarse Joden 
naar Auschwitz in de zomer van 1944 veroorzaakte 
ruimtegebrek in het concentratiekamp. De nazi’s be-
sloten mede daarom het zigeunerkamp te vernietigen. 
Er bevonden zich nog ongeveer zesduizend overleven-
de mannen, vrouwen en kinderen in Lagerabschnitt B II e. 
Voor de liquidatie gold het valse excuus dat er vlektyfus 
heerste, waardoor al de gevangenen van kamp Birke-
nau besmet dreigden te worden.
Eerst nog organiseerde men verschillende transporten 
van Roma en Sinti naar munitiefabrieken in Duitsland. 
Na een keuring werden de arbeidsgeschikte zigeu-
nerjongens en -mannen naar Buchenwald gestuurd 
en de daartoe goedgekeurde meisjes en vrouwen 
naar Ravensbrück. Eind juli verbleven nog ongeveer 
drieduizend zigeuners in Birkenau. Het waren vooral 
vrouwen, ouderen en kinderen die de nazi’s niet meer 
geschikt hadden bevonden om te werken. Ook Set-
tela was daarbij. Maandagmiddag 31 juli 1944 werd het 
Zigeunerlager door de SS afgezet en daarna barak voor 
barak leeggehaald. In groepen werden de zigeuners 
met vrachtwagens naar de gaskamers van Krematorium I 
gebracht. De liquidatie duurde tot in de vroege morgen 
van 1 augustus 1944.18

Je hoort mensen zo vaak zeggen: ‘Waarom hebben ze zich Je hoort mensen zo vaak zeggen: ‘Waarom hebben ze zich 
niet verzet?’ Ik geloof dat diegenen die dat zeggen niet goed niet verzet?’ Ik geloof dat diegenen die dat zeggen niet goed 
begrijpen dat na de vernedering, de ontmenselijking en de begrijpen dat na de vernedering, de ontmenselijking en de 
uitputting, het plegen van weerstand tegen een overmacht uitputting, het plegen van weerstand tegen een overmacht 
niet zo eenvoudig is. In Auschwitz is er wel degelijk verzet niet zo eenvoudig is. In Auschwitz is er wel degelijk verzet 
geweest, zowel van joodse kant als die van Sinti en Roma. geweest, zowel van joodse kant als die van Sinti en Roma. 
In Berlijn is op indrukwekkende wijze herdacht dat op In Berlijn is op indrukwekkende wijze herdacht dat op 
16 mei 1944 het Zigeunerlager in Auschwitz in opstand 16 mei 1944 het Zigeunerlager in Auschwitz in opstand 
kwam. Men had vernomen dat alle Sinti en Roma in het kwam. Men had vernomen dat alle Sinti en Roma in het 
Zigeunerlager vergast zouden worden en men besloot zich Zigeunerlager vergast zouden worden en men besloot zich 
tot het uiterste te weren. Het heeft helaas niet mogen baten. tot het uiterste te weren. Het heeft helaas niet mogen baten. 
De mannen die nog werken konden, zijn daarna naar De mannen die nog werken konden, zijn daarna naar 
werkkampen overgebracht en de overgebleven vrouwen, werkkampen overgebracht en de overgebleven vrouwen, 
oude mensen en kinderen, ongeveer 2900, zijn oude mensen en kinderen, ongeveer 2900, zijn (…)(…) allemaal  allemaal 
vergast.vergast.19

Een barak in de oude staat zoals die nu nog te bezichtigen is in 
Auschwitz-Birkenau.

Anna Maria (Settela) Steinbach
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Wereldberoemd
Van Settela’s gezin overleefde alleen vader Heinrich 
Steinbach (Moeselman) de verschrikkingen van de oor-
log. Na de bevrijding bleef hij hopen dat zijn vrouw en 
tien kinderen nog terug zouden keren. Iedere dag ging 
hij naar het station wanneer er een trein uit Duitsland 
aankwam. Hij had zelfs nieuwe kleren en schoenen voor 
hen gekocht. Toen zijn hoop verdween, is hij volgens 
familieleden binnen een jaar van verdriet gestorven. 
Settela zelf zou na de oorlog op een merkwaardige 
wijze voortleven. Kort voordat ze van het Nederlandse 
concentratiekamp Westerbork naar Auschwitz werd 
gedeporteerd, is ze door filmmaker Rudolf Breslauer 
gefilmd. Hij maakte in opdracht van kampcomman-
dant Albert Gemmeker een documentaire over Wes-
terbork, met als titel Eingang und Abfahrt. In een flits, 
waarin Settela met een wit hoofddoekje om tussen 
de schuifdeuren van een vertrekkende goederentrein 
staat, schiet ze voorbij. Dit fragment is wereldberoemd 
en is in veel documentaires en tentoonstellingen over 
de Jodenvervolging verwerkt. Journalist Aad Wagenaar 
ontdekte dat zij Settela heette en niet het Joodse meis-
je was waarvoor ze werd aangezien, maar een Sintezza, 
een Sintimeisje. Hij bundelde zijn onderzoekservarin-
gen in het boek Settela. 

De beelden duren maar zeven seconden. Ondanks die korte De beelden duren maar zeven seconden. Ondanks die korte 
tijd zijn ze een complete filmdocumentaire van de deportatijd zijn ze een complete filmdocumentaire van de deporta--
tie van Joden, ergens in Europa, naar de vernietigingskamtie van Joden, ergens in Europa, naar de vernietigingskam--
pen van het nationaal-socialistische Derde Rijk.pen van het nationaal-socialistische Derde Rijk.
Eerst is een deel van de zijkant van de goederenwagon Eerst is een deel van de zijkant van de goederenwagon 
zichtbaar; het zijn verticale planken met daarin de ronde zichtbaar; het zijn verticale planken met daarin de ronde 
koppen van nagels of grote kopspijkers. In krijt heeft iekoppen van nagels of grote kopspijkers. In krijt heeft ie--
mand zes planken breed, met kloeke cijfers en vloeiende mand zes planken breed, met kloeke cijfers en vloeiende 
letters geschreven: ‘74 Pers’. letters geschreven: ‘74 Pers’. 
De camera gaat links omhoog, langs een handje dat iets als De camera gaat links omhoog, langs een handje dat iets als 
een deurgrendel vasthoudt en nog verder schuin omhoog een deurgrendel vasthoudt en nog verder schuin omhoog 
naar de knoop en de uiteinden van een omslagdoek. Dan naar de knoop en de uiteinden van een omslagdoek. Dan 
komt het filmbeeld tot rust en zijn het hoofd en een deel van komt het filmbeeld tot rust en zijn het hoofd en een deel van 
het bovenlijf te zien van een jong meisje dat in de kier van het bovenlijf te zien van een jong meisje dat in de kier van 
de schuifdeur van de treinwagon staat. de schuifdeur van de treinwagon staat. (…)(…)  
Het meisje in de treinwagon kijkt naar buiten; in minder Het meisje in de treinwagon kijkt naar buiten; in minder 
dan twee seconden flitsen de ogen heen en weer, naar links, dan twee seconden flitsen de ogen heen en weer, naar links, 
naar rechts, weer naar links, en kijken dan naar voren en naar rechts, weer naar links, en kijken dan naar voren en 
iets naar beneden. iets naar beneden. 
Er gaat een heel kleine beweging van schrik door het bovenEr gaat een heel kleine beweging van schrik door het boven--
lijf, alsof het meisje een, niet zichtbare, schouder optrekt – of lijf, alsof het meisje een, niet zichtbare, schouder optrekt – of 
misschien raakt een onzichtbaar iemand in de wagon haar misschien raakt een onzichtbaar iemand in de wagon haar 
van achteren aan. van achteren aan. 
Dan zijn de zeven seconden verstreken en gaat de film verDan zijn de zeven seconden verstreken en gaat de film ver--
der met andere opnamen van de drukte die er heerst bij het der met andere opnamen van de drukte die er heerst bij het 
vertrekken van een lange trein, als die van het gevangenenvertrekken van een lange trein, als die van het gevangenen--
kamp voor Joden bij het Drentse dorp Westerbork op weg kamp voor Joden bij het Drentse dorp Westerbork op weg 
gaat naar de concentratiekampen in Auschwitz, Sobibor, gaat naar de concentratiekampen in Auschwitz, Sobibor, 
Bergen-Belsen of Theresienstadt. Het is voorjaar 1944.Bergen-Belsen of Theresienstadt. Het is voorjaar 1944.20

De hel overleefd

Een van de overlevenden van het kamp Auschwitz 
is Lily van Angeren-Franz, geboren in 1924 ergens 
in een stal in Opper-Silezië. Het gezin trok met een 
woonwagen door Duitsland. Vader Franz voorzag in 
hun onderhoud door op te treden als muzikant, terwijl 
moeder ventte met stroken kant. 

Settela

Een meisje, een kind nogEen meisje, een kind nog
een hoofddoek, een sjaal omeen hoofddoek, een sjaal om
twee treurige ogen die kijken twee treurige ogen die kijken 
naar al die soldatennaar al die soldaten
met laarzen en honden die op het perron staanmet laarzen en honden die op het perron staan
en schreeuwen en duwen en slaan met hun en schreeuwen en duwen en slaan met hun 
zware gewerenzware geweren
op ruggen van angstige mensenop ruggen van angstige mensen
op weg naar de poorten van Auschwitzop weg naar de poorten van Auschwitz

Een kind nog, wat ziet zeEen kind nog, wat ziet ze
misschien wel haar moedermisschien wel haar moeder
die los wordt gerukt van haar vaderdie los wordt gerukt van haar vader
wanhopig verloren, ontredderdwanhopig verloren, ontredderd
de deur van de trein waar ze in zitde deur van de trein waar ze in zit
een beestenwagon wordt zo dadelijk een beestenwagon wordt zo dadelijk 
ruw dichtgesmetenruw dichtgesmeten
en daarna hermetisch vergrendelden daarna hermetisch vergrendeld
die gaat pas weer open in Auschwitzdie gaat pas weer open in Auschwitz

Twee treurige ogen die kijkenTwee treurige ogen die kijken
naar al die gezonde soldatennaar al die gezonde soldaten
met honden die doen wat ze op is gedragenmet honden die doen wat ze op is gedragen
in naam van de democratiein naam van de democratie
die geen raad weet met angstige, die geen raad weet met angstige, 
vluchtende mensenvluchtende mensen
op weg naar de waanzin van morgenop weg naar de waanzin van morgen2121

	 	 	 Robert	Long	 	 	 Robert	Long

Het gezin Franz met vijf van de zeven kinderen, ca. 1933. 
Lily staat naast haar vader. Foto: Archief L. van Angeren-Franz

Li
ed



Donkere Dagen  |  pagina 15

Lily wordt als negentienjarige samen met haar moeder, 
vier broers en twee zusjes vanuit Hildesheim (Dld.) 
rechtstreeks naar Auschwitz-Birkenau getransporteerd. 
Haar vader is dan al enige jaren spoorloos, maar later 
blijkt dat hij in een van de werkkampen in Duitsland is 
terechtgekomen. 

Ruim zestig jaar geleden woonden wij, mijn vader, moeder, Ruim zestig jaar geleden woonden wij, mijn vader, moeder, 
en zeven kinderen, in Hildesheim. We zijn er naar school geen zeven kinderen, in Hildesheim. We zijn er naar school ge--
gaan en later hebben we er gewerkt; mijn zus gaan en later hebben we er gewerkt; mijn zus (Waltraud, (Waltraud, 
red.)red.) en ik in de oorlogsindustrie. Een beroep mochten  en ik in de oorlogsindustrie. Een beroep mochten 
wij niet leren, omdat wij Sinti zijn. In maart 1943 werden wij niet leren, omdat wij Sinti zijn. In maart 1943 werden 
wij van het werk gehaald, zonder dat men ons vertelde wij van het werk gehaald, zonder dat men ons vertelde 
waarom, en in de gevangenis opgesloten. Een halfuur later waarom, en in de gevangenis opgesloten. Een halfuur later 
kwamen mijn moeder en mijn andere broertjes en zusjes kwamen mijn moeder en mijn andere broertjes en zusjes 
daar ook. Steeds kwamen er meer Sintifamilies bij. We werdaar ook. Steeds kwamen er meer Sintifamilies bij. We wer--
den in de trein gezet en we gingen richting Auschwitz.den in de trein gezet en we gingen richting Auschwitz.22 

Aan de Sinti die waren opgepakt was verteld dat ze al-
lemaal – er zaten ook kleintjes tussen en baby’s – naar 
Polen overgebracht zouden worden om daar te worden 
angesiedelt. Dat wil zeggen: elk gezin kreeg er een huis 
met een stukje land toegewezen. Ze zouden hun eigen 
groente en fruit telen en koeien en schapen houden. 
Wonen in wagens en rondtrekken was niet toegestaan 
en terugkeren naar Duitsland ten strengste verboden. 
Hun bezittingen, behalve de wagens, werden nage-
stuurd. Hoewel men dit alles graag wilde geloven, was 
niet iedereen ervan overtuigd. Voor Lily was al direct 
na aankomst op het perron in Auschwitz duidelijk dat 
er geen letter klopte van de voorgespiegelde grazige 
weiden en bomen vol zoete kersen. 

De trein stopte. Overal werden bevelen geschreeuwd en De trein stopte. Overal werden bevelen geschreeuwd en 
klonk hondengeblaf. Naarmate er meer mensen uit de trein klonk hondengeblaf. Naarmate er meer mensen uit de trein 
stapten, werd het geschreeuw luider. Het geluid van krijstapten, werd het geschreeuw luider. Het geluid van krij--
sende kinderen en roepende moeders vermengde zich met sende kinderen en roepende moeders vermengde zich met 
het geschreeuw van soldaten. Het was een heksenketel. het geschreeuw van soldaten. Het was een heksenketel. 
Ook wij werden gedwongen uit te stappen. In een enkele Ook wij werden gedwongen uit te stappen. In een enkele 
blik overzag ik het complete tafereel. Mijn maag kromp blik overzag ik het complete tafereel. Mijn maag kromp 
ineen en ik werd misselijk van angst. Wat gebeurde hier ineen en ik werd misselijk van angst. Wat gebeurde hier 
in godsnaam? Zover je maar kon zien stonden soldaten te in godsnaam? Zover je maar kon zien stonden soldaten te 
schreeuwen dat we in rijen van vijf moesten gaan staan. schreeuwen dat we in rijen van vijf moesten gaan staan. 
‘Schnell! Schneller!’ werd er steeds harder gegild tegen de ‘Schnell! Schneller!’ werd er steeds harder gegild tegen de 
door paniek overvallen, roepende, huilende en vloekende door paniek overvallen, roepende, huilende en vloekende 
menigte. (…) ‘Luister,’ schreeuwde een SS’er, ‘jullie gaan menigte. (…) ‘Luister,’ schreeuwde een SS’er, ‘jullie gaan 
eerst naar een barak om een nummer te krijgen. Dat wordt eerst naar een barak om een nummer te krijgen. Dat wordt 
vanaf nu jullie identiteitsnummer. Daarna gaan we naar vanaf nu jullie identiteitsnummer. Daarna gaan we naar 
een kamp dat verderop ligt. Als jullie rustig blijven en onze een kamp dat verderop ligt. Als jullie rustig blijven en onze 
bevelen opvolgen, gebeurt er niets.  Afmarcheren, nu!’ De bevelen opvolgen, gebeurt er niets.  Afmarcheren, nu!’ De 
rijen zetten zich in beweging.  Iedereen deed wat er gezegd rijen zetten zich in beweging.  Iedereen deed wat er gezegd 
werd. We moesten in een rap marstempo onder een poort werd. We moesten in een rap marstempo onder een poort 
door waarop met grote letters ‘Arbeit Macht Frei’ stond. door waarop met grote letters ‘Arbeit Macht Frei’ stond. 
‘Frei’, een woord dat je anders gebruikte zonder erbij na te ‘Frei’, een woord dat je anders gebruikte zonder erbij na te 
denken, was nu heel beladen geworden.denken, was nu heel beladen geworden.23

We kwamen bij een grote barak aan. Toen we binnenWe kwamen bij een grote barak aan. Toen we binnen--
kwamen, moesten de mannen en de jongens naar links en kwamen, moesten de mannen en de jongens naar links en 
de vrouwen en de meisjes naar rechts. Ik stond nog buiten de vrouwen en de meisjes naar rechts. Ik stond nog buiten 
en hoorde weer krijsende kinderen en luid protesterende en hoorde weer krijsende kinderen en luid protesterende 
vrouwen. Wat nu weer? Snel genoeg kwam ik erachter. Er vrouwen. Wat nu weer? Snel genoeg kwam ik erachter. Er 
werden tatoeages aangebracht. Iedereen kreeg een nummer werden tatoeages aangebracht. Iedereen kreeg een nummer 
op de linker onderarm. Baby’s kregen het op hun bil, vanop de linker onderarm. Baby’s kregen het op hun bil, van--
daar het gehuil. (…) Kort daarop bleek ik nummer Z-561 daar het gehuil. (…) Kort daarop bleek ik nummer Z-561 
te zijn. Ik vroeg nog waar die ‘Z’ voor stond, ook al begreep te zijn. Ik vroeg nog waar die ‘Z’ voor stond, ook al begreep 
ik eigenlijk wel dat dit de aanduiding voor ons ras was. ik eigenlijk wel dat dit de aanduiding voor ons ras was. 
Zigeuner zijn was kennelijk een misdaad in de ogen van de Zigeuner zijn was kennelijk een misdaad in de ogen van de 
Duitsers.Duitsers.24

Doordat ze kan lezen en schrijven wordt Lily tijdens 
haar verblijf in het concentratiekamp tewerkgesteld 
op de administratie van het kamp, de Schreibstube, waar 
ze nauwgezet de gedeporteerden maar ook alle doden 
moet registreren. Geen geringe klus in Auschwitz-Bir-
kenau, zegt ze er later over, en behoorlijk zwaar; alles 
wat ze moest doen had met de dood te maken. 

De jonge Sintezza, die door de erbarmelijke leefom-
standigheden in het kamp en het constant te weinige 
en slechte voedsel ooit de wanhoop nabij was, vertelt 

Lily van Angeren-Franz staat in het concentratiekamp Auschwitz 
geregistreerd onder haar geboortenaam Adele Franz met nummer Z 561 
(derde van boven op de lijst).

Illustratie uit Memorial Book. The Gypsies at Auschwitz-Birkenau 1
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in de film Een Stukje Blauw in de lucht van Bob Entrop 
haar ‘gesprek met de draad’.

Op een dag waren we weer op Aussenkommando en waren Op een dag waren we weer op Aussenkommando en waren 
er weer zoveel doden die we mee moesten nemen. Wij zijn er weer zoveel doden die we mee moesten nemen. Wij zijn 
teruggekomen en toen dacht ik: ik heb het gezien. Ik heb teruggekomen en toen dacht ik: ik heb het gezien. Ik heb 
het gezien, voor mij hoeft het niet meer, ik loop op de draad. het gezien, voor mij hoeft het niet meer, ik loop op de draad. 
Ja, die elektrische draad was om het hele kamp heen. Als je Ja, die elektrische draad was om het hele kamp heen. Als je 
er eventjes aankwam – misschien voelde je het wel even, ik er eventjes aankwam – misschien voelde je het wel even, ik 
heb het niet uitgeprobeerd – dan was je na vijf minuten geheb het niet uitgeprobeerd – dan was je na vijf minuten ge--
garandeerd dood. Ik heb met die draad een gesprek gevoerd. garandeerd dood. Ik heb met die draad een gesprek gevoerd. 
U mag het geloven of niet, ik heb werkelijk tegen de draad U mag het geloven of niet, ik heb werkelijk tegen de draad 

gesproken. ‘Als ik je aanraak, dan is alles geweest.’ Het was gesproken. ‘Als ik je aanraak, dan is alles geweest.’ Het was 
net alsof die draad tegen me zei: ‘Nou kind, ik sta hier dag net alsof die draad tegen me zei: ‘Nou kind, ik sta hier dag 
en nacht op je te wachten. Kom maar hier als het niet meer en nacht op je te wachten. Kom maar hier als het niet meer 
gaat. Nu gaat het nog, je kunt altijd komen’. Toen dacht ik: gaat. Nu gaat het nog, je kunt altijd komen’. Toen dacht ik: 
het is ook zo. Morgen is er misschien weer wat anders. Laat het is ook zo. Morgen is er misschien weer wat anders. Laat 
ik daarom nu nog maar teruggaan. Ik ben opgestaan en ik daarom nu nog maar teruggaan. Ik ben opgestaan en 
over de hele Lagerstrasse weer teruggelopen.over de hele Lagerstrasse weer teruggelopen.25

Jaren later vertelt Lily, die gedurende haar verdere leven 
nooit een barbecue kon ruiken zonder herinnerd te 
worden aan de schoorstenen in Auschwitz-Birkenau, op 
indrukwekkende wijze over de ervaringen van haar en 
haar familie in het kamp en over haar doodzieke door 
de tyfus uitgemergelde twaalfjarige broertje Schelein: 

Toen weToen we (Lily en haar zusje Waltraud, red.)  (Lily en haar zusje Waltraud, red.) in de ziein de zie--
kenbarak aankwamen vreesde ik dat we al te laat waren, kenbarak aankwamen vreesde ik dat we al te laat waren, 
maar gelukkig leefde Schelein nog. ‘Kunnen wij nog iets maar gelukkig leefde Schelein nog. ‘Kunnen wij nog iets 
voor je doen?’ vroeg ik. ‘Wil je nog wat eten?’ Hij knikte en voor je doen?’ vroeg ik. ‘Wil je nog wat eten?’ Hij knikte en 
met een totaal verzwakt stemmetje zei hij dat hij nog zo met een totaal verzwakt stemmetje zei hij dat hij nog zo 
graag eens een aardappel zou proeven. Het lijkt zo simpel, graag eens een aardappel zou proeven. Het lijkt zo simpel, 
maar midden in Auschwitz een aardappel regelen, dat kon maar midden in Auschwitz een aardappel regelen, dat kon 
alleen een toverfee voor elkaar krijgen. Toch beloofde ik alleen een toverfee voor elkaar krijgen. Toch beloofde ik 
hem in mijn wanhoop, dat ik een aardappel voor hem zou hem in mijn wanhoop, dat ik een aardappel voor hem zou 
gaan halen. (…) Al snel stond ik oog in oog met de walgegaan halen. (…) Al snel stond ik oog in oog met de walge--
lijk dikke man die de scepter zwaaide in de keukenbarak en lijk dikke man die de scepter zwaaide in de keukenbarak en 
vroeg hem om de zo fel begeerde aardappel. (…)vroeg hem om de zo fel begeerde aardappel. (…)
Schelein opende zijn ogen. Voorzichtig pelde ik de schil van Schelein opende zijn ogen. Voorzichtig pelde ik de schil van 
de aardappel en schraapte wat van het zachte gedeelte af de aardappel en schraapte wat van het zachte gedeelte af 
om het in zijn mondje te stoppen. (…) Ondanks zijn zwakte om het in zijn mondje te stoppen. (…) Ondanks zijn zwakte 
kon hij nog wat uitbrengen: ‘Ik wil zo graag nog eenmaal kon hij nog wat uitbrengen: ‘Ik wil zo graag nog eenmaal 
de blauwe hemel zien’. Waltraud en ik keken elkaar aan. de blauwe hemel zien’. Waltraud en ik keken elkaar aan. 
Het was verboden zieke of stervende mensen buiten de Het was verboden zieke of stervende mensen buiten de 
barak te brengen. Zonder enig overleg pakten wij hem op barak te brengen. Zonder enig overleg pakten wij hem op 
en droegen hem zo voorzichtig mogelijk naar buiten. Daar en droegen hem zo voorzichtig mogelijk naar buiten. Daar 
legden wij hem gedeeltelijk op mijn en gedeeltelijk op Wallegden wij hem gedeeltelijk op mijn en gedeeltelijk op Wal--
trauds schoot. Na deze voor hem zo uitputtende verplaattrauds schoot. Na deze voor hem zo uitputtende verplaat--
sing keek hij omhoog. Ik bad ondertussen dat er een stukje sing keek hij omhoog. Ik bad ondertussen dat er een stukje 
blauw te zien zou zijn tussen de grauwe rook die onophoublauw te zien zou zijn tussen de grauwe rook die onophou--
delijk door de schoorstenen werd uitgebraakt. Gelukkig delijk door de schoorstenen werd uitgebraakt. Gelukkig 
werd mijn gebed verhoord en verscheen er een stukje blauw werd mijn gebed verhoord en verscheen er een stukje blauw 
in de lucht. Schelein keek lang en intens naar de hemel, in de lucht. Schelein keek lang en intens naar de hemel, 
zuchtte een paar keer heel diep, keek nog eenmaal naar zuchtte een paar keer heel diep, keek nog eenmaal naar 
Waltraud en mij en zei: ‘Ja, ik heb de hemel nu gezien’. Toen Waltraud en mij en zei: ‘Ja, ik heb de hemel nu gezien’. Toen 
gaf mijn kleine broertje op onze schoot de geest.gaf mijn kleine broertje op onze schoot de geest.26

Als het einde van de oorlog nadert, wordt Lily met een 
grote groep vrouwen vanuit Auschwitz op transport 
gesteld naar concentratiekampen in Duitsland. In eer-
ste instantie weet ze tijdens een van de laatste doden-
marsen met drie anderen aan de nazi’s te ontsnappen. Elektrisch prikkeldraad om het hele concentratiekamp heen.

‘Als ik je aanraak, dan is alles geweest’
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De vrijheid is echter van korte duur, want niet veel 
later worden ze alle vier opgepakt door een SS’er die 
hen met het geweer in de rug terug naar het transport 
drijft. Als afschrikwekkend voorbeeld zouden zij die-
zelfde avond worden terechtgesteld. De angst ervoor 
is enorm, ook bij het overgrote deel van de vrouwen. 

Als de colonne tot stilstand komt voor een telling, 
veroorzaken laag overvliegende geallieerde vliegtuigen 
een onverwachte chaos. Lily ontglipt andermaal samen 
met twee meisjes aan de bewakers. Dit keer met 
succes. Nadat ze twee dagen door de bossen hebben 
gelopen richting Tsjechische grens, vallen Lily en haar 
twee vriendinnen in de armen van de bevrijders.
Na de bevrijding blijken Lily, haar vader en zusje Wal-
traud de enige overlevenden van het gezin. Ze zien 
elkaar echter pas jaren na de oorlog terug. 

Omdat de trein die haar in 1945 had moeten brengen 
tot in de buurt van haar toenmalige woonplaats Hil-
desheim niet in Hannover stopt maar doorrijdt naar 
Kampen, komt Lily in Nederland terecht, waar ze haar 
verdere leven is gebleven. Ze trouwt hier tweemaal en 
in 1948 wordt haar eerste kind, een jongetje, geboren.

Vanwege de gebeurtenissen in Birkenau was ik wel heel Vanwege de gebeurtenissen in Birkenau was ik wel heel 
bang geweest tijdens mijn zwangerschap. Ik was daar imbang geweest tijdens mijn zwangerschap. Ik was daar im--
mers geopereerd en wat zouden ze precies gedaan hebben mers geopereerd en wat zouden ze precies gedaan hebben 
toen ik onder narcose was? De experimenten die de Duitsers toen ik onder narcose was? De experimenten die de Duitsers 
op tweelingen en op jonge, zwangere Sintivrouwen hebop tweelingen en op jonge, zwangere Sintivrouwen heb--
ben uitgevoerd, waren tot op dat moment nog een goed ben uitgevoerd, waren tot op dat moment nog een goed 
bewaard geheim gebleven. Sintivrouwen op wie dit soort bewaard geheim gebleven. Sintivrouwen op wie dit soort 
operaties zijn uitgevoerd, spreken daar nooit over. Dat is operaties zijn uitgevoerd, spreken daar nooit over. Dat is 
taboe bij ons.taboe bij ons.27 

Later zal Lily nog drie kinderen krijgen. In haar actieve 
leven is ze, voor zover mogelijk, betrokken bij nationa-
le en internationale herdenkingen van Sinti- en Roma-
oorlogsslachtoffers. 

Nooit meer zwarte rook uit de schoorsteen van het crematorium. 
Foto: Lonneke Roodnat

In 2008 is Lily van Angeren-Franz (l.) in Westerbork bij de jaarlijkse herdenking van de Sinti- en Romaslachtoffers. 
Tweede van rechts: Dirk Mulder, directeur van het Herinneringscentrum Kamp Westerbork. 
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Sinti en Roma

Bij de ouderen onder de Sinti en Roma staat de Tweede 
Wereldoorlog nog helder voor ogen. Ze weten vaak 
precies wat er destijds is gebeurd. Zij die in Nederland 
konden onderduiken, kunnen de plekken die gedu-
rende de oorlogstijd als schuilplaats dienden zonder 
foto uittekenen. Namen van vriend en vijand staan nog 
op hun netvlies gebrand. 
Het dagelijkse leven verliep niet zonder slag of stoot. 
Het was zwaar, maar veelal bleek men door wilskracht 
en vooral creativiteit in staat zichzelf en daardoor het 
gezin te onderhouden.

Sani van Mullem (1934)
Het was in de winter van 1944-1945. Koud was het, dat kan Het was in de winter van 1944-1945. Koud was het, dat kan 
ik me nog herinneren. Vanwege de oorlog was er nauwelijks ik me nog herinneren. Vanwege de oorlog was er nauwelijks 
brandstof. Al wat in huis maar enigszins brandbaar was brandstof. Al wat in huis maar enigszins brandbaar was 
moest eraan geloven, vooral hout natuurlijk. Alleen de moest eraan geloven, vooral hout natuurlijk. Alleen de 
deur van het kleinste kamertje bleef gespaard. Mijn moeder deur van het kleinste kamertje bleef gespaard. Mijn moeder 
trok er dagelijks op uit voor voedsel, maar ze kwam vaak trok er dagelijks op uit voor voedsel, maar ze kwam vaak 
thuis met een lege soeppan. Ik was negen en mijn gezondthuis met een lege soeppan. Ik was negen en mijn gezond--
heid was slecht. Door ondervoeding en vitaminegebrek heid was slecht. Door ondervoeding en vitaminegebrek 
had ik zweren en last van een gebarsten lip. Het klinkt had ik zweren en last van een gebarsten lip. Het klinkt 
misschien gek, maar uit deze tijd zijn mijn mooiste herinmisschien gek, maar uit deze tijd zijn mijn mooiste herin--
neringen. Ik zwierf rond om aan eten te komen, soms wel neringen. Ik zwierf rond om aan eten te komen, soms wel 
twintig kilometers ver. Het liefst ging ik de stad uit en de twintig kilometers ver. Het liefst ging ik de stad uit en de 
boerderijen langs. Daar kon je nog terecht en daar waren boerderijen langs. Daar kon je nog terecht en daar waren 
ook de hooibergen, ’s zomers hoog en ’s winters laag, om in ook de hooibergen, ’s zomers hoog en ’s winters laag, om in 
te overnachten. Nooit ben ik bang geweest, ook niet tijdens te overnachten. Nooit ben ik bang geweest, ook niet tijdens 
die laatste oorlogswinter. Omdat het vroeg donker was en die laatste oorlogswinter. Omdat het vroeg donker was en 
het vanwege de energieschaarste verboden was een lamp te het vanwege de energieschaarste verboden was een lamp te 
ontsteken, zag je vrijwel niets. Soms flakkerde er ergens bij ontsteken, zag je vrijwel niets. Soms flakkerde er ergens bij 
een boerderij een lichtje, maar kwam je er dichterbij, dan een boerderij een lichtje, maar kwam je er dichterbij, dan 
ging het vaak uit. Ik zocht dan de mijt op en maakte er een ging het vaak uit. Ik zocht dan de mijt op en maakte er een 
gat in waar ik precies in paste. Door de lichaamswarmte en gat in waar ik precies in paste. Door de lichaamswarmte en 
de isolerende werking van het hooi sliep je als een blok. Op de isolerende werking van het hooi sliep je als een blok. Op 
een avond, weet ik nog, moest ik eerst over een bruggetje een avond, weet ik nog, moest ik eerst over een bruggetje 
om mijn alternatieve slaapplek te bereiken. Van een afstand om mijn alternatieve slaapplek te bereiken. Van een afstand 
zag ik dat er een kinderwagen voor stond, maar dat weerzag ik dat er een kinderwagen voor stond, maar dat weer--
hield me er niet van om in de hooiberg te klimmen. Plotsehield me er niet van om in de hooiberg te klimmen. Plotse--
ling echter werd ik in mijn kraag gegrepen en een stem ling echter werd ik in mijn kraag gegrepen en een stem 
vroeg wie ik was. Ik antwoordde zoiets van: ‘Ik ben het’, en vroeg wie ik was. Ik antwoordde zoiets van: ‘Ik ben het’, en 
vervolgens werd ik, jawel, door mijn eigen moeder verder vervolgens werd ik, jawel, door mijn eigen moeder verder 
de hooiberg in getrokken. Zij had er voor de veiligheid voor de hooiberg in getrokken. Zij had er voor de veiligheid voor 
gekozen om met de jongste kinderen hier de nacht door gekozen om met de jongste kinderen hier de nacht door 

te brengen. Vanaf dat moment werd het ons eigen warme te brengen. Vanaf dat moment werd het ons eigen warme 
nestje. Het waren heel gelukkige momenten die me tot nu nestje. Het waren heel gelukkige momenten die me tot nu 
toe steeds zijn bijgebleven. toe steeds zijn bijgebleven. 
Nog een verrassende ervaring uit die tijd is dat een onbeNog een verrassende ervaring uit die tijd is dat een onbe--
kende man me op straat in Den Haag vroeg om met hem kende man me op straat in Den Haag vroeg om met hem 
mee te gaan. Tegenwoordig zou je daar niet aan moeten mee te gaan. Tegenwoordig zou je daar niet aan moeten 
denken, maar ik was vol vertrouwen en ik sprong bij hem denken, maar ik was vol vertrouwen en ik sprong bij hem 
achter op de fiets. Onderweg vertelde hij dat er nog een achter op de fiets. Onderweg vertelde hij dat er nog een 
jongen bij hem in huis was. Tot mijn grootste verbazing jongen bij hem in huis was. Tot mijn grootste verbazing 
bleek die mijn eigen broertje te zijn. Prachtig, hè, iemand bleek die mijn eigen broertje te zijn. Prachtig, hè, iemand 
die zomaar zwerfkinderen oppikte en ze onderdak bood. die zomaar zwerfkinderen oppikte en ze onderdak bood. 
Dat is iets om nooit te vergetenDat is iets om nooit te vergeten..28

Hannes Weiss (1928)
Mijn vader was gestorven. Hierdoor stond mijn moeder er Mijn vader was gestorven. Hierdoor stond mijn moeder er 
met zeven kinderen alleen voor. Mijn broer en ik hielpen met zeven kinderen alleen voor. Mijn broer en ik hielpen 
haar met het organiseren van eten. Om niet direct op te haar met het organiseren van eten. Om niet direct op te 
vallen met ons zwarte haar, kleurden we dat rood. Om vallen met ons zwarte haar, kleurden we dat rood. Om 
moeilijkheden met de NSB’ers en Feldgendarmerie te voormoeilijkheden met de NSB’ers en Feldgendarmerie te voor--
komen, bleven we overdag binnen en liepen we ’s nachts komen, bleven we overdag binnen en liepen we ’s nachts 
door de stad.door de stad.29

Kokalo Weiss (1933)
Mijn vader knipte ons allemaal een kale kop. Wij dachten Mijn vader knipte ons allemaal een kale kop. Wij dachten 
bij onszelf: waren we maar geen zigeuner. Waren we maar bij onszelf: waren we maar geen zigeuner. Waren we maar 
burgers. Hadden we maar niet van die zwarte ogen. Je burgers. Hadden we maar niet van die zwarte ogen. Je 
liep er dag en nacht mee rond. Je draaide helemaal door. liep er dag en nacht mee rond. Je draaide helemaal door. 
Je durfde niet meer de straat op en hoe langer de oorlog Je durfde niet meer de straat op en hoe langer de oorlog 
duurde, des te slechter gingen we het krijgen. duurde, des te slechter gingen we het krijgen. (…)(…)
Bij de golfkartonfabriek – ik vergeet het nooit van mijn Bij de golfkartonfabriek – ik vergeet het nooit van mijn 
leven – had je een grote sloot, die is nu weg. Er groeiden leven – had je een grote sloot, die is nu weg. Er groeiden 

Herinneringen om nooit te vergetenHerinneringen om nooit te vergeten2.

Hoe een volk voortleefde in de slagschaduw van de oorlogHoe een volk voortleefde in de slagschaduw van de oorlog

Tinus (l.) en Sani van Mullem en Hannes Weiss (r.) halen herinneringen op 
tijdens de busreis naar Auschwitz, 2000.
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bramenstruiken overheen. Daaronder was het hol. Mijn bramenstruiken overheen. Daaronder was het hol. Mijn 
broers gingen er onder staan, sloegen wat takken weg en broers gingen er onder staan, sloegen wat takken weg en 
je had een eenmansgat. Daar sliepen we dan in. je had een eenmansgat. Daar sliepen we dan in. (…)(…) We  We 
hoorden over ons heen de kogels en granaten fluiten tijdens hoorden over ons heen de kogels en granaten fluiten tijdens 
de slag om Arnhem.de slag om Arnhem.30

Mokkel Dewus (1925)
Toen de oorlog uitbrak had ik al drie kinderen. Mijn vader, Toen de oorlog uitbrak had ik al drie kinderen. Mijn vader, 
moeder, broertjes en zusjes – ik had er negen – zijn allemaal moeder, broertjes en zusjes – ik had er negen – zijn allemaal 
in 1944 weggebracht via Westerbork naar Duitsland. Mijn in 1944 weggebracht via Westerbork naar Duitsland. Mijn 
jongste broertje was zes jaar. Toen iedereen werd opgepakt jongste broertje was zes jaar. Toen iedereen werd opgepakt 
was ik aan het venten in de buurt van Arnhem, samen met was ik aan het venten in de buurt van Arnhem, samen met 
mijn schoonzusje. Op een station waar we overstapten wermijn schoonzusje. Op een station waar we overstapten wer--
den we gewaarschuwd. We moesten wegwezen. Later ben den we gewaarschuwd. We moesten wegwezen. Later ben 
ik met mijn man en kinderen richting Zutphen gevlucht. ik met mijn man en kinderen richting Zutphen gevlucht. 
De brug over de IJssel kan ik me nog goed herinneren. In De brug over de IJssel kan ik me nog goed herinneren. In 
de buurt van Oldenzaal doken we onder in de schuur bij de buurt van Oldenzaal doken we onder in de schuur bij 
een boerderij. Ik vind het jammer dat ik de naam van het een boerderij. Ik vind het jammer dat ik de naam van het 
dorp en die van de boer niet meer weet. Hij heeft ons echt dorp en die van de boer niet meer weet. Hij heeft ons echt 
geholpen.geholpen.31 

Tinus van Mullem (1932)
Ik was de oudste zoon in het huishouden en moest voor eten Ik was de oudste zoon in het huishouden en moest voor eten 
zorgen. Mijn moeder kon de straat niet op, dat werd in 1943 zorgen. Mijn moeder kon de straat niet op, dat werd in 1943 
op een gegeven moment te gevaarlijk. De honger maakte je op een gegeven moment te gevaarlijk. De honger maakte je 
vindingrijk. Ik kon heel goed stelen en roven. Ik sloop zo’n vindingrijk. Ik kon heel goed stelen en roven. Ik sloop zo’n 
winkel in, jatte een paar broden en bracht die thuis. Na de winkel in, jatte een paar broden en bracht die thuis. Na de 
oorlog kostte het me moeite om dat af te leren.oorlog kostte het me moeite om dat af te leren.32 

Nico Walter (1937)
Oma woonde in Den Haag en wij in Den Helder. Wij wisten Oma woonde in Den Haag en wij in Den Helder. Wij wisten 
destijds niet wat zich in Den Haag afspeelde destijds niet wat zich in Den Haag afspeelde (zigeuner(zigeuner--
vervolgingen, red.).vervolgingen, red.). Wij werden op tijd geëvacueerd. Zes  Wij werden op tijd geëvacueerd. Zes 
jaar was ik toen we uit Den Helder vertrokken. jaar was ik toen we uit Den Helder vertrokken. (…)(…) Bij ons  Bij ons 
vertrek naar Ruurlo mochten we niets meenemen, alleen vertrek naar Ruurlo mochten we niets meenemen, alleen 
handbagage. Mijn moeder, Maria Schaefer (Nellie), had handbagage. Mijn moeder, Maria Schaefer (Nellie), had 
het moeilijk. In februari 1940 was mijn vader overleden het moeilijk. In februari 1940 was mijn vader overleden 
en zij stond er met zeven kinderen alleen voor. en zij stond er met zeven kinderen alleen voor. (…)(…) Tegen  Tegen 
bevrijdingstijd – de Canadezen hebben ons bevrijd – vlogen bevrijdingstijd – de Canadezen hebben ons bevrijd – vlogen 
duizenden vliegtuigen over. De V1’s werden een kilometer duizenden vliegtuigen over. De V1’s werden een kilometer 
of twee van Ruurlo afgeschoten. Het ging gepaard met of twee van Ruurlo afgeschoten. Het ging gepaard met 
verschrikkelijk veel geweld. Ons kamp, waar illegaal verschrikkelijk veel geweld. Ons kamp, waar illegaal 
mensen uit alle delen van Nederland verbleven, werd ook mensen uit alle delen van Nederland verbleven, werd ook 
regelmatig bestookt. De vliegtuigen kwamen zo laag over regelmatig bestookt. De vliegtuigen kwamen zo laag over 
dat je de piloten zag zitten. Ik werkte zo nu en dan op een dat je de piloten zag zitten. Ik werkte zo nu en dan op een 
bollenbedrijf waar machines stonden die stof afzuigen; bollenbedrijf waar machines stonden die stof afzuigen; 
het geluid daarvan leek op een vliegtuig dat gierend naar het geluid daarvan leek op een vliegtuig dat gierend naar 
beneden dook. Vreselijk! Bij de latere sirenes die elke maand beneden dook. Vreselijk! Bij de latere sirenes die elke maand 
afgingen, wist ik in het begin ook niet waar ik het zoeken afgingen, wist ik in het begin ook niet waar ik het zoeken 
moest. moest. (…)(…)
Wij waren destijds verplicht Den Helder te verlaten omdat Wij waren destijds verplicht Den Helder te verlaten omdat 
het militair gebied was. Slechts enkelen, de NSB’ers, mochhet militair gebied was. Slechts enkelen, de NSB’ers, moch--
ten daar blijven en dat hebben wij gemerkt. In het najaar ten daar blijven en dat hebben wij gemerkt. In het najaar 
van 1945 mochten we naar ons ouderlijk huis terugkeren. van 1945 mochten we naar ons ouderlijk huis terugkeren. 
Het was compleet gesloopt. Zelfs de planken waren uit de Het was compleet gesloopt. Zelfs de planken waren uit de 

vloer getrokken. De kasten stonden open en waren leeg. vloer getrokken. De kasten stonden open en waren leeg. 
Mijn moeder woog nog geen 45 kilo meer en stond letterlijk Mijn moeder woog nog geen 45 kilo meer en stond letterlijk 
met lege handen. Er bestond een instelling, De Hark, waar met lege handen. Er bestond een instelling, De Hark, waar 
je kleding en andere spullen gratis kon ophalen. Ikzelf je kleding en andere spullen gratis kon ophalen. Ikzelf 
kreeg van een gezin in Denemarken eenmaal in de maand kreeg van een gezin in Denemarken eenmaal in de maand 
een voedselpakket toegestuurd. Dat ontving je alleen als je een voedselpakket toegestuurd. Dat ontving je alleen als je 
ondervoed was. Onze buurman, meneer Bais, was visser en ondervoed was. Onze buurman, meneer Bais, was visser en 
had zelf veel kinderen, maar hij gaf ons eten; vis natuurlijk, had zelf veel kinderen, maar hij gaf ons eten; vis natuurlijk, 
want die ving hij.want die ving hij.33 

Woonwagenbewoners

Ook woonwagenbewoners34, of ‘reizigers’ zoals ze zich-
zelf noemen, zijn gedurende de Tweede Wereldoorlog 
opgejaagd en vervolgd. In de drie eerste bezettings-
jaren maakte de overheid geen onderscheid tussen 
zigeuners en overige woonwagenbewoners (door de 
nazi’s betiteld als germanische Zigeuner). Beide groepen 
werden door dezelfde Duitse en Nederlandse maat-
regelen getroffen: evacuatie uit bepaalde gebieden, 
beperking van de beroepsuitoefening, geleidelijke 

Bij de boerderijen konden Sinti onderduiken en kregen ze eten. 

Woonwagens en hun bewoners moesten uit het straatbeeld verdwijnen en 
in verzamelkampen worden ondergebracht.
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samentrekking en opsluiting in verzamelkampen.35 
In mei 1943 gaf het hoofd van de Duitse politie in 
Nederland, de Befehlshaber der Sicherheitspolizei und SD, 
Rauter, het bevel alle woonwagenbewoners vaste 
woonplaatsen te geven, terwijl vanaf 1 juli 1943 een 
trekverbod van kracht werd. Rauter verordonneerde 
dat woonwagenbewoners op de eerste plaats moesten 
verdwijnen uit de streek rond Hilversum (waar het 
hoofdkwartier van de Wehrmacht was gevestigd) en uit 
de hele Nederlandse kuststreek. Dit laatstgenoemde 
gebied moest worden veiliggesteld in verband met 
een mogelijke geallieerde invasie. Van de in Nederland 
aanwezige ca. 2700 woonwagens moesten er uiteinde-
lijk 1163 naar de zevenentwintig verzamelkampen wor-
den overgebracht, de grootste (met meer dan vijftig 
wagens) in Apeldoorn, Utrecht, ’s-Hertogenbosch, Til-
burg, Groningen, Amersfoort en Westerbork. De beve-
len kwamen van Duitse zijde, maar de uitvoering van 
de maatregelen was opgedragen aan de Nederlandse 
politie.36 De centralisatie vond plaats onder politiebe-
geleiding en ook in de gemeenten waar de verzamel-
kampen zich bevonden moesten de woonwagenbewo-
ners onder politietoezicht komen te staan. Alle man-
nen, in het bijzonder de zogenaamd arbeidsschuwen, 
moesten in het arbeidsproces worden ingeschakeld; in 
Nederland of Duitsland.37 Naast de grootscheepse vor-
dering van de paarden voor de Duitse Wehrmacht vindt 
eind 1943 ook het vorderen van woonwagens plaats als 
huisvesting voor bombardementsslachtoffers.
Om aan de verzamelkampen te ontkomen hanteerden 
woonwagenbewoners verschillende strategieën. Velen 
verkochten hun wagen, of stalden deze tijdelijk bij 

boeren en trokken meest in onbewoonbaar verklaarde 
woningen. Anderen doken onder in de bossen of op 
de hei en leefden als ‘holbewoners’. Daarnaast liet de 
bewaking van veel verzamelkampen te wensen over, 
waardoor de mogelijkheid bestond deze weer te ver-
laten. In juni 1944 bevonden van de geplande 1163 
wagens er zich nog maar ongeveer 400 in de verzamel-
kampen.38 
Uit de cijfers blijkt dat er ook woonwagenbewoners tij-
dens de landelijke razzia op zigeuners van 16 mei 1944 
zijn opgepakt. In Westerbork werden die avond 578 
personen binnengebracht: 299 zigeuners en 279 woon-
wagenbewoners die werden aangeduid als asocialen. 
Vrij snel na binnenkomst was duidelijk dat deze laat-
sten, samen met de zigeuners die over een buitenlands 
paspoort beschikten, weer zouden worden vrijgelaten. 

Blijvend van invloed
Vol ingehouden angst en een gevecht om de meest 
noodzakelijke levensbehoeften, zo zou je de situatie 
van ook veel woonwagenbewoners gedurende de oor-
logsjaren kunnen beschrijven. Toch hebben ze, levend 
aan de rand van de samenleving en niet in tel, de 
moed erin gehouden en er zich vol vertrouwen door-
heen geslagen. Al was het soms verre van gemakkelijk.

Henny van Es (1944)
Henny van Es werd geboren toen de Tweede Wereld-
oorlog op zijn einde liep. Zelf maakte hij deze dus niet 
mee, maar de gebeurtenissen uit die tijd, die in de 
jaren zeventig door zijn moeder zijn opgetekend, hou-
den hem nog steeds bezig.

De eerste oorlogsjaren zijn al moeilijk voor mijn familie, De eerste oorlogsjaren zijn al moeilijk voor mijn familie, 
maar daarna begint een ware lijdensweg. Het is september maar daarna begint een ware lijdensweg. Het is september 
1943; de kinderen zijn alleen thuis. Ineens verschijnen er 1943; de kinderen zijn alleen thuis. Ineens verschijnen er 
plaatselijke politieagenten die meedelen dat ze in opdracht plaatselijke politieagenten die meedelen dat ze in opdracht 
van de burgemeester de woonwagen in beslag moeten nevan de burgemeester de woonwagen in beslag moeten ne--
men. Omwonende burgers die het schandalig vinden wat men. Omwonende burgers die het schandalig vinden wat 
er gebeurt, gaan zich ermee bemoeien, maar dat heeft geen er gebeurt, gaan zich ermee bemoeien, maar dat heeft geen 
invloed. Huilende kinderen worden eruit gezet en de wagen invloed. Huilende kinderen worden eruit gezet en de wagen 
wordt meegenomen. Even later treffen mijn ouders hun wordt meegenomen. Even later treffen mijn ouders hun 
kinderen op straat aan. Van een gekregen stuk zeil wordt kinderen op straat aan. Van een gekregen stuk zeil wordt 
een tent gemaakt waarin ze de eerstvolgende drie nachten een tent gemaakt waarin ze de eerstvolgende drie nachten 
slapen. Overdag zijn ze in het bos en eten krijgen ze van slapen. Overdag zijn ze in het bos en eten krijgen ze van 
anderen. Alle medewerking wordt geweigerd om ten minste anderen. Alle medewerking wordt geweigerd om ten minste 
de persoonlijke spullen uit de wagen te mogen halen. Later de persoonlijke spullen uit de wagen te mogen halen. Later 
is nooit meer iets teruggevonden, niet van de wagen, noch is nooit meer iets teruggevonden, niet van de wagen, noch 
van de inboedelvan de inboedel..
Toen de burgemeester van St.-AnthonisToen de burgemeester van St.-Anthonis (de toenmalige  (de toenmalige 
woonplaats van de familie Van Es, red.) woonplaats van de familie Van Es, red.) ter ore kwam ter ore kwam 
dat de familie na enkele dagen een onderkomen in Nijmedat de familie na enkele dagen een onderkomen in Nijme--
gen had gevonden, drukte hij zich zo uit: ‘Gelukkig zijn gen had gevonden, drukte hij zich zo uit: ‘Gelukkig zijn 
we van die zigeuners af!’ Maar hij maakte een vergissing. we van die zigeuners af!’ Maar hij maakte een vergissing. 
Iedereen wist dat wij geen zigeuners zijn. Het was deze Iedereen wist dat wij geen zigeuners zijn. Het was deze 

Niet alleen woonwagens, ook de paarden werden door de Duitsers massaal 
gevorderd.
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groep namelijk verboden om in de oorlog rond te reizen. groep namelijk verboden om in de oorlog rond te reizen. 
Als de gemeente aan ons gezin gewoon een standplaats had Als de gemeente aan ons gezin gewoon een standplaats had 
toegewezen, waren er geen problemen geweest. toegewezen, waren er geen problemen geweest. 
Het bombardement van 22 februari 1944 maakt een eind Het bombardement van 22 februari 1944 maakt een eind 
aan het verblijf in Nijmegen. Alle gezinsleden overleven aan het verblijf in Nijmegen. Alle gezinsleden overleven 
het, maar op aanraden wordt de stad verlaten. Ze keren het, maar op aanraden wordt de stad verlaten. Ze keren 
terug naar St.-Anthonis, waar de autoriteiten zich in eerste terug naar St.-Anthonis, waar de autoriteiten zich in eerste 
instantie fel tegen hun komst verzetten. Ze mogen uiteininstantie fel tegen hun komst verzetten. Ze mogen uitein--
delijk in een huisje op de heide gaan wonen, maar hun delijk in een huisje op de heide gaan wonen, maar hun 
rust is van korte duur. Als door de Duitsers gevraagd wordt rust is van korte duur. Als door de Duitsers gevraagd wordt 
of er in de gemeente zigeuners verblijven, wordt door een of er in de gemeente zigeuners verblijven, wordt door een 
ambtenaar prompt de naam Van Es genoemd. Zo komt het ambtenaar prompt de naam Van Es genoemd. Zo komt het 
dat een koopmansfamilie, die sinds generaties in de streek dat een koopmansfamilie, die sinds generaties in de streek 
rondreist, op transport wordt gesteld en nog wel onder rondreist, op transport wordt gesteld en nog wel onder 
leiding van een Nederlandse politiefunctionaris en een dito leiding van een Nederlandse politiefunctionaris en een dito 
agent. Vanuit Oploo eerst naar Boxmeer, van daar per trein agent. Vanuit Oploo eerst naar Boxmeer, van daar per trein 
naar Assen. Daar aangekomen worden ze overgeleverd aan naar Assen. Daar aangekomen worden ze overgeleverd aan 
de landwacht, die hen vervolgens overdraagt aan de SS en de landwacht, die hen vervolgens overdraagt aan de SS en 
uiteindelijk belanden ze in het Kamp Westerbork.uiteindelijk belanden ze in het Kamp Westerbork.
Na een verblijf van veertien dagen wordt door kampleider Na een verblijf van veertien dagen wordt door kampleider 
Aus der Fünten en door de heer Gemmeker geconstateerd Aus der Fünten en door de heer Gemmeker geconstateerd 
dat deze mensen geen zigeuners zijn, maar doodgewone dat deze mensen geen zigeuners zijn, maar doodgewone 
handelslieden. Ze mogen het kamp verlaten. Bij terugkomst handelslieden. Ze mogen het kamp verlaten. Bij terugkomst 
blijkt dat alle huisraad is verdwenen. Weer zijn het welgeblijkt dat alle huisraad is verdwenen. Weer zijn het welge--
zinde buurtbewoners die ze van het meest noodzakelijke zinde buurtbewoners die ze van het meest noodzakelijke 
voorzien. En in juni 1944 word ik geboren.voorzien. En in juni 1944 word ik geboren.
Even krijgen we de kans om tot rust te komen, maar als de Even krijgen we de kans om tot rust te komen, maar als de 
bevrijding een feit is legeren Engelsen zich vlak bij ons. Er bevrijding een feit is legeren Engelsen zich vlak bij ons. Er 
wordt afweergeschut geplaatst en we moeten tijdelijk verwordt afweergeschut geplaatst en we moeten tijdelijk ver--
trekken. Na drie weken blijkt dat alles in huis is vernield: trekken. Na drie weken blijkt dat alles in huis is vernield: 
geen bed of meubelstuk is nog te gebruiken. Tevergeefs geen bed of meubelstuk is nog te gebruiken. Tevergeefs 
wordt aangeklopt bij hulpverlenende instanties; alleen door wordt aangeklopt bij hulpverlenende instanties; alleen door 
te bedelen kan het opnieuw worden ingerichtte bedelen kan het opnieuw worden ingericht..39 

Woonwagenvrouw (1926) (anoniem)
Mijn vader had in die tijd een behoorlijke wagen. Hij had Mijn vader had in die tijd een behoorlijke wagen. Hij had 
hem gelukkig meegenomen. Zo konden we later naar hem gelukkig meegenomen. Zo konden we later naar 
Friesland reizen, totdat we door de Duitse bezetter werden Friesland reizen, totdat we door de Duitse bezetter werden 
gedwongen naar Apeldoorn te vertrekken. Daar moesten gedwongen naar Apeldoorn te vertrekken. Daar moesten 
we op een groot kamp bij elkaar staan. Trekken werd verbowe op een groot kamp bij elkaar staan. Trekken werd verbo--
den. Dat was een ramp. We waren nog met ons vijven: mijn den. Dat was een ramp. We waren nog met ons vijven: mijn 
ouders, twee broertjes en ik. De anderen waren getrouwd. ouders, twee broertjes en ik. De anderen waren getrouwd. 
Ja, en daar stonden we dan. Venten ging niet meer; met zoJa, en daar stonden we dan. Venten ging niet meer; met zo--
veel handelaars bij elkaar kon je dat vergeten. Steun kreeg veel handelaars bij elkaar kon je dat vergeten. Steun kreeg 
je niet en werk hadden ze niet voor je. Stelen was verboden. je niet en werk hadden ze niet voor je. Stelen was verboden. 
Hoe we in die tijd aan de kost gekomen zijn om in leven te Hoe we in die tijd aan de kost gekomen zijn om in leven te 
blijven weet ik zelf ook niet goed. Je moet natuurlijk van blijven weet ik zelf ook niet goed. Je moet natuurlijk van 
andermans spullen afblijven, dat is duidelijk. Trouwens, je andermans spullen afblijven, dat is duidelijk. Trouwens, je 
werd zo in de kraag gegrepen. Niet alleen de Duitsers, ook werd zo in de kraag gegrepen. Niet alleen de Duitsers, ook 
de Nederlandse politie hield ons voortdurend in de gatende Nederlandse politie hield ons voortdurend in de gaten..40 

Mijn moeder heeft in de oorlog toch nog gevent. Ze kocht Mijn moeder heeft in de oorlog toch nog gevent. Ze kocht 
via de familie lappen en garen bij ‘De Pijp’ in Enschede, zo via de familie lappen en garen bij ‘De Pijp’ in Enschede, zo 
noemden ze de textielfabrieken daar. Die handel werd dan noemden ze de textielfabrieken daar. Die handel werd dan 
doorverkocht aan de boeren en ook wel geruild om aan doorverkocht aan de boeren en ook wel geruild om aan 

een lapje vlees of wat groente te komen. Jammer dat daar een lapje vlees of wat groente te komen. Jammer dat daar 
zo gauw een eind aan kwam. Op zeker moment kwam de zo gauw een eind aan kwam. Op zeker moment kwam de 
‘treinenstop’: de verbinding van Apeldoorn naar Enschede ‘treinenstop’: de verbinding van Apeldoorn naar Enschede 
werd lamgelegdwerd lamgelegd..41

De meeste mannelijke woonwagenbewoners verstop-
ten zich of doken onder, vooral bij boeren, om niet in 
Nederland of Duitsland tewerkgesteld te worden. Som-
migen gaven gehoor aan de plicht om zich te melden.

Tante Claar (rond 1925)
Onder de paardenstal bij de boerderij was een schuilkelOnder de paardenstal bij de boerderij was een schuilkel--
der gemaakt. Terwijl de boeren op een zondag naar de der gemaakt. Terwijl de boeren op een zondag naar de 
kerk waren, was er weer een razzia. Er was van tevoren kerk waren, was er weer een razzia. Er was van tevoren 
gewaarschuwd en er zaten zeventien mannen onder de gewaarschuwd en er zaten zeventien mannen onder de 
stal. De ruif met hooi verborg de ingang. De Duitsers, met stal. De ruif met hooi verborg de ingang. De Duitsers, met 
de landwachters, hadden iemand de paardenstal in zien de landwachters, hadden iemand de paardenstal in zien 
lopen. Alles werd op z’n kop gezet. Oom Kobus, die astma lopen. Alles werd op z’n kop gezet. Oom Kobus, die astma 
had, kreeg onder de grond een hoestbui. Van angst hebben had, kreeg onder de grond een hoestbui. Van angst hebben 
ze hem de keel dichtgeknepen zodat hij bewusteloos raakte. ze hem de keel dichtgeknepen zodat hij bewusteloos raakte. 
De spanning was verschrikkelijk. Maar de Duitsers vonden De spanning was verschrikkelijk. Maar de Duitsers vonden 
niemand. Nadat ze waren vertrokken bleef een NSB’er een niemand. Nadat ze waren vertrokken bleef een NSB’er een 
tijdlang op wacht staan. Eindelijk konden we, toen die ook tijdlang op wacht staan. Eindelijk konden we, toen die ook 
vertrokken was, het teken ‘veilig’ gevenvertrokken was, het teken ‘veilig’ geven..42

Mannus (1926)
Jongens en mannen moesten zich melden om een tankval Jongens en mannen moesten zich melden om een tankval 
(een gecamoufleerde valkuil voor tanks, red.)(een gecamoufleerde valkuil voor tanks, red.) te  te 
graven bij Beilen in Drenthe. Met mijn vader en anderen graven bij Beilen in Drenthe. Met mijn vader en anderen 
ging ik er met de tram naar toe. ’s Avonds tegen tienen arriging ik er met de tram naar toe. ’s Avonds tegen tienen arri--
veerden we in Diever. veerden we in Diever. (…)(…) Al die tijd was mijn vader bij me.  Al die tijd was mijn vader bij me. 
Hij had last van zijn maag en ik had natte pleuris onder de Hij had last van zijn maag en ik had natte pleuris onder de 
leden, maar dat wist ik toen nog niet. Het eten was slecht en leden, maar dat wist ik toen nog niet. Het eten was slecht en 
we voelden ons beroerd en ziekwe voelden ons beroerd en ziek..43

Oudere woonwagenbewoners herinneren zich door-
gaans scherp wat ze, veelal als kind, in die oorlogsjaren 
hebben meegemaakt. Ze zien alles nog duidelijk voor 
zich. Vooral die woonwagenbewoners die zelf werden 
vervolgd, opgepakt, of moesten onderduiken.

Van de in beslag genomen of overhaast verlaten woonwagens bleef in de 
oorlogsperiode door opzettelijke vernieling weinig over.

Foto: Rom e.V., Keulen
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Mevrouw De Vries (geboortejaar niet bekend)
Voor mij, en voor veel oudere mensen, ligt de Tweede WeVoor mij, en voor veel oudere mensen, ligt de Tweede We--
reldoorlog nog vers in het geheugen. Ik blijf er altijd aan reldoorlog nog vers in het geheugen. Ik blijf er altijd aan 
denken. Nu zovelen die de oorlog hebben meegemaakt er denken. Nu zovelen die de oorlog hebben meegemaakt er 
niet meer zijn, praat ik er ook niet langer over. Maar verniet meer zijn, praat ik er ook niet langer over. Maar ver--
geten doe ik het niet. Ik zie nog een oudere Duitse soldaat geten doe ik het niet. Ik zie nog een oudere Duitse soldaat 
bij mij voor de wagen staan. Mijn man was op dat moment bij mij voor de wagen staan. Mijn man was op dat moment 
niet thuis. De soldaat was op zoek naar een jongen die in de niet thuis. De soldaat was op zoek naar een jongen die in de 
kost zou zijn bij een caféhouder. Ik was toch al anders dan kost zou zijn bij een caféhouder. Ik was toch al anders dan 
anderen en nodigde hem meteen uit om binnen te komen. anderen en nodigde hem meteen uit om binnen te komen. 
Dat deed hij en ik schonk hem een kopje surrogaatkoffie in, Dat deed hij en ik schonk hem een kopje surrogaatkoffie in, 
want echte hadden we niet. Hij vroeg of ik een NSB’er was. want echte hadden we niet. Hij vroeg of ik een NSB’er was. 
Ik sprak niets anders dan de waarheid en antwoordde hem: Ik sprak niets anders dan de waarheid en antwoordde hem: 
‘Nee’. Nou, dat vond hij mooi. Hij was ook tegen de oorlog. ‘Nee’. Nou, dat vond hij mooi. Hij was ook tegen de oorlog. 
Even later nam hij afscheid, gaf mij een hand en levensmidEven later nam hij afscheid, gaf mij een hand en levensmid--
delenbonnetjes om boodschappen te kunnen doen. Daarop delenbonnetjes om boodschappen te kunnen doen. Daarop 
bedankte ik hem voor zijn bezoek.bedankte ik hem voor zijn bezoek.44

Annie Hoeré-Truggelaar (1932)
Als achtjarige heb ik de bombardementen op Rotterdam Als achtjarige heb ik de bombardementen op Rotterdam 
meegemaakt. Ik weet nog dat we onder een vrachtwagen meegemaakt. Ik weet nog dat we onder een vrachtwagen 
lagen. Het ‘vuurwerk’ vond ik prachtig, maar tegelijkertijd lagen. Het ‘vuurwerk’ vond ik prachtig, maar tegelijkertijd 
was er een grote angst, die ik ook bij mijn ouders voelde. was er een grote angst, die ik ook bij mijn ouders voelde. 
Niet lang daarna heb ik verplicht een executie moeten aanNiet lang daarna heb ik verplicht een executie moeten aan--
zien. Negen onderduikers werden ontdekt in de schuilplaats zien. Negen onderduikers werden ontdekt in de schuilplaats 
onder de boerderij, onder wie twee broers uit het verzet. Eén onder de boerderij, onder wie twee broers uit het verzet. Eén 
was al doodgeschoten en de andere moest hem naar buiten was al doodgeschoten en de andere moest hem naar buiten 
dragen. Acht Duitse soldaten wilden dat wij en de voorbijdragen. Acht Duitse soldaten wilden dat wij en de voorbij--
gangers getuigen zouden zijn van het verdere verloop. Voor gangers getuigen zouden zijn van het verdere verloop. Voor 
onze ogen kreeg deze jongen de kogel en hij viel neer als een onze ogen kreeg deze jongen de kogel en hij viel neer als een 
slappe pop. Het was verschrikkelijk om te zien. slappe pop. Het was verschrikkelijk om te zien. 
Mijn moeder, Antje Henderiks, was een verzetsstrijdster en Mijn moeder, Antje Henderiks, was een verzetsstrijdster en 
ze heeft in de oorlog veel levens gered door mensen te laten ze heeft in de oorlog veel levens gered door mensen te laten 
onderduiken. Kijk, (terwijl ze een broche laat zien) dit is onderduiken. Kijk, (terwijl ze een broche laat zien) dit is 

een geschenk van een vliegenier uit Rhodesië met wie ze nog een geschenk van een vliegenier uit Rhodesië met wie ze nog 
lang contact heeft gehouden. Hij kon zich schuilhouden in lang contact heeft gehouden. Hij kon zich schuilhouden in 
een geheime plaats onder de boerderij waar we toen wooneen geheime plaats onder de boerderij waar we toen woon--
den. Nadat zijn papieren in orde waren gemaakt bracht den. Nadat zijn papieren in orde waren gemaakt bracht 
mijn moeder hem naar een veiliger plek. Om niet op te mijn moeder hem naar een veiliger plek. Om niet op te 
vallen trok ze de broek van haar vader aan. Geruime tijd vallen trok ze de broek van haar vader aan. Geruime tijd 
daarna scheerde een vliegtuig enkele keren laag over. Het daarna scheerde een vliegtuig enkele keren laag over. Het 
bleek de piloot te zijn, die een laatste groet kwam brengen. bleek de piloot te zijn, die een laatste groet kwam brengen. 
Later schreef hij aan haar: ‘Je was mijn reddende engel.’ Later schreef hij aan haar: ‘Je was mijn reddende engel.’ 
Voor haar verzetsactiviteiten heeft mijn moeder meerdere Voor haar verzetsactiviteiten heeft mijn moeder meerdere 
onderscheidingen uit verschillende landen gekregen, onder onderscheidingen uit verschillende landen gekregen, onder 
andere uit Amerika van president Eisenhower.andere uit Amerika van president Eisenhower.45

Helena Josephina Gelaudi (1933)
Van ons verblijf in het kamp Westerbork, tijdens de Tweede Van ons verblijf in het kamp Westerbork, tijdens de Tweede 
Wereldoorlog, heb ik voortdurend last. Ik was destijds Wereldoorlog, heb ik voortdurend last. Ik was destijds 
twaalf jaar en wat ik daar gezien heb is te afschuwelijk twaalf jaar en wat ik daar gezien heb is te afschuwelijk 
voor woorden. Het lorrietje over de spoorlijn zie ik nog voor woorden. Het lorrietje over de spoorlijn zie ik nog 
steeds rijden. Uit nieuwsgierigheid waar dat naar toe ging steeds rijden. Uit nieuwsgierigheid waar dat naar toe ging 
en wat het vervoerde verstopte ik me eens in de struiken. en wat het vervoerde verstopte ik me eens in de struiken. 
Van daaruit zag ik dat er dode mensen in lagen. Ik hoor Van daaruit zag ik dat er dode mensen in lagen. Ik hoor 
ook nog steeds de voetstappen van de wachters in de barakook nog steeds de voetstappen van de wachters in de barak--
ken waar we waren ondergebracht. De vloeren bestonden ken waar we waren ondergebracht. De vloeren bestonden 
uit houten planken en onder hun schoenen zaten ijzers. uit houten planken en onder hun schoenen zaten ijzers. 
Die maakten ’s nachts zoveel lawaai dat niemand een oog Die maakten ’s nachts zoveel lawaai dat niemand een oog 
dichtdeed. Dat gestamp zit in mijn oren en ik kan ervan dichtdeed. Dat gestamp zit in mijn oren en ik kan ervan 
wakker schrikken. Kamp Westerbork heeft dagelijks invloed wakker schrikken. Kamp Westerbork heeft dagelijks invloed 
op mijn leven. Door het geronk van een vliegtuig denk ik op mijn leven. Door het geronk van een vliegtuig denk ik 
meteen terug aan die tijd. Een oorlogsfilm op de televisie zet meteen terug aan die tijd. Een oorlogsfilm op de televisie zet 
ik meteen af. Als ik ook maar even kijk, rollen de tranen ik meteen af. Als ik ook maar even kijk, rollen de tranen 
onder mijn bril vandaan. Ik kan er echt niet tegenonder mijn bril vandaan. Ik kan er echt niet tegen..46

Fie Offenberg (geboortejaar niet bekend)
Ik zit nog steeds te wachten op een cadeautje dat koningin Ik zit nog steeds te wachten op een cadeautje dat koningin 
Wilhelmina ons beloofde. In de oorlog, op 19 januari 1943, Wilhelmina ons beloofde. In de oorlog, op 19 januari 1943, 
wordt prinses Margriet geboren in Canada. Ter gelegenheid wordt prinses Margriet geboren in Canada. Ter gelegenheid 
van die koninklijke geboorte wordt aan alle ouders in Nevan die koninklijke geboorte wordt aan alle ouders in Ne--
derland die op dezelfde dag een kind hebben gekregen een derland die op dezelfde dag een kind hebben gekregen een 
babypakket verstrekt. Die dag is ook mijn zoon geboren. babypakket verstrekt. Die dag is ook mijn zoon geboren. 
Wij woonden toen in een klein woonwagentje en hadden Wij woonden toen in een klein woonwagentje en hadden 
het niet breed. Dat extraatje konden we dus goed gebruiken. het niet breed. Dat extraatje konden we dus goed gebruiken. 
Maar na achtenvijftig jaar moet het nog steeds worden Maar na achtenvijftig jaar moet het nog steeds worden 
afgeleverd. Een korte tijd daarna werd mijn man meegeafgeleverd. Een korte tijd daarna werd mijn man meege--
nomen en naar Duitsland gestuurd om er te werken. Ikzelf nomen en naar Duitsland gestuurd om er te werken. Ikzelf 
werd, samen met mijn kinderen, in mei 1944 door nota werd, samen met mijn kinderen, in mei 1944 door nota 
bene de Nederlandse politie opgepakt en naar Westerbork bene de Nederlandse politie opgepakt en naar Westerbork 
getransporteerd. Na enkele dagen werden we weer vrijgelagetransporteerd. Na enkele dagen werden we weer vrijgela--
ten en een poos later kregen we ook onze in beslag genomen ten en een poos later kregen we ook onze in beslag genomen 
wagen weer terug. Maar die was helemaal kapot! Nooit wagen weer terug. Maar die was helemaal kapot! Nooit 
heeft daar een vergoeding of een excuus tegenover gestaan.heeft daar een vergoeding of een excuus tegenover gestaan.47

Na de oorlog komt het gewone woonwagenleven langzaam maar zeker 
weer op gang. Kapucijnerpater Gaudentius bezoekt rond 1950 het woon-
wagencentrum in Breda.
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Monumenten 

Talloze monumenten en jaarlijkse herdenkingen in 
Nederland herinneren aan de schokkende gebeurtenis-
sen tijdens die ingrijpende oorlogsperiode 1940-1945. 
Voor de omgekomen Roma en Sinti in de Tweede 
Wereldoorlog bestond er echter nauwelijks nationale 
belangstelling, of, zoals Lalla Weiss van het Sinti en 
Roma Centrum het uitdrukte: ‘Bij alle herdenkingen 
die er zijn geweest, waren wij een onderdeeltje, altijd 
een ondergeschoven kindje’. Pas in 2000, op 19 mei, de 
dag dat in 1944 245 Sinti en Roma op transport naar 
Auschwitz werden gesteld, vond in Kamp Westerbork 
de eerste eigen nationale herdenkingsdag van de Sinti 
plaats. 

Ter nagedachtenis aan de omgekomen Sinti en Roma 
zijn sinds eind jaren zeventig in diverse Nederlandse 
gemeenten, zoals Amsterdam (Museumplein), Beek 
(L.), Drachten (gemeente Smallingerland), Den Haag 
(Bilderdijkstraat) en Westerbork (Kamp Westerbork), 
monumenten opgericht. Jaarlijks vinden hier herden-
kingen plaats. Ook tijdens de Nationale Dodenherden-
king op 4 mei brengt men op meerdere plaatsen in 
Nederland de gedeporteerde en omgekomen Sinti en 
Roma in herinnering, zoals in Veldhoven, Roermond 
en de geboorteplaats van Settela Steinbach: Buchten. 
Internationaal blijven oorlogsslachtoffers in gedachten 
door herdenkingen in voormalige concentratiekam-
pen, waaronder Auschwitz.

Limburg
‘Wij lieten hen gaan’ – duidelijker kan het bijna niet 
gezegd worden – is de enige tekst die aangebracht is 
op het door pater Mathieu van Kampen ontworpen 
monument in het Limburgse Beek. Het monument 
voor de gedeporteerde Sinti staat er sinds 1994. 
Maar niet altijd wordt een gedenkteken door de Sinti 
of Roma op prijs gesteld. Nabestaanden willen dit 
gewoon niet. Er past geen pleister op de schrijnende 
oorlogswonden. In het Zuid-Limburgse Brunssum is 
een herinneringsteken niet tot stand gekomen. De ge-
meente stuitte in 1995 op groot verzet van nabestaan-
den die de voorgestelde houten plank met hoefnagels 
als herinnering aan de gedeporteerde familie Steinbach 
verwierpen. ‘Hoefnagels sla je alleen in een hoefijzer 

van een paard, eeuwenlang het dier en symbool van 
de vrijheid. Nergens anders spijker je een hoefnagel 
in vast,’ zo verwoordde een oudere Sinto de afwijzing. 
Ook in Buchten, de geboorteplaats van Anna Maria 
Steinbach, bekend onder de naam Settela, bestaat nog 
steeds weerstand van familieleden tegen de oprichting 
van een gedenkteken voor het gedeporteerde ‘meisje 
met de hoofddoek’. 

Blijven herdenkenBlijven herdenken3.

De nagedachtenis aan Sinti- en Roma-oorlogslachtoffersDe nagedachtenis aan Sinti- en Roma-oorlogslachtoffers

Het herdenkingsmonument ter nagedachtenis aan de omgekomen Sinti en 
Roma in Drachten staat er sinds 2007. Foto: Eddy Joustra

‘Wij lieten hen gaan’. Het monument in Beek (L.). Foto: Martijn Knapp
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Den Haag
Onder grote belangstelling onthulde voormalig bur-
gemeester Deetman op 27 maart 2006 het monument 
voor de op 16 mei 1944 tijdens de grote zigeunerrazzia 
weggevoerde Haagse Sinti en Roma. In het hofje aan 
de Bilderdijkstraat te Den Haag, waar in de oorlogs-
tijd veel Sinti en Roma woonden, was in 1990 al een 
plaquette geplaatst. Maar deze lag ‘verstopt’ achter 
een poort en was alleen op 4 mei enkele uren voor de 
jaarlijkse herdenking bereikbaar. In 1999 werd het een 
aantal mensen duidelijk dat op deze wijze geen waar-
dig herdenken mogelijk is. Daarmee was het comité 
Haags Sinti en Roma Monument geboren, met als stu-
wende kracht Sintezza Beike Steinbach. Architect Jan 
Verburg verwerkte de plaquette in een nieuw monu-
ment dat een plaats kreeg op het plein aan de Vondel-
straat, tegenover het hofje aan de Bilderdijkstraat.

De burgemeester sprak onder andere de volgende 
woorden: 

Hier in Den Haag, op steenworp afstand van de plaats Hier in Den Haag, op steenworp afstand van de plaats 
waar we nu staan, werden op die rampzalige derde dinsdag waar we nu staan, werden op die rampzalige derde dinsdag 
van mei 1944 Sinti en Roma uit hun huizen gehaald en van mei 1944 Sinti en Roma uit hun huizen gehaald en 
afgevoerd als vee. Extra wrang is het feit dat bij de ‘centrale afgevoerd als vee. Extra wrang is het feit dat bij de ‘centrale 
aanhouding’, zoals de razzia in de taal van de daders werd aanhouding’, zoals de razzia in de taal van de daders werd 
omschreven, de Nederlandse politie een actieve rol heeft omschreven, de Nederlandse politie een actieve rol heeft 
gespeeld, net als bij de deportatie van Joodse landgenoten. gespeeld, net als bij de deportatie van Joodse landgenoten. 
Dit alles gebeurde weliswaar in opdracht van de Duitse Dit alles gebeurde weliswaar in opdracht van de Duitse 
bezettingsmacht, maar dat neemt niet weg dat het voor de bezettingsmacht, maar dat neemt niet weg dat het voor de 
slachtoffers een extra schok moet zijn geweest dat zij door slachtoffers een extra schok moet zijn geweest dat zij door 
Nederlandse politiemannen werden weggehaald. En alsof Nederlandse politiemannen werden weggehaald. En alsof 
het pure uitvoeren van de Duitse bevelen niet al erg genoeg het pure uitvoeren van de Duitse bevelen niet al erg genoeg 
was, waren sommigen nog eens bijzonder ijverig bij de jacht was, waren sommigen nog eens bijzonder ijverig bij de jacht 
op medeburgers. Een ijver die vele Sinti en Roma fataal op medeburgers. Een ijver die vele Sinti en Roma fataal 
geworden is.geworden is.
Het feit dat Sinti en Roma samen met de Joden in dezelfde Het feit dat Sinti en Roma samen met de Joden in dezelfde 
trein vertrokken, toont aan hoezeer hun vervolging ondertrein vertrokken, toont aan hoezeer hun vervolging onder--
deel was van de gehele racistische vernietigingspolitiek deel was van de gehele racistische vernietigingspolitiek 
van de nazi’s in bezet Europa. Iedereen die in de ogen van van de nazi’s in bezet Europa. Iedereen die in de ogen van 
de nazi-ideologie minderwaardig was, moest sterven. de nazi-ideologie minderwaardig was, moest sterven. (…)(…)  
Na de Tweede Wereldoorlog heeft het lang, beschamend Na de Tweede Wereldoorlog heeft het lang, beschamend 
lang geduurd voordat de Sinti en Roma erkend werden als lang geduurd voordat de Sinti en Roma erkend werden als 
oorlogsslachtoffers. Ook de rol van de Nederlandse autorioorlogsslachtoffers. Ook de rol van de Nederlandse autori--
teiten bij hun vervolging werd pas laat belicht. Ik heb dat teiten bij hun vervolging werd pas laat belicht. Ik heb dat 
zelf altijd als een grote onrechtvaardigheid beschouwd. zelf altijd als een grote onrechtvaardigheid beschouwd. 
En daarom is het zo goed dat dit monument nu een nieuwe En daarom is het zo goed dat dit monument nu een nieuwe 
permanente plek heeft gekregen, zodat de Haagse Sinti en permanente plek heeft gekregen, zodat de Haagse Sinti en 
Roma op waardige wijze hun slachtoffers kunnen herdenRoma op waardige wijze hun slachtoffers kunnen herden--
ken.ken.48

Westerbork
Westerbork neemt een belangrijke plaats in voor her-
denking. Van hieruit vertrok immers op 19 mei 1944 
het zigeunertransport richting Auschwitz, met daarin 
245 Sinti en Roma, onder wie 147 kinderen. Elk jaar op 
19 mei komt een grote groep nabestaanden, familiele-
den en belangstellenden in het Herinneringscentrum 
Kamp Westerbork bij elkaar om de slachtoffers van het 
nazibarbarisme te gedenken. 
Gezamenlijk trekt men, onder muzikale begeleiding 
van een zigeunerorkest, naar de herdenkingsplaats. Bij 
de tweehonderd gedenksteentjes met een vlammetje 
–  symbool voor de Nederlandse Sinti en Roma die in 
de Tweede Wereldoorlog zijn gedeporteerd en omge-
komen – worden bloemen en kransen gelegd.

U begrijpt dat die dag, 19 mei 1944, bij de Nederlandse Sinti U begrijpt dat die dag, 19 mei 1944, bij de Nederlandse Sinti 
en Roma als de meest zwarte dag uit onze geschiedenis zal en Roma als de meest zwarte dag uit onze geschiedenis zal 
voortleven. Van de 245 gedeporteerden hebben slechts dertig voortleven. Van de 245 gedeporteerden hebben slechts dertig 
de nazikampen overleefd. Nog altijd zijn de gevolgen van de nazikampen overleefd. Nog altijd zijn de gevolgen van 
de Tweede Wereldoorlog binnen onze gemeenschap duidede Tweede Wereldoorlog binnen onze gemeenschap duide--
lijk voelbaar. Niet alleen bij de weinige overlevenden, ook lijk voelbaar. Niet alleen bij de weinige overlevenden, ook 
bij de tweede en zelfs de derde generatie.bij de tweede en zelfs de derde generatie.49

Het hofje in de Bilderdijkstraat waar op 16 mei 1944 ’s morgens om 
4.00 uur de Haagse politie een razzia op de daar woonachtige 
Sinti en Roma uitvoerde.  Foto: Roel Wuite 

Voormalig burgemeester Deetman, Beike Steinbach en Lalla Weiss in 
Den Haag bij het monument voor de gedeporteerde Sinti en Roma, 2006.
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Ook in Duitsland
Berlijn, 16 mei 2004. In de Weltsaal van het ministerie 
van Buitenlandse Zaken wordt de opstand in het Zigeu-
nerlager van Auschwitz, zestig jaar geleden, op indruk-
wekkende wijze herdacht. Speeches en getuigenissen 
zijn er onder anderen van bondspresident Johannes 

Rau en de Duitse overlevende Elisabeth Guttenberger. 
Het is dezelfde dag waarop destijds (16 mei 1944) in 
Nederland honderden Roma, Sinti en woonwagenbe-
woners in Nederland opgepakt werden en naar Wes-
terbork gedeporteerd en van hieruit op 19 mei 1944 op 
transport naar Auschwitz zijn gesteld. 

Alles wat daar gebeurde Alles wat daar gebeurde (in het (in het Zigeunerlager Zigeunerlager van van 
Auschwitz, red.)Auschwitz, red.) was niet te bevatten, en is tot op heden  was niet te bevatten, en is tot op heden 
niet te bevatten. Dat geldt in de eerste plaats voor diegenen niet te bevatten. Dat geldt in de eerste plaats voor diegenen 
die de nationaal-socialistische volkerenmoord overleefd hebdie de nationaal-socialistische volkerenmoord overleefd heb--
ben. Ze zijn voor altijd getekend, zowel lichamelijk maar ben. Ze zijn voor altijd getekend, zowel lichamelijk maar 
vooral geestelijk, door hetgeen toen gebeurd is.vooral geestelijk, door hetgeen toen gebeurd is.50

Erkenning ook voor woonwagenbewoners

Na de bevrijding in 1945 is er vanuit de Nederlandse 
samenleving en overheid onvoldoende aandacht ge-
weest voor wat ook de woonwagenbewoners tijdens 
de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt. Scha-
deloosstelling voor ondergaan leed of voor verloren 
gegane bezittingen (woonwagens, paarden, gehele in-
boedels) heeft deze groep – in tegenstelling tot de Sinti 
en Roma, die in 2000 van de Nederlandse regering een 
schadeloosstelling van dertig miljoen gulden kregen 
toegezegd – niet ontvangen. Het blijkt de wens van 
meerdere woonwagenbewoners dat er in de vorm van 
een officiële overheidsuitspraak erkenning van deze 
tekortkoming plaatsvindt. Ook pleiten zij ervoor dat er 
een monument wordt opgericht, een plaats van bezin-
ning en herdenking, in welke vorm dan ook, waar het 
oorlogsleed van deze bevolkingsgroep erkenning vindt. 

Lalla Weiss bij de gedenksteentjes met een vlammetje, symbool voor de Ne-
derlandse gedeporteerde en omgekomen Sinti en Roma, Westerbork, 2008. 

Zoni Weisz in gesprek met Bluma Schattevoet (midden) en Lily van Angeren-Franz (op de rug gezien) tijdens de herdenking in 2002 te Westerbork.
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Als je op vakantie gaat naar Polen of een ander ex-OostAls je op vakantie gaat naar Polen of een ander ex-Oost--
blokland en je bent van plan om Auschwitz aan te doen, blokland en je bent van plan om Auschwitz aan te doen, 
bewaar het bezoek dan voor de laatste dagen, neem een bewaar het bezoek dan voor de laatste dagen, neem een 
bloemstukje mee, of steek een kaarsje op bij de fusilladebloemstukje mee, of steek een kaarsje op bij de fusillade--
plaats. Ga naar het Zigeunerlager in Auschwitz-Birkenau. plaats. Ga naar het Zigeunerlager in Auschwitz-Birkenau. 
Laat alles op je inwerken. Auschwitz is niet alleen een Laat alles op je inwerken. Auschwitz is niet alleen een 
museum, maar vooral een plek waar zovelen anoniem museum, maar vooral een plek waar zovelen anoniem 
en als een nummer zijn behandeld en omgebracht. Wees en als een nummer zijn behandeld en omgebracht. Wees 
ervan bewust dat op elk tijdstip waar ook ter wereld deze ervan bewust dat op elk tijdstip waar ook ter wereld deze 
verschrikkingen opnieuw kunnen plaatsvinden. Wereldverschrikkingen opnieuw kunnen plaatsvinden. Wereld--
wijd worden Sinti en Roma nog steeds vervolgd en gediscriwijd worden Sinti en Roma nog steeds vervolgd en gediscri--
mineerd. Auschwitz leert ons dat we alert moeten zijn en mineerd. Auschwitz leert ons dat we alert moeten zijn en 
blijven.blijven.51

	 	 		 	 	 Herman	van	Veldhuijzen,	2006Herman	van	Veldhuijzen,	2006

Gedenkpaviljoens 

Een aantal barakken van het voormalige concentratie- 
en vernietigingskamp Auschwitz in Polen is te bezich-
tigen in de staat zoals ze in 1945 werden aangetroffen. 

Het Auschwitz-Birkenau Staatsmuseum is gevestigd 
in de gebouwen van Auschwitz I (het Stammlager) en 
in Birkenau. In verschillende barakken, nu paviljoens 
geheten, zijn exposities ondergebracht. Ook zijn er in 
enkele barakken uitgebreide vitrines met voorwerpen 
die in 1945 in grote hoeveelheden in het kamp wer-
den aangetroffen: koffers, schoenen, brillen, borstels, 
kinderkleding, speelgoed, de afgeschoren haren van 
vrouwen. In barak 13 is een informatieafdeling over de 
naar Auschwitz gedeporteerden ondergebracht, met 
naamlijsten en talloze foto’s van de Europese Sinti- en 
Romaslachtoffers, welwillend afgestaan door de nabe-
staanden.

Het Nederlands paviljoen
Alle landen die burgers in Auschwitz hadden verloren, 
kregen de mogelijkheid in een van de barakken in het 
Stammlager, Auschwitz I, een nationaal paviljoen in te 
richten. Het Nederlands paviljoen werd geopend in 
1980 en is gelegen op de bovenverdieping van barak 21 
in het Stammlager. Daarin was echter nauwelijks enige 
aandacht voor de omgekomen Nederlandse Sinti en 
Roma. Mede dankzij de inspanningen van Lalla Weiss, 
coördinator van het Sinti en Roma Centrum, kwam 
daar verandering in. 

‘Een zeer indrukwekkend monument ter herinnering 
aan de grootste misdaad tegen de mensheid begaan. 
Nooit meer Auschwitz,’ schreef kroonprins Willem-
Alexander in 2005 in het gastenboek van de nieuw 
opgezette expositie over de lotgevallen van alle Neder-
landse oorlogsslachtoffers. Samen met prinses Máxima 
opende hij op 26 mei van dat jaar het vernieuwde 
Nederlandse gedenkpaviljoen in de geheel gerestau-
reerde barak 21. Talloze foto’s geven een beeld van het 
lot van de Nederlandse Joden en nu ook de Sinti en 
Roma tijdens de Tweede Wereldoorlog. De namen van 
alle 57.000 slachtoffers staan rij na rij, paneel na paneel, 
geschreven op de muur. 
Lalla Weiss was onder de genodigden. Ze liep de ten-
toonstellingsruimte in, liet de koninklijke delegatie 
links liggen en stevende rechtstreeks af op de zuil met 
foto’s en verhalen van de Nederlandse Sinti en Roma in 
de periode 1940-1945. Geëmotioneerd vertelde ze haar 
toehoorders: ‘Na zestig jaar krijgen we hier eindelijk 
een plek, en niet eens in een hoekje’.

Terug naar AuschwitzTerug naar Auschwitz4.

Reizen naar het graf van het verledenReizen naar het graf van het verleden

Duizenden en nog eens duizenden namen, rij na rij, paneel na paneel.
Foto: Willy Falize
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Ontmoeting met verwanten

Een belangrijk aspect in het verwerken van het leed 
dat de Sinti en Roma tijdens de Tweede Wereldoor-
log hebben ondervonden, vormt het bezoek aan het 
voormalige concentratie- en vernietigingskamp in 
Polen. Het heeft enige tijd geduurd voordat Sinti en 
Roma uit Nederland in een groter verband betrok-
ken waren bij de herdenkingen voor Sinti en Roma in 
Auschwitz. Incidenteel waren er wel familieleden en 
nabestaanden bij aanwezig en wellicht hebben zij de 
mentale drempel voor anderen verlaagd, want ook bij 
de tweede en derde generatie onder de Sinti en Roma 
is de belangstelling voor zo’n zware reis aangewakkerd. 
Onder leiding van de coördinator van het Sinti en 
Roma Centrum te Best, Lalla Weiss, durfde een groep 
van vierenvijftig personen het in 2000 voor het eerst 
aan om naar Polen af te reizen. Juist deze gezamenlijke 
onderneming betekende voor velen een stimulans om 
ter plekke de ‘ontmoeting’ met overleden verwanten 

aan te gaan om zo de emoties te proberen verwerken. 
In 2004, 2006 en 2008 werd een dergelijke tocht her-
haald. Ook burgers reisden mee.
Bezoeken aan Auschwitz brengen veel teweeg: ver-
driet, onbegrip en boosheid. Maar ook saamhorigheid, 
en soms, heel soms is er een poging om tot vergeving 
te komen.

Als ik later groot ben

In 1999 vertrok Lalla Weiss (1961) voor het eerst naar 
Auschwitz. In haar eentje. Achteraf zegt ze daarover: 
‘Dat had ik nooit moeten doen. Het was te zwaar. Ik 
kon op niemand terugvallen of mijn verdriet met een 
ander delen. Zo durfde ik in eerste instantie voor geen 
geld in de wereld alleen onder de toegangspoort in 
Auschwitz-Birkenau door, waar destijds de treinen het 
kamp binnenreden, en stond zeker drie kwartier stok-
stijf stil bij het informatiebord dat naar het Zigeunerla-
ger verwees. Mijn hart klopte heel hoog in mijn keel. 
Pas na die tijd kon ik mezelf weer in beweging zetten. 
Waarom bevond ik me hier? Het had twee redenen. Ik 
moest weten of ik in staat zou zijn voor nabestaanden 
van Nederlandse Sinti- en Romaslachtoffers zo’n reis 
te organiseren en ik wilde de belofte aan mijn vader 
nakomen’. 
Lalla’s vader, Hannes Weiss (1928), vertelde zijn kinde-
ren vaak over de oorlogsjaren. Over de razzia’s op Sinti 
en Roma, de voortdurende angst, het overleven, de 
verantwoordelijkheid als veertienjarige voor zijn moe-
der, broertjes en zusjes, omdat zijn eigen vader al was 
overleden. Lalla was nog maar een klein meisje toen ze 
tata, haar vader, beloofde: ‘Als ik later groot ben, dan 
zorg ik ervoor dat iedereen dit te weten komt’. 

Een inkijkje in het vernieuwde Nederlands gedenkpaviljoen.

Het reisgezelschap in 2006. In het midden Lalla Weiss; de jongeren, met vijfde van links Maira Weiss, gehurkt op de onderste rij.
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Ze hield woord. In 2000 reisde voor het eerst onder 
haar leiding een gezelschap van ruim vijftig personen 
naar de vroegere hel van Auschwitz, met in hun kiel-
zog een Nederlandse cameraploeg. Heel Nederland 
zou later dat jaar een indrukwekkende reportage op 
televisie kunnen zien. 

Er gaan in 2000 voornamelijk ouderen mee. Lily van 
Angeren-Franz, Auschwitz-overlevende, is erbij, ook 
Lalla’s vader, Hannes Weiss en enkele leden van de Tata 
Mirando-familie en nabestaanden van de eerste ge-
neratie. ‘We lopen daar die terreinen en barakken af,’ 
herinnert Lalla zich, ‘en ik zie steeds meer kleur uit de 
gezichten van de mensen wegtrekken. Iedereen werd 
stiller. In het paviljoen met de overgebleven koffers lag 
er eentje bovenop met dezelfde voor- en achternaam 
als van mijn grootmoeder. Zou dit werkelijk haar koffer 
geweest kunnen zijn? Enkele mannen van ruim over 
de zestig raken zo geëmotioneerd dat ze totaal van slag 
zijn. Op dat moment voelde ik me schuldig. Waar had 
ik ze mee naar toe genomen?’
Het zou haar er niet van weerhouden om in de daar-
opvolgende jaren met Sinti, Roma en regelmatig ook 
enkele burgers de confrontatie met Auschwitz aan te 
gaan. Steeds met anderen, ook met jongeren. Haar 
dochter Maira (1988) is inmiddels drie keer mee ge-
weest en staat samen met haar moeder haar leeftijdge-
noten bij. 
Negen keer in totaal nu was Lalla Weiss in Auschwitz 
en steeds is het voor haar alsof ze er voor de eerste 
keer staat. ‘Dat is goed,’ zegt ze, ‘want het moet niet 
gewoon worden. Het zou fout zijn als het je niet meer 
raakt. Wat daar gebeurd is, vindt nog steeds plaats op 
kleinere schaal en in andere vormen over de gehele 
wereld. Niet de volkeren ontketenen die oorlogen, het 
zijn slechts enkele mensen die aan de touwtjes trek-
ken. Daartegen moeten we een vuist blijven maken.’52 

Zware dagen

Lonneke Roodnat, in 2006 beleidsmedewerkster van 
de toenmalige Landelijke Sinti en Roma Organisatie (in 
2008 is de naam veranderd in: Sinti en Roma Centrum), 
ging voorjaar 2006 mee naar Auschwitz en schreef een 
uitgebreid verslag. Vooral de tweede en derde dag van 
de tocht zijn indrukwekkend en vergen veel energie, 
zo blijkt uit haar reportage. 

Dinsdag 2 mei – Auschwitz
Op de tweede dag komen we in de middag aan in Op de tweede dag komen we in de middag aan in 
Os’ wieçim, de Poolse naam voor Auschwitz. Daar treffen we Os’ wieçim, de Poolse naam voor Auschwitz. Daar treffen we 
Jacques Grishaver, voorzitter van het Nederlands Auschwitz Jacques Grishaver, voorzitter van het Nederlands Auschwitz 
Comité. Hij verzorgt met regelmaat rondleidingen in Comité. Hij verzorgt met regelmaat rondleidingen in 
Auschwitz vanuit zijn persoonlijke betrokkenheid en hij Auschwitz vanuit zijn persoonlijke betrokkenheid en hij 
heeft een speciale band met Sinti en Roma. We zijn dankheeft een speciale band met Sinti en Roma. We zijn dank--
baar dat hij met het vliegtuig speciaal voor ons overkomt, baar dat hij met het vliegtuig speciaal voor ons overkomt, 
ook al moet hij op donderdag weer in Nederland zijn voor ook al moet hij op donderdag weer in Nederland zijn voor 
de kranslegging tijdens de nationale dodenherdenking. Zijn de kranslegging tijdens de nationale dodenherdenking. Zijn 
persoonlijke rondleiding spreekt zoveel meer aan dan een persoonlijke rondleiding spreekt zoveel meer aan dan een 
officiële gids van het museum. officiële gids van het museum. 
We beginnen onze wandeling bij de poort Arbeit Macht We beginnen onze wandeling bij de poort Arbeit Macht 
Frei. Een van de deelnemers blijft daar achter, samen met Frei. Een van de deelnemers blijft daar achter, samen met 
zijn vrouw. Het is te zwaar om onder deze poort door te zijn vrouw. Het is te zwaar om onder deze poort door te 
gaan. Hij heeft veel familieleden verloren op deze plek en gaan. Hij heeft veel familieleden verloren op deze plek en 
stort emotioneel in. De rest van ons bezoekt het Sinti en stort emotioneel in. De rest van ons bezoekt het Sinti en 
Roma paviljoenRoma paviljoen53. Vele vingers gaan over de eindeloze rijen . Vele vingers gaan over de eindeloze rijen 
met herkenbare namen. De groep is stil en vooral de jongemet herkenbare namen. De groep is stil en vooral de jonge--
ren zijn onder de indruk. Er wordt gehuild bij het zien van ren zijn onder de indruk. Er wordt gehuild bij het zien van 
de brillen, haren, koffers en kinderkleertjes. Mensen onderde brillen, haren, koffers en kinderkleertjes. Mensen onder--
steunen elkaar, houden elkaar in de gaten of gaan even steunen elkaar, houden elkaar in de gaten of gaan even 
naar buiten als de emoties te hoog oplopen. naar buiten als de emoties te hoog oplopen. 
Na een aantal uren vertrekken we naar het hotel in KraNa een aantal uren vertrekken we naar het hotel in Kra--
kau, waar een ieder de indrukken kan laten bezinken. Het kau, waar een ieder de indrukken kan laten bezinken. Het 
blijkt hoe fijn het is om in een groep te zijn waarbinnen blijkt hoe fijn het is om in een groep te zijn waarbinnen 
afleiding kan worden gezocht. afleiding kan worden gezocht. 

Lalla Weiss in 2006 bij het herdenkingsmonument voor Sinti en Roma. 
Het bestaat uit een deel van de muur van het voormalige Zigeunerlager 
in Auschwitz-Birkenau.  Foto: Lonneke Roodnat

Jacques Grishaver (in het midden), voorzitter van het Nederlands 
Auschwitz Comité, geeft uitleg. Links van het midden (met fototoestel): 
pater Jan van der Zandt m.s.c. Foto: Lonneke Roodnat
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Woensdag 3 mei – Birkenau
De derde dag is erg zwaar. In de ochtend gaan we terug De derde dag is erg zwaar. In de ochtend gaan we terug 
naar Auschwitz. Daar leggen we onder andere een krans naar Auschwitz. Daar leggen we onder andere een krans 
bij de fusilladeplaats. Dit keer gaat iedereen mee. ‘Ik ben bij de fusilladeplaats. Dit keer gaat iedereen mee. ‘Ik ben 
erdoor,’ zegt de man die de dag daarvoor instortte. Dit is erdoor,’ zegt de man die de dag daarvoor instortte. Dit is 
voor hem een doorbraak, vertelt hij, en hij zegt blij te zijn voor hem een doorbraak, vertelt hij, en hij zegt blij te zijn 
dat hij eindelijk mee heeft gedurfd. Ook gaan we naar het dat hij eindelijk mee heeft gedurfd. Ook gaan we naar het 
Nederlands paviljoen, waar de Sinti en Roma met behulp Nederlands paviljoen, waar de Sinti en Roma met behulp 
van de LSRO een speciaal plekje hebben gekregen. van de LSRO een speciaal plekje hebben gekregen. 
Na een lunch in een restaurant vlakbij gaan we naar Na een lunch in een restaurant vlakbij gaan we naar 
Auschwitz II, ook wel Birkenau genoemd. Door de weidsAuschwitz II, ook wel Birkenau genoemd. Door de weids--
heid van het kamp wordt de omvang van de massavernietiheid van het kamp wordt de omvang van de massavernieti--
ging nog duidelijker dan de dag ervoor. We lopen naar het ging nog duidelijker dan de dag ervoor. We lopen naar het 
voormalige Zigeunerlager waar we stilstaan bij het monuvoormalige Zigeunerlager waar we stilstaan bij het monu--
ment. Mensen lezen verhalen voor en we bidden samen met ment. Mensen lezen verhalen voor en we bidden samen met 
Jan van der Zandt van het landelijke woonwagenpastoraat. Jan van der Zandt van het landelijke woonwagenpastoraat. 
Enkele jongeren hebben een gedicht gemaakt. Ook branden Enkele jongeren hebben een gedicht gemaakt. Ook branden 
we kaarsjes en sommigen schrijven een boodschap op het we kaarsjes en sommigen schrijven een boodschap op het 
kaartje Worldpeace is possible. Deze kaartjes laten we achkaartje Worldpeace is possible. Deze kaartjes laten we ach--
ter bij het monument. ter bij het monument. 
Het is indrukwekkend hoe de jongeren reageren op dit Het is indrukwekkend hoe de jongeren reageren op dit 
samenzijn. Ze zijn betrokken, blijven bij elkaar en steunen samenzijn. Ze zijn betrokken, blijven bij elkaar en steunen 
elkaar. De meiden plukken spontaan bloemen die ze bij het elkaar. De meiden plukken spontaan bloemen die ze bij het 
monument neerleggen. Een 15-jarige deelneemster die voor monument neerleggen. Een 15-jarige deelneemster die voor 
de eerste keer meegaat, huilt hartverscheurend. Een andere de eerste keer meegaat, huilt hartverscheurend. Een andere 
jongere, die hier al eerder was, geeft uitleg en neemt de jongere, die hier al eerder was, geeft uitleg en neemt de 
leiding van de jongerengroep op zich. Dit had ze de vorige leiding van de jongerengroep op zich. Dit had ze de vorige 
reis absoluut niet gekund.reis absoluut niet gekund.
Na de herdenking gaan wat ouderen terug naar de bus. Na de herdenking gaan wat ouderen terug naar de bus. 
Voor hen is het te zwaar om over het hele kamp te lopen. Voor hen is het te zwaar om over het hele kamp te lopen. 
Degenen met jongere benen zien de gaskamers, de ovens, Degenen met jongere benen zien de gaskamers, de ovens, 
Canada (daar waar de bezittingen van de gevangenen Canada (daar waar de bezittingen van de gevangenen 
werden gesorteerd)werden gesorteerd)54, de barakken die nog in oude staat , de barakken die nog in oude staat 
zijn en de vijver met de overgebleven as en botten vanuit de zijn en de vijver met de overgebleven as en botten vanuit de 
verbrandingsovens. verbrandingsovens. 
Als laatste bezoeken we de ziekenboeg van het kamp. BaAls laatste bezoeken we de ziekenboeg van het kamp. Ba--
rakken waarin de menselijke vernedering op zijn grootst rakken waarin de menselijke vernedering op zijn grootst 
was. In het midden van de voormalige paardenstallen was. In het midden van de voormalige paardenstallen 

bevond zich een lange rij latrines waar doodzieke mensen bevond zich een lange rij latrines waar doodzieke mensen 
op commando, naast elkaar, zonder enige privacy, hun op commando, naast elkaar, zonder enige privacy, hun 
behoeften moesten doen. Enkelen klimmen op de wacht-behoeften moesten doen. Enkelen klimmen op de wacht-
toren van waaruit het hele kamp is te overzien. Laat gaan toren van waaruit het hele kamp is te overzien. Laat gaan 
we terug naar het hotel.we terug naar het hotel.55 

Herdenking en eerbetoon

De eerste generatie 

Een warme windvlaag

‘In een warme windvlaag ontmoette ik mijn familie.’ 
Zo omschreef Kokalo Weiss (1933) zijn ‘weerzien’ met 
de overleden Roma- en Sintislachtoffers, tijdens de 
eerste internationale herdenking op 2 en 3 augustus 
2000 in Auschwitz-Birkenau. Hier herdachten Sinti en 
Roma uit verschillende Europese landen voor het eerst 
in zesenvijftig jaar gezamenlijk hun familieleden die 
tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen. 

Als eerbetoon aan de slachtoffers worden er kaarsen 
opgestoken in het crematorium, legt men kransen ter 
nagedachtenis aan alle Roma- en Sintislachtoffers bij 
het voormalige Zigeunerlager in Auschwitz-Birkenau56 
en de fusilladeplaats en laat men bloemen drijven in 
de vijver waar de as en overgebleven botten van de 
omgekomenen in zijn verstrooid. Duizenden foto’s, 
afgestaan door nabestaanden, worden in barak 13 be-
zichtigd; vaak is men er op zoek naar dat éne gezicht. 
Het Nederlands gedenkpaviljoen staat sinds 2005 in de 
belangstelling. 

Jongeren leggen bloemen bij het herdenkingsmonument.
Foto: Willy Falize

In de vijver met daarin de as van de slachtoffers laat Bluma Schattevoet 
een bloem drijven.
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Auschwitz in de volle zon

Lily van Angeren-Franz (1924), die in maart 1943 sa-
men met haar moeder, broers en zusjes op transport 
naar Auschwitz werd gesteld en het vernietigingskamp 
overleefde, durfde het in 2000 voor het eerst aan terug 
te keren naar de plek waar voor haar en duizenden 
andere Sinti en Roma alle leed van de wereld bij elkaar 
kwam. Alleen al zo’n drieduizend Sinti en Roma von-
den in de nacht van 31 juli op 1 augustus 1944 de dood 
in de gaskamers. Lily’s eigen moeder, broertjes en één 
van haar twee zusjes bevonden zich onder de slachtof-
fers.

Toen ik voor de poort van Birkenau stond, op die eerste Toen ik voor de poort van Birkenau stond, op die eerste 
herdenkingsdag, waande ik me even terug in de tijd van herdenkingsdag, waande ik me even terug in de tijd van 
de oorlog. Ik dacht als ik er nu in loop, kom ik niet meer de oorlog. Ik dacht als ik er nu in loop, kom ik niet meer 
terug. terug. (…) (…) Alles kwam op mij af, treurig, indrukwekkend, Alles kwam op mij af, treurig, indrukwekkend, 
een mengsel van gevoelens, het verleden werd wakker. De een mengsel van gevoelens, het verleden werd wakker. De 
tweede dag bleef ik in het hotel. Ik was zo op van de zenutweede dag bleef ik in het hotel. Ik was zo op van de zenu--
wen, dat ik nog zo’n dag niet meer aankon. wen, dat ik nog zo’n dag niet meer aankon. 
Erop terugkijkend ben ik blij dat ik mee geweest ben, Erop terugkijkend ben ik blij dat ik mee geweest ben, 
maar het is mij niet gelukt om afscheid te nemen van het maar het is mij niet gelukt om afscheid te nemen van het 
verleden. Je probeert jarenlang alles weg te stoppen, ook verleden. Je probeert jarenlang alles weg te stoppen, ook 
die dingen waarover je nooit hebt gepraat in verband met die dingen waarover je nooit hebt gepraat in verband met 
taboes bij ons, Sinti. Maar dan ineens komt alles terug en je taboes bij ons, Sinti. Maar dan ineens komt alles terug en je 
beseft dat het heel je leven bij je zal blijven. Ik leef ermee, de beseft dat het heel je leven bij je zal blijven. Ik leef ermee, de 
hel van Auschwitz vergeet je nooithel van Auschwitz vergeet je nooit.57

Tijdens de internationale herdenking op 2 augustus 
2000, een stralende dag in Auschwitz, merkt Lily van 
Angeren-Franz op: 

Ik dacht: Auschwitz zal nooit meer een blauwe lucht Ik dacht: Auschwitz zal nooit meer een blauwe lucht 
kennen. Toen ik er was hing er altijd een zware kennen. Toen ik er was hing er altijd een zware 
verbrandingslucht: dik, vet en zwart. verbrandingslucht: dik, vet en zwart. 
Alleen ’s morgens heel vroeg, als de zon net opkwam, Alleen ’s morgens heel vroeg, als de zon net opkwam, 
kon de hemel nog een beetje helder zijn. kon de hemel nog een beetje helder zijn. 
Daar kon ik dan toch nog van genieten. Daar kon ik dan toch nog van genieten. 
Nu zie ik Auschwitz terug in de volle zon Nu zie ik Auschwitz terug in de volle zon 
en onder een strakblauwe lucht. en onder een strakblauwe lucht. 
Ik heb het gevoel dat onze mensen daarboven op ons Ik heb het gevoel dat onze mensen daarboven op ons 
neerzien en zich verheugen over onze aanwezigheid. neerzien en zich verheugen over onze aanwezigheid. 
Ik vind dat een lieflijke gedachte.Ik vind dat een lieflijke gedachte.58

Kinderschoenen en kleren

Voor Rinus Vos (1940) is het in 2004 de eerste én de 
laatste keer dat hij Auschwitz bezoekt. ‘Het is goed dat 
ik er was,’ zegt hij, ‘ik had het niet willen missen, maar 
ik ga nooit meer terug.’ 

Deze zesdaagse reis heeft veel indruk op mij gemaakt. Ik Deze zesdaagse reis heeft veel indruk op mij gemaakt. Ik 
vergeet het nooit meer. Wat ik daar ervaren heb, kan ik vergeet het nooit meer. Wat ik daar ervaren heb, kan ik 
eigenlijk niet onder woorden brengen. Mijn gevoel ging met eigenlijk niet onder woorden brengen. Mijn gevoel ging met 
me op de loop. Verschillende keren ben ik in elkaar geklapt, me op de loop. Verschillende keren ben ik in elkaar geklapt, 
ook toen ik de kinderschoenen en kleren zag die ik misook toen ik de kinderschoenen en kleren zag die ik mis--
schien zelf aan had in de oorlog. Want in de oorlogstijd was schien zelf aan had in de oorlog. Want in de oorlogstijd was 
het zo dat wij, neven en nichten, schoenen en kleding van het zo dat wij, neven en nichten, schoenen en kleding van 
elkaar droegen. Toen ik die berg haren zag liggen, moest ik elkaar droegen. Toen ik die berg haren zag liggen, moest ik 
aan mijn tante denken die zo’n prachtig haar had, lang en aan mijn tante denken die zo’n prachtig haar had, lang en 
pikzwart. Ik was al die tijd echt bij mijn vermoorde familie, pikzwart. Ik was al die tijd echt bij mijn vermoorde familie, 
voelde de angst en de pijn, en de tranen uit mijn ogen wavoelde de angst en de pijn, en de tranen uit mijn ogen wa--
ren de tranen van mijn verwanten. Toen ik over de wegen ren de tranen van mijn verwanten. Toen ik over de wegen 
liep waar alle onschuldige mensen over gelopen hadden, liep waar alle onschuldige mensen over gelopen hadden, 
bekroop mij het gevoel: je moet de grond aanraken en kusbekroop mij het gevoel: je moet de grond aanraken en kus--
sen. Dat heb ik ook gedaan.sen. Dat heb ik ook gedaan.59

De verbrandingsovens waar kaarsjes worden opgestoken.

In 2000 is Lily van Angeren-Franz (midden) voor het eerst sinds de oorlog 
terug in Auschwitz. Hier is zij in gezelschap van haar dochter Thea (l.) en 
Jehudi van Angeren. 
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Tussen alle namen

Nico Walter (1937) maakte als kind de Tweede Wereld-
oorlog mee en leeft nog altijd met de verschrikkingen 
van 1940-1945. Niet dagelijks, en in bepaalde perioden 
vervaagt het ook, maar er hoeft maar iets te gebeuren 
of zijn herinneringen zijn weer springlevend. Hij ging 
in 2004 mee naar Auschwitz. Waar hij liever niet naar 
op zoek was, vond hij toch.

Onbewust wist ik het eigenlijk wel, maar jarenlang twijOnbewust wist ik het eigenlijk wel, maar jarenlang twij--
felde ik. Ik kon mij niet voorstellen dat ik in Auschwitz felde ik. Ik kon mij niet voorstellen dat ik in Auschwitz 
daadwerkelijk die naam zou vinden. Ik moest helaas onder daadwerkelijk die naam zou vinden. Ik moest helaas onder 
ogen zien dat de holocaust ook mijn familie heeft getroffen. ogen zien dat de holocaust ook mijn familie heeft getroffen. 
In het gedenkpaviljoen van de Sinti en Roma zag ik in het In het gedenkpaviljoen van de Sinti en Roma zag ik in het 
register de naam van mijn oma, Friederika Wagner (Toela). register de naam van mijn oma, Friederika Wagner (Toela). 
Ook stonden er de namen van ooms en tantes en verdere Ook stonden er de namen van ooms en tantes en verdere 
familieleden. En dan schrik je! Mijn oma blijkt als een van familieleden. En dan schrik je! Mijn oma blijkt als een van 
de laatsten op transport te zijn gezet.de laatsten op transport te zijn gezet. (…) (…)  
In 1969, jaren na de oorlog en het overlijden van mijn In 1969, jaren na de oorlog en het overlijden van mijn 
moeder, vonden wij papieren, waaronder een zogenoemde moeder, vonden wij papieren, waaronder een zogenoemde 
stamkaart van mijn moeder. Er stond Westerbork op. Je kon stamkaart van mijn moeder. Er stond Westerbork op. Je kon 
zien dat die plaatsnaam met een pen was doorgekrast en zien dat die plaatsnaam met een pen was doorgekrast en 
dat in plaats daarvan Ruurlo op de kaart stond geschreven. dat in plaats daarvan Ruurlo op de kaart stond geschreven. 
Daaruit bleek dat ze ons aanvankelijk ook naar WesterDaaruit bleek dat ze ons aanvankelijk ook naar Wester--
bork wilden transporteren. bork wilden transporteren. (…)(…)  
In Auschwitz heb ik een krans kunnen leggen bij het NeIn Auschwitz heb ik een krans kunnen leggen bij het Ne--
derlandse monument voor alle Nederlanders die hier zijn derlandse monument voor alle Nederlanders die hier zijn 
omgekomen. En ja, toen ging er veel door me heen. Je kunt omgekomen. En ja, toen ging er veel door me heen. Je kunt 
je geen voorstelling maken van wat hier is voorgevallen. Je je geen voorstelling maken van wat hier is voorgevallen. Je 
kunt niet begrijpen dat medemensen zo wreed kunnen zijn. kunt niet begrijpen dat medemensen zo wreed kunnen zijn. 
Nu moet ik verwerken wat ik in Auschwitz allemaal heb Nu moet ik verwerken wat ik in Auschwitz allemaal heb 
gezien en beleefd. Thuis hoop ik de indrukken en gebeurtegezien en beleefd. Thuis hoop ik de indrukken en gebeurte--
nissen in alle rust op een rijtje te kunnen zetten. Maar hoe nissen in alle rust op een rijtje te kunnen zetten. Maar hoe 
dat moet weet ik nu nog nietdat moet weet ik nu nog niet.60  

Rinus Vos in het Nederlands gedenkpaviljoen.

Samen met Lalla Weiss legt Nico Walter een krans bij de gedenkplaats van 
de Nederlandse slachtoffers.

Leegte

Vierenzestig en vijfenzestig jaar oudVierenzestig en vijfenzestig jaar oud
zouden mijn zusjes zijn geweest vandaag,zouden mijn zusjes zijn geweest vandaag,
mijn broertje tweeënzestig.mijn broertje tweeënzestig.
Ze waren nog kinderenZe waren nog kinderen
toen ze in Auschwitz werden vergast.toen ze in Auschwitz werden vergast.

Mijn vader en moeder zouden oud zijn nu.Mijn vader en moeder zouden oud zijn nu.
M’n moeders zwarte haar nu grijs.M’n moeders zwarte haar nu grijs.
M’n vader niet meer groot en sterk, M’n vader niet meer groot en sterk, 
maar breekbaar.maar breekbaar.
Ik probeer me voor te stellen Ik probeer me voor te stellen 
hoe het zou zijn geweesthoe het zou zijn geweest
als ze er nog waren.als ze er nog waren.

Ik probeer me voor te stellen hoe het zou zijnIk probeer me voor te stellen hoe het zou zijn
als ik door mijn moeder was geknuffeld.als ik door mijn moeder was geknuffeld.
Hoe het zou zijn om met mijn vader Hoe het zou zijn om met mijn vader 
te gaan vissen,te gaan vissen,
met mijn broertje te stoeien.met mijn broertje te stoeien.

Hoe het zou zijn als ik hun lach nog kon horen,Hoe het zou zijn als ik hun lach nog kon horen,
hun tranen kon zien.hun tranen kon zien.

We hadden nog zoveel kunnen doen met elkaar,We hadden nog zoveel kunnen doen met elkaar,
samen lachen en plezier kunnen maken, samen lachen en plezier kunnen maken, 
eten, drinken.eten, drinken.
Als ze niet waren vermoord.Als ze niet waren vermoord.

Mijn kinderen hadden dan een Mijn kinderen hadden dan een 
oma en opa gehad,oma en opa gehad,
en een oom en tantes.en een oom en tantes.

Niets van dat alles. Leegte.Niets van dat alles. Leegte.

	 	 	 Zoni	Weisz	,	2004	 	 	 Zoni	Weisz	,	2004

G
edicht
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De tweede generatie

Niet naar de tandarts

De ervaringen van hun ouders komen niet naar de 
oppervlakte. Verhalen zijn er volop, maar ze worden 
niet verteld. Het leed was te groot, de herinneringen 
zijn te pijnlijk. Er rust een taboe op waardoor niet vrij-
uit kan worden gesproken over wat ze in de Tweede 
Wereldoorlog hebben ervaren. Kinderen van Sinti en 
Roma die de gruwelen van de oorlog van nabij of aan 
den lijve hebben meegemaakt, lijden in hun leven 
daardoor evenzeer. Beike Steinbach (1952) brengt het 
onder woorden.

Eigenlijk heb ik nooit een moeder gehad, als meisje zijnde. Eigenlijk heb ik nooit een moeder gehad, als meisje zijnde. 
Wat ik nu met mijn kinderen heb, heb ik met mijn moeWat ik nu met mijn kinderen heb, heb ik met mijn moe--
der nooit gekend. Zij zat gewoon in haar eigen wereldje. der nooit gekend. Zij zat gewoon in haar eigen wereldje. 
Praatte wel, maar over andere dingen. Nooit over haar Praatte wel, maar over andere dingen. Nooit over haar 

ervaringen in de oorlog. Die stopte ze goed weg. Daar ervaringen in de oorlog. Die stopte ze goed weg. Daar 
kwam helemaal niets uit. Als er iemand aan de deur kwam kwam helemaal niets uit. Als er iemand aan de deur kwam 
met een koffertje of een aktetas, bijvoorbeeld iemand van met een koffertje of een aktetas, bijvoorbeeld iemand van 
het ziekenfonds, dan vroeg mijn moeder: ‘Wat moet je?’ Zo het ziekenfonds, dan vroeg mijn moeder: ‘Wat moet je?’ Zo 
iemand was dan al verdacht in haar ogen. En dan stuurde iemand was dan al verdacht in haar ogen. En dan stuurde 
ze die persoon gewoon weg. Zij was zeer wantrouwend. Dat ze die persoon gewoon weg. Zij was zeer wantrouwend. Dat 
heeft effect gehad op mij. Daardoor kun je zeggen dat de heeft effect gehad op mij. Daardoor kun je zeggen dat de 
tweede generatie ook slachtoffer is geworden. Bij mij is dat tweede generatie ook slachtoffer is geworden. Bij mij is dat 
in ieder geval zo. in ieder geval zo. (…)(…)
Ik mocht van mijn moeder nooit naar de dokter. We mochIk mocht van mijn moeder nooit naar de dokter. We moch--
ten niet naar de tandarts. We mochten dit niet en dat niet. ten niet naar de tandarts. We mochten dit niet en dat niet. 
Alles was volgens haar gevaarlijk. Zij dacht dat ‘ze’ je alAlles was volgens haar gevaarlijk. Zij dacht dat ‘ze’ je al--
lemaal dood wilden maken. lemaal dood wilden maken. (…)(…) Wij moesten het zelf maar  Wij moesten het zelf maar 
uitzoeken. uitzoeken. 
Je moet het zo zien: die oudere mensen hebben zoveel meeJe moet het zo zien: die oudere mensen hebben zoveel mee--
gemaakt en zoveel gezien. Erger kan het niet zijn. Als kind gemaakt en zoveel gezien. Erger kan het niet zijn. Als kind 
voelde ik wel dat die houding van de ouderen ergens vanvoelde ik wel dat die houding van de ouderen ergens van--
daan kwam, maar ik durfde niets te vragen. Dat is met alle daan kwam, maar ik durfde niets te vragen. Dat is met alle 
kinderen zo van ouders die in Auschwitz hebben gezeten. Ze kinderen zo van ouders die in Auschwitz hebben gezeten. Ze 
hebben er hun redenen voor.hebben er hun redenen voor. 61

Eigen gedenkplaats

De indrukken die worden opgedaan tijdens de reizen 
naar en het verblijf in Auschwitz, laten bij iedere deelne-
mer diepe sporen na. Ook bij de naoorlogse generatie. 
Wijko Meinhardt (1953), die zich bij de groep van 
ruim vijftig Nederlandse Sinti en Roma in 2000 had 
aangesloten, kon na terugkeer niet zeggen wat hij 
echt vanbinnen voelde. ‘Mijn hart bloedt’ is wat hij 
uitbracht. Zijn opa, oma en hun kinderen, onder wie 
zijn vader, werden op 16 mei 1944 opgepakt en naar 
Westerbork gebracht en van daaruit vervoerd naar 
Auschwitz en Buchenwald. Zijn vader overleefde als 
enige.

Het meest indrukwekkende was het zicht op de toegangsHet meest indrukwekkende was het zicht op de toegangs--
poort met daarboven de tekst Arbeit Macht Frei. Het was poort met daarboven de tekst Arbeit Macht Frei. Het was 
net alsof ik al onze mensen daar onderdoor zag lopen onder net alsof ik al onze mensen daar onderdoor zag lopen onder 
begeleiding van een zigeunerorkest dat hun moed inspeelde. begeleiding van een zigeunerorkest dat hun moed inspeelde. 
Ik brak compleet bij het zien van de haren van de slachtofIk brak compleet bij het zien van de haren van de slachtof--
fers in een van de paviljoens. Ik wilde er, samen met verfers in een van de paviljoens. Ik wilde er, samen met ver--
schillende anderen, niet langer naar kijken. Buiten stonden schillende anderen, niet langer naar kijken. Buiten stonden 
we in elkaars armen te huilen als kleine kinderen. we in elkaars armen te huilen als kleine kinderen. 
In het Auschwitz van nu zou het moeten krioelen van de In het Auschwitz van nu zou het moeten krioelen van de 
Sinti en de Roma en van anderen. De mensen die daar zijn Sinti en de Roma en van anderen. De mensen die daar zijn 
omgekomen zijn het meer dan waard. Ik heb het gevoel dat omgekomen zijn het meer dan waard. Ik heb het gevoel dat 
we bij hen moeten zijn. Wanneer de gelegenheid zich voorwe bij hen moeten zijn. Wanneer de gelegenheid zich voor--
doet ga ik weer mee. Niet alleen, nee, maar met een groep doet ga ik weer mee. Niet alleen, nee, maar met een groep 
zodat we steun aan elkaar hebben. Als je in Auschwitz bent zodat we steun aan elkaar hebben. Als je in Auschwitz bent 
geweest, weet je ook hoe belangrijk het is om daar een eigen geweest, weet je ook hoe belangrijk het is om daar een eigen 
gedenkplaats te hebben zoals de Joden die kennen. Een plek gedenkplaats te hebben zoals de Joden die kennen. Een plek 
waar je naar toe kunt gaan en een bloemetje kunt neerlegwaar je naar toe kunt gaan en een bloemetje kunt neerleg--
gen voor al onze mensen die daar gebleven zijn.gen voor al onze mensen die daar gebleven zijn.62Gedenken in Auschwitz.
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De Zigeunerweise van Brahms

Sinds haar negentiende levensjaar woont de van oor-
sprong Duitse Bluma Schattevoet (1961) in Nederland. 
Hier trouwde ze en kreeg ze vier kinderen. 
Het oorlogstrauma van haar vader ging het eigen leven 
van Bluma bepalen. Zijn verdriet dat hij in de oorlogs-
jaren had gekend, nam zij over. Op latere leeftijd deed 
het haar goed de herinneringen aan zijn – en haar – 
verleden op te schrijven. 

Ik zat net op het gymnasium toen mijn vader vond ‘dat Ik zat net op het gymnasium toen mijn vader vond ‘dat 
het nu wel genoeg was met dat geleer’ en dat ik maar beter het nu wel genoeg was met dat geleer’ en dat ik maar beter 
mijn moeder in het huishouden kon helpen. Dat ik vlot mijn moeder in het huishouden kon helpen. Dat ik vlot 
kon lezen en schrijven kwam hem wel goed uit, omdat ik kon lezen en schrijven kwam hem wel goed uit, omdat ik 
al op mijn dertien de zijn brieven naar het Wiedergutmaal op mijn dertien de zijn brieven naar het Wiedergutma--
chungsamt en zijn advocaat kon schrij ven. Dit in verband chungsamt en zijn advocaat kon schrij ven. Dit in verband 
met zijn verleden in Auschwitz, Buchenwald en Dachau. Al met zijn verleden in Auschwitz, Buchenwald en Dachau. Al 
schrijvende werd ik me op deze prille leeftijd ervan bewust schrijvende werd ik me op deze prille leeftijd ervan bewust 
dat ik anders was dan mijn vriendinnetjes. Natuurlijk wist dat ik anders was dan mijn vriendinnetjes. Natuurlijk wist 
ik al eerder dat ik van Sinti-afkomst was en dat we zomers ik al eerder dat ik van Sinti-afkomst was en dat we zomers 
op reis gingen. Maar de Tweede Wereldoorlog, de haat van op reis gingen. Maar de Tweede Wereldoorlog, de haat van 
mijn vader tegen alles wat Duits was en het woord discrimijn vader tegen alles wat Duits was en het woord discri--
minatie kregen een gezicht. Het wekte bij mij tegelijkertijd minatie kregen een gezicht. Het wekte bij mij tegelijkertijd 
een interesse op in mijn volk en een vechtlust tegen al het een interesse op in mijn volk en een vechtlust tegen al het 
onrecht dat ons is aangedaan.onrecht dat ons is aangedaan.64 

Vaak vragen mensen mij waarom ik maar niet op kan Vaak vragen mensen mij waarom ik maar niet op kan 
houden over de Tweede Wereldoorlog; het is over, jij hebt het houden over de Tweede Wereldoorlog; het is over, jij hebt het 
zelfs niet meegemaakt, je moet de verhalen van je ouders zelfs niet meegemaakt, je moet de verhalen van je ouders 
vergeten, en trouwens, deze generatie heeft er niks meer mee vergeten, en trouwens, deze generatie heeft er niks meer mee 
te maken. te maken. 

Auschwitz

Het	is	nog	vroeg	in	de	ochtend	als	ik	door	de	Joodse	Het	is	nog	vroeg	in	de	ochtend	als	ik	door	de	Joodse	
wijk	van	Krakau	loop.	Ik	ben	op	weg	naar	de	bus	wijk	van	Krakau	loop.	Ik	ben	op	weg	naar	de	bus	
die	mij	naar	Auschwitz	zal	brengen.	Het	is	nog	een	die	mij	naar	Auschwitz	zal	brengen.	Het	is	nog	een	
beetje	bewolkt,	maar	de	warmte	van	de	zon	lijkt	beetje	bewolkt,	maar	de	warmte	van	de	zon	lijkt	
het	te	gaan	winnen	van	de	bedompte	en	enigszins	het	te	gaan	winnen	van	de	bedompte	en	enigszins	
deprimerende	sfeer	die	deze	wijk	uitademt.	Ik	ben	deprimerende	sfeer	die	deze	wijk	uitademt.	Ik	ben	
gespannen	als	de	bus	vertrekt	en	denk	aan	de	vele	gespannen	als	de	bus	vertrekt	en	denk	aan	de	vele	
mensen	die	deze	reis	onder	heel	andere	omstanmensen	die	deze	reis	onder	heel	andere	omstan--
digheden	hebben	gemaakt.	Na	ruim	een	uur	sta	ik	digheden	hebben	gemaakt.	Na	ruim	een	uur	sta	ik	
oog	in	oog	met	het	verleden.	De	geschiedenis	valt	oog	in	oog	met	het	verleden.	De	geschiedenis	valt	
als	een	loodzware	deken	over	mij	heen.	De	omvang	als	een	loodzware	deken	over	mij	heen.	De	omvang	
van	de	gruweldaden	van	weleer	is	zo	groot,	dat	van	de	gruweldaden	van	weleer	is	zo	groot,	dat	
het	alle	verstandelijke	vermogens	te	boven	gaat.	In	het	alle	verstandelijke	vermogens	te	boven	gaat.	In	
ieder	geval	die	van	mij.ieder	geval	die	van	mij.
Ik	besluit	de	groep	achter	te	laten	en	alleen	naar	Ik	besluit	de	groep	achter	te	laten	en	alleen	naar	
kamp	B	II	e,	het	voormalige	Zigeunerlager	te	gaan	kamp	B	II	e,	het	voormalige	Zigeunerlager	te	gaan	
en	het	monument	voor	Sinti	en	Roma	te	bezoeken.	en	het	monument	voor	Sinti	en	Roma	te	bezoeken.	
Birkenau	ademt	de	sfeer	uit	van	een	afschuwelijk	Birkenau	ademt	de	sfeer	uit	van	een	afschuwelijk	
slagveld	waar	na	zestig	jaar	nog	steeds	geen	bloem	slagveld	waar	na	zestig	jaar	nog	steeds	geen	bloem	
wil	groeien.	En	het	is	stil,	zó	stil.	Mijn	hoofd	bonst	wil	groeien.	En	het	is	stil,	zó	stil.	Mijn	hoofd	bonst	
verschrikkelijk	en	ik	wil	nog	maar	één	ding:	zo	snel	verschrikkelijk	en	ik	wil	nog	maar	één	ding:	zo	snel	
mogelijk	weg!mogelijk	weg!
		
Voor	ik	ga,	bezoek	ik	nog	de	tentoonstelling	in	Voor	ik	ga,	bezoek	ik	nog	de	tentoonstelling	in	
barak	13	die	in	het	teken	staat	van	Sinti	en	Roma.	barak	13	die	in	het	teken	staat	van	Sinti	en	Roma.	
Er	zijn	mensen	die	vinden	dat	het	nu,	zestig	jaar	Er	zijn	mensen	die	vinden	dat	het	nu,	zestig	jaar	
na	dato,	maar	eens	afgelopen	moet	zijn	met	het	na	dato,	maar	eens	afgelopen	moet	zijn	met	het	
herdenken	en	ook	met	het	in	stand	houden	van	het	herdenken	en	ook	met	het	in	stand	houden	van	het	
inmiddels	tot	museum	verheven	vernietigingskamp.	inmiddels	tot	museum	verheven	vernietigingskamp.	
Maar	dit	mag	nooit	vergeten	worden!	Maar	dit	mag	nooit	vergeten	worden!	63  

	 	 	 Felicita	Vos	 	 	 Felicita	Vos
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Barak 13 staat in het teken van de Europese Sinti en Roma.
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Alles wat ze zeggen is waar, ik weet het... en toch, ze Alles wat ze zeggen is waar, ik weet het... en toch, ze 
weten niet hoe het er in mij uitziet… wat de verhalen weten niet hoe het er in mij uitziet… wat de verhalen 
van mijn ouders met mij gedaan hebben. van mijn ouders met mij gedaan hebben. (…)(…) Hoe moet  Hoe moet 
ik het vergeten? Die keer dat hij vertelde hoe hij negen ik het vergeten? Die keer dat hij vertelde hoe hij negen 
maanden lang geen daglicht had gezien, omdat hij onder maanden lang geen daglicht had gezien, omdat hij onder 
de grond bommen moest gaan bouwen: de bekende V1’s en de grond bommen moest gaan bouwen: de bekende V1’s en 
V2’s waarmee Engeland werd gebombardeerd. Of hoe hij V2’s waarmee Engeland werd gebombardeerd. Of hoe hij 
in Mautbach in Oostenrijk in 1943 werd verwelkomd met in Mautbach in Oostenrijk in 1943 werd verwelkomd met 
vijfentwintig zweepslagen als vijfentwintig zweepslagen als MorgengrussMorgengruss. Hoe kan ik . Hoe kan ik 
over een asfaltweg lopen en niet eraan denken dat mijn over een asfaltweg lopen en niet eraan denken dat mijn 
vader de as uit de crematoriums als eerste laag voor een vader de as uit de crematoriums als eerste laag voor een 
nieuwe weg moest uitstrooien; kruiwagens vol as van onze nieuwe weg moest uitstrooien; kruiwagens vol as van onze 
mensen. Dat was in Auschwitz. mensen. Dat was in Auschwitz. 
Als ik bij een dokter ben, dan denk ik aan de tyfusspuiten Als ik bij een dokter ben, dan denk ik aan de tyfusspuiten 
die mijn vader voor medisch onderzoek in zijn borstkas die mijn vader voor medisch onderzoek in zijn borstkas 
kreeg gespoten en ik zie het voor me, hoe hij angstig kreeg gespoten en ik zie het voor me, hoe hij angstig 
probeert de vloeistof uit zijn huid te drukken. Kijk ik naar probeert de vloeistof uit zijn huid te drukken. Kijk ik naar 
een trein, dan denk ik eraan dat mama geluk heeft gehad een trein, dan denk ik eraan dat mama geluk heeft gehad 
in 1940 toen ze vanuit Keulen, vanaf de Schwarz weis splatz, in 1940 toen ze vanuit Keulen, vanaf de Schwarz weis splatz, 
op een transport zat. De bestemming was Auschwitz, maar op een transport zat. De bestemming was Auschwitz, maar 
omdat een vrouw een kindje zou krijgen, werd de trein omdat een vrouw een kindje zou krijgen, werd de trein 
gesplitst en mama kwam in Korniza in Polen terecht; ook gesplitst en mama kwam in Korniza in Polen terecht; ook 
geen paradijs, maar alles was beter dan Auschwitz. Maar geen paradijs, maar alles was beter dan Auschwitz. Maar 
ik denk er ook aan dat zij in Platova als vijftienjarige door ik denk er ook aan dat zij in Platova als vijftienjarige door 
drie SS’ers zodanig is mishandeld dat ze een drievoudige drie SS’ers zodanig is mishandeld dat ze een drievoudige 
bekkenbreuk had. bekkenbreuk had. 
De mooie klanken van de De mooie klanken van de Zigeu nerweiseZigeu nerweise van Brahms  van Brahms 
doen mij pijn, omdat ik weet dat mijn grootvader deze doen mij pijn, omdat ik weet dat mijn grootvader deze 
melodie op de viool moest spelen toen mijn grootmoe der met melodie op de viool moest spelen toen mijn grootmoe der met 
haar zeven kinderen de gaskamer in ging… haar zeven kinderen de gaskamer in ging… 
Steeds weer zie ik mijzelf als klein meisje van acht de Steeds weer zie ik mijzelf als klein meisje van acht de 

tranen van mijn vader drogen, proberend hem te troosten tranen van mijn vader drogen, proberend hem te troosten 
als hij weer een nachtmerrie had. Klein kind, oude vrouw, als hij weer een nachtmerrie had. Klein kind, oude vrouw, 
sussen de moeder, ik moest het toen allemaal zijn. Ik moest sussen de moeder, ik moest het toen allemaal zijn. Ik moest 
begrijpen wat niet te begrijpen valt, ik moest verwerken begrijpen wat niet te begrijpen valt, ik moest verwerken 
wat je nooit kunt verwerken. Geen excuus, geen geld wat je nooit kunt verwerken. Geen excuus, geen geld 
kunnen ooit goed maken wat onze mensen hebben geleden. kunnen ooit goed maken wat onze mensen hebben geleden. 
Ik kan niet vergeten, ik wil niet vergeven, de schaduw blijft Ik kan niet vergeten, ik wil niet vergeven, de schaduw blijft 
mij achtervolgen…mij achtervolgen…65

Bluma Schattevoet, die Auschwitz in 2004 voor de 
eerste keer bezocht, reisde in 2006 opnieuw mee om 
andermaal, zoals ze het omschrijft, het graf van haar 
omgekomen familieleden te bezoeken. Het geleden 
verdriet, de pijn en de verlatenheid raakten nog eens 
het diepst van haar ziel. 

Gewoonlijk, in het dagelijks leven, ben ik iemand die de Gewoonlijk, in het dagelijks leven, ben ik iemand die de 
touwtjes van mijn doen en laten in eigen hand houdt. Maar touwtjes van mijn doen en laten in eigen hand houdt. Maar 
eenmaal in Auschwitz de poort Arbeit Macht Frei voorbij, eenmaal in Auschwitz de poort Arbeit Macht Frei voorbij, 
waaronder de broer van mijn moeder is doodgeschoten, waaronder de broer van mijn moeder is doodgeschoten, 
nam het concentratiekamp het heft van mijn gevoelens in nam het concentratiekamp het heft van mijn gevoelens in 
handen. Vooral het prikkeldraad maakte dit keer diepe handen. Vooral het prikkeldraad maakte dit keer diepe 
indruk op me. De dubbele, destijds onder hoogspanning indruk op me. De dubbele, destijds onder hoogspanning 
staande omheining staat symbool voor het einde van de staande omheining staat symbool voor het einde van de 
geestelijke en lichamelijke vrijheid. Ik kan me inleven dat geestelijke en lichamelijke vrijheid. Ik kan me inleven dat 
iemand, hierachter aangekomen, psychisch volkomen werd iemand, hierachter aangekomen, psychisch volkomen werd 
uitgeschakeld en als een marionet functioneerde. uitgeschakeld en als een marionet functioneerde. 
In het midden van het kamp Birkenau overviel me de In het midden van het kamp Birkenau overviel me de 
schreeuwende stilte. Je hoort er geen vogels meer, geen schreeuwende stilte. Je hoort er geen vogels meer, geen 
geluiden. Op dat moment besefte ik het grote leed en de geluiden. Op dat moment besefte ik het grote leed en de 
machteloosheid van hen die hier gevangen zaten.machteloosheid van hen die hier gevangen zaten.66

Het concentratiekamp is nog steeds omgeven door prikkeldraad. 
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Tastbare herinneringen

In de beginjaren van 2000 vervult Jan van de Meulen-
graaf uit Best, notaris van beroep, een bestuursfunc-
tie bij de Stichting Rechtsherstel Sinti en Roma. Om 
iets meer te weten over de achtergronden van deze 
bevolkingsgroepen, las hij over hun geschiedenis en 
cultuur. Maar het bleef ver van hem af staan. ‘Ik ben 
een buitenstaander en een burger, maar voel me wel 
betrokken bij de gemeenschap. Op zijn minst wil ik 
de mensen beter leren begrijpen.’ En dus stapte hij 
op 20 september 2004 samen met een groep van zo’n 
vijfenveertig Sinti, Roma en burgers in de bus naar 
Auschwitz.

‘De Roma en Sinti spreken weinig over zichzelf en ‘De Roma en Sinti spreken weinig over zichzelf en 
al helemaal niet over de dierbaren die ze tijdens de al helemaal niet over de dierbaren die ze tijdens de 
Tweede Wereldoorlog hebben verloren,’ weet Jan van de Tweede Wereldoorlog hebben verloren,’ weet Jan van de 
Meulengraaf nu uit ervaring. ‘Wat ik van Auschwitz Meulengraaf nu uit ervaring. ‘Wat ik van Auschwitz 
moest verwachten wist ik niet, maar ik ben blij dat ik op moest verwachten wist ik niet, maar ik ben blij dat ik op 

deze indrukwekkende reis ben meegegaan.’ Samen met deze indrukwekkende reis ben meegegaan.’ Samen met 
de anderen liep hij op de dag van aankomst rond in het de anderen liep hij op de dag van aankomst rond in het 
concentratiekamp Auschwitz. ‘Al wat je ziet is vrij netjes, concentratiekamp Auschwitz. ‘Al wat je ziet is vrij netjes, 
ordelijk. In de barakken sta je plotseling voor tastbare ordelijk. In de barakken sta je plotseling voor tastbare 
herinneringen die je aangrijpen: de afgeschoren haren, de herinneringen die je aangrijpen: de afgeschoren haren, de 
overgebleven schoenen. Heel belangrijk voor de Sinti en overgebleven schoenen. Heel belangrijk voor de Sinti en 
Roma zijn hun haren en bij het zien van de hoeveelheid Roma zijn hun haren en bij het zien van de hoeveelheid 
ervan waren velen heel sterk onder de indruk. De schoenen ervan waren velen heel sterk onder de indruk. De schoenen 
grepen vooral mij aan. Elke schoen behoorde een mens toe grepen vooral mij aan. Elke schoen behoorde een mens toe 
aan wie een verhaal vastzit. Ook stond ik lang stil bij de aan wie een verhaal vastzit. Ook stond ik lang stil bij de 
vitrine met kinderkleren en -voorwerpen. Ik zag een flesje vitrine met kinderkleren en -voorwerpen. Ik zag een flesje 
liggen met een speen, zo’n klein dingetje; daar hoorde ooit liggen met een speen, zo’n klein dingetje; daar hoorde ooit 
een baby’tje bij.een baby’tje bij.
Birkenau is kolossaal. Omvangrijk. Als iets groot is kun je Birkenau is kolossaal. Omvangrijk. Als iets groot is kun je 
daar bewondering voor hebben, maar in Birkenau pakt daar bewondering voor hebben, maar in Birkenau pakt 
de grootheid volkomen negatief uit. Hier ga je ook niet de grootheid volkomen negatief uit. Hier ga je ook niet 
voor je plezier naar toe. Het is niet te begrijpen dat zo’n voor je plezier naar toe. Het is niet te begrijpen dat zo’n 
kamp mogelijk is geweest en dat men er tot gruwelijke kamp mogelijk is geweest en dat men er tot gruwelijke 
praktijken in staat was. Ik kan niet in woorden omschrijven praktijken in staat was. Ik kan niet in woorden omschrijven 
wat ik erbij voelde. Het overviel me. Toen we er rondliepen wat ik erbij voelde. Het overviel me. Toen we er rondliepen 
regende het. Ik had een jas aan en een pet op, mijn sokken regende het. Ik had een jas aan en een pet op, mijn sokken 
en schoenen raakten doorweekt. Later kon ik me in het en schoenen raakten doorweekt. Later kon ik me in het 
hotel omkleden. De gevangenen droegen destijds katoenen hotel omkleden. De gevangenen droegen destijds katoenen 
hemden in de warme zomers en kleding van hetzelfde hemden in de warme zomers en kleding van hetzelfde 
materiaal bij temperaturen van min dertig graden materiaal bij temperaturen van min dertig graden 
’s winters. Zij konden zich nooit omkleden. Waanzinnig. ’s winters. Zij konden zich nooit omkleden. Waanzinnig. 
De mensontwaarding is niet te vatten. De mensontwaarding is niet te vatten. (…) (…) 
Voor sommige nabestaanden was deze reis, zoals ik heb Voor sommige nabestaanden was deze reis, zoals ik heb 
vernomen, hun eerste en laatste naar Auschwitz. Ze willen vernomen, hun eerste en laatste naar Auschwitz. Ze willen 
er niet nog een keer naar toe. Het is te ingrijpend voor ze, er niet nog een keer naar toe. Het is te ingrijpend voor ze, 
omdat ze er familieleden hebben verloren. Ik zal het zeker omdat ze er familieleden hebben verloren. Ik zal het zeker 
nog een keer bezoeken en dan samen met mijn kinderen. nog een keer bezoeken en dan samen met mijn kinderen. 
Die zijn nu acht en tien, te jong nog. Maar als ze wat ouder Die zijn nu acht en tien, te jong nog. Maar als ze wat ouder 
zijn neem ik ze mee, zodat ook zij de Roma en Sinti door zijn neem ik ze mee, zodat ook zij de Roma en Sinti door 
hun geschiedenis leren begrijpen.’ hun geschiedenis leren begrijpen.’ 67

Auschwitz-Birkenau anno 2006. Foto: Lonneke Roodnat

Ik was in Auschwitz

Ik was in Auschwitz, ik heb ze gezien,Ik was in Auschwitz, ik heb ze gezien,
schoenen en laarzen,schoenen en laarzen,
de voeten miste ikde voeten miste ik
maar ooit zijn ze gedragen.maar ooit zijn ze gedragen.

Ik zocht sporenIk zocht sporen
in barakken en kampen,in barakken en kampen,
voelde de kiltevoelde de kilte
ondanks talloze lampen.ondanks talloze lampen.

Ik las op de murenIk las op de muren
de wanhoop van toen.de wanhoop van toen.
Ze vulden hun uren met bloemenZe vulden hun uren met bloemen
getekend in prikkeldraadgroen.getekend in prikkeldraadgroen.

Geen voeten meer te Geen voeten meer te 
vinden,vinden,
toch kwamen ze hier toch kwamen ze hier 
binnen.binnen.
Hun bloemen zijn geblevenHun bloemen zijn gebleven
in het schaamroodin het schaamrood
voor iedereen te lezen.voor iedereen te lezen.

Straks twee minuten stilteStraks twee minuten stilte
voor alles wat had kunnen zijn.voor alles wat had kunnen zijn.
Twee minuten zwijgen,Twee minuten zwijgen,
om al het verdriet en pijn.om al het verdriet en pijn.

	 	 	 Bluma	Schattevoet,	2007	 	 	 Bluma	Schattevoet,	2007
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Over de drempel van het verleden

Voor Claire Lagerweij (secretariaatsmedewerkster aan 
de Radboud Universiteit Nijmegen en ‘tegen de vijftig’) 
stond al veel langer vast dat zij samen met haar doch-
ter naar Auschwitz zou gaan om daar ‘echt op de plek 
waar al dat vreselijks is gebeurd, stil te staan’. Uitein-
delijk reisde ze in 2008 af, niet met haar dochter maar 
met de naast haar in een huis wonende Sintivrouw. 
Deze kon zelf de stap niet zetten om zich aan te sluiten 
bij het gezelschap van Sinti en Roma dat in dat voor-
jaar de reis naar Polen zou ondernemen. Ook de zus 
van die buurvrouw nam toen de beslissing om de con-
frontatie met Auschwitz aan te gaan. De moeder van 
beide Sintivrouwen overleefde het vernietigingskamp, 
maar over haar verschrikkelijke ervaringen daar kwam 
tot aan het eind van haar leven nooit een woord over 
haar lippen. Nu zij was overleden, verzamelden beide 
dochters de moed om, samen met Claire, naar de plek 
te gaan waar hun moeder zo lang over had gezwegen.

Bij Claire Lagerweij bestond het idee dat de Sinti en 
Roma haar, als burgervrouw, tijdens de Auschwitz-reis 
als een vreemde eend in de bijt zouden beschouwen 
en dat ze serieus rekening moest houden met hun 
normen, gedragscodes en cultuur. Dat viel alleszins 
mee. De homogene groep die ze verwachtte aan te 
treffen, bleek diverser dan ze had gedacht. En er was 
wederzijds respect, een aftasten, een geven en nemen 
van twee kanten. In Auschwitz zelf vielen barrières als 
vanzelf weg.

Voor iedereen gold dat het niet langer ging om ervaringsVoor iedereen gold dat het niet langer ging om ervarings--
verhalen of foto’s of een beschrijving zoals in boeken, maar verhalen of foto’s of een beschrijving zoals in boeken, maar 
het feit dat je daar staat en je probeert voor te stellen hoe het feit dat je daar staat en je probeert voor te stellen hoe 
het in die tijd was, alle geluiden, alle geuren, alle pijn, de het in die tijd was, alle geluiden, alle geuren, alle pijn, de 
onzekerheid, de angst, het definitieve einde. Bij de muur onzekerheid, de angst, het definitieve einde. Bij de muur 
van het Zigeunerlager waar men bij elkaar stond, was er van het Zigeunerlager waar men bij elkaar stond, was er 
bij jong en oud het volle besef dat iedereen wel een grootbij jong en oud het volle besef dat iedereen wel een groot--
ouder, oom, tante, of verder familielid in deze hel heeft ouder, oom, tante, of verder familielid in deze hel heeft 
verloren. Dit beeld heb ik op mijn netvlies staan en dat gaat verloren. Dit beeld heb ik op mijn netvlies staan en dat gaat 
niet meer weg. Voor mijn buurvrouw en haar zus was het niet meer weg. Voor mijn buurvrouw en haar zus was het 
belangrijk, denk ik, dat zij net over die drempel van het belangrijk, denk ik, dat zij net over die drempel van het 
verleden konden stappen. Misschien hadden ze mij erbij verleden konden stappen. Misschien hadden ze mij erbij 
nodig. nodig. 
Begrijpen zullen we deze periode uit onze geschiedenis Begrijpen zullen we deze periode uit onze geschiedenis 
nooit, maar we moeten ons wel blijven herinneren wat er nooit, maar we moeten ons wel blijven herinneren wat er 
in het verleden heeft plaatsgevonden. Laten we er niet van in het verleden heeft plaatsgevonden. Laten we er niet van 
uitgaan dat het nooit meer kan gebeuren. In een ander deel uitgaan dat het nooit meer kan gebeuren. In een ander deel 
van de wereld staan mensen elkaar weer op een vergelijkvan de wereld staan mensen elkaar weer op een vergelijk--
bare manier naar het leven. Zoiets ontstaat niet van de ene bare manier naar het leven. Zoiets ontstaat niet van de ene 
dag op de andere, er gaat altijd een samenloop van kwadag op de andere, er gaat altijd een samenloop van kwa--
lijke omstandigheden aan vooraf. Daarom is het belangrijk lijke omstandigheden aan vooraf. Daarom is het belangrijk 
dat zowel de Tweede Wereldoorlog als de negatieve ontwikdat zowel de Tweede Wereldoorlog als de negatieve ontwik--
kelingen binnen onze huidige maatschappij steeds opnieuw kelingen binnen onze huidige maatschappij steeds opnieuw 

onder de aandacht worden gebracht. Ook en zeker via het onder de aandacht worden gebracht. Ook en zeker via het 
onderwijs. Het kan toch niet zo zijn dat een scholier in deze onderwijs. Het kan toch niet zo zijn dat een scholier in deze 
tijd niet eens weet wie Adolf Hitler was?tijd niet eens weet wie Adolf Hitler was?68

De derde generatie 

Mijn dochter komt soms onwetendheid en discriminatie Mijn dochter komt soms onwetendheid en discriminatie 
tegen. Zij was een keer op internet aan het chatten en tegen. Zij was een keer op internet aan het chatten en 
kwam in contact met een jongen die vroeg hoe zij er uitzag. kwam in contact met een jongen die vroeg hoe zij er uitzag. 
Ze schreef terug dat zij van zigeunerafkomst was. Daar Ze schreef terug dat zij van zigeunerafkomst was. Daar 
reageerde hij heel negatief op. Mijn dochter vond hem gereageerde hij heel negatief op. Mijn dochter vond hem ge--
woon dom. Ze verbrak het contact. Zij maakt zich niet druk woon dom. Ze verbrak het contact. Zij maakt zich niet druk 
om dat soort dingen. Ik zou helemaal van streek geweest om dat soort dingen. Ik zou helemaal van streek geweest 
zijn na zo’n ervaring. Dat is het verschil tussen mij en de zijn na zo’n ervaring. Dat is het verschil tussen mij en de 
volgende generatie. Jongeren hebben veel meer veerkracht volgende generatie. Jongeren hebben veel meer veerkracht 
en de oorlog ligt voor hen natuurlijk verder terug. Ik weet en de oorlog ligt voor hen natuurlijk verder terug. Ik weet 
dat mijn dochter, als haar dat gevraagd werd, meer over dat mijn dochter, als haar dat gevraagd werd, meer over 
haar achtergrond zou willen vertellen. Wij Sinti weten niets haar achtergrond zou willen vertellen. Wij Sinti weten niets 
uit boeken. Ons leven staat niet beschreven. Onze taal is een uit boeken. Ons leven staat niet beschreven. Onze taal is een 
spreektaal, geen schrijftaal. De ‘boeken’ waar wij alles uit spreektaal, geen schrijftaal. De ‘boeken’ waar wij alles uit 
weten, zijn mede in Auschwitz vernietigd. Onze verhalen weten, zijn mede in Auschwitz vernietigd. Onze verhalen 
mogen niet verloren gaan. Het verleden mag niet vergeten mogen niet verloren gaan. Het verleden mag niet vergeten 
worden. Het heeft ons hoe dan ook gevormdworden. Het heeft ons hoe dan ook gevormd..69

	 	 		 	 	 Beike	Steinbach,	2004Beike	Steinbach,	2004

De geschiedenis ervaren

Onder het gezelschap van Sinti, Roma en enkele bur-
gers die om de paar jaar vertrekken naar het Auschwitz 
van nu, bevinden zich in toenemende mate ook jonge-
ren van de derde generatie: de kleinkinderen van wie 
de oma’s, opa’s, oudooms en -tantes, of aanverwante 
familie de Tweede Wereldoorlog meemaakten en deze 
al dan niet overleefden. Ze kennen de geschiedenis 

Beide Sintivrouwen samen met Claire Lagerweij (midden) bij de vijver 
in Auschwitz. Op de achtergrond het voormalige badhuis, dat nog intact is.
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en de verhalen, of willen die leren kennen, of liever 
nog: ervaren. Lalla Weiss is medeorganisator van de 
Auschwitz-reizen en gaat altijd mee als begeleidster. 
In 2006 namen acht Sinti- en Romajongeren deel. 
‘Deze jongeren hebben de interesse en de moed gehad 
om met mensen van alle leeftijden in de bus te stap-
pen en de reis aan te gaan naar die verschrikkelijke 
tijd,’ aldus Lalla Weiss. 

De huidige Sinti- en Romajongeren maken een moeilijke peDe huidige Sinti- en Romajongeren maken een moeilijke pe--
riode door. Anders dan wij stellen ze de cultuur, de taal, de riode door. Anders dan wij stellen ze de cultuur, de taal, de 
normen en waarden van ons volk regelmatig ter discussie. normen en waarden van ons volk regelmatig ter discussie. 
Ze leven in een snel veranderende wereld. Zo’n lange busreis Ze leven in een snel veranderende wereld. Zo’n lange busreis 
naar Auschwitz is voor hen natuurlijk het toppunt van naar Auschwitz is voor hen natuurlijk het toppunt van 
saaiheid. Maar wat zag je een veranderde houding bij de saaiheid. Maar wat zag je een veranderde houding bij de 
rondleidingen over de concentratiekampen. rondleidingen over de concentratiekampen. (…)(…) Bij het zien  Bij het zien 
van de grote stapel overgebleven kinderschoenen kwamen van de grote stapel overgebleven kinderschoenen kwamen 
bij de meisjes de tranen los. Armen werden als troost om bij de meisjes de tranen los. Armen werden als troost om 
elkaar heen geslagen. De strakke gezichten van de jongens elkaar heen geslagen. De strakke gezichten van de jongens 
spraken boekdelen. Ze voelden wat hier aan leed is geleden.spraken boekdelen. Ze voelden wat hier aan leed is geleden.
Op 4 mei, dodenherdenking, vlak voor achten ’s avonds, Op 4 mei, dodenherdenking, vlak voor achten ’s avonds, 
zat het hele gezelschap in het hotel bij elkaar. Iemand sprak zat het hele gezelschap in het hotel bij elkaar. Iemand sprak 
de woorden uit dat het voor ons een onvergetelijk moment de woorden uit dat het voor ons een onvergetelijk moment 
was om juist nú hier te zijn, dicht bij de plek waar zoveel was om juist nú hier te zijn, dicht bij de plek waar zoveel 
Sinti- en Romafamilieleden omkwamen en waar hun as is Sinti- en Romafamilieleden omkwamen en waar hun as is 
verstrooid. Twee meisjes droegen een gedicht voor, een muziverstrooid. Twee meisjes droegen een gedicht voor, een muzi--
kant speelde op zijn accordeon. De twee minuten stilte wakant speelde op zijn accordeon. De twee minuten stilte wa--
ren intens. Regelmatig ben ik bij de jongeren op de kamer ren intens. Regelmatig ben ik bij de jongeren op de kamer 
geweest om na te praten over de belevenissen van de dag. geweest om na te praten over de belevenissen van de dag. 
De vraag die ze meerdere keren stelden was: ‘Hoe hebben ze De vraag die ze meerdere keren stelden was: ‘Hoe hebben ze 
dit mensen kunnen aandoen?’ ‘Kijk maar naar de televisie,’ dit mensen kunnen aandoen?’ ‘Kijk maar naar de televisie,’ 
hield ik ze voor. ‘Enkele jaren geleden tijdens de burgerhield ik ze voor. ‘Enkele jaren geleden tijdens de burger--
oorlog in voormalig Joegoslavië zag je sterk vermagerde oorlog in voormalig Joegoslavië zag je sterk vermagerde 
mensen opgesloten in concentratiekampen. Het gebeurt nog mensen opgesloten in concentratiekampen. Het gebeurt nog 
steeds.’ ‘Ja,’ maakte een van hen de opmerking, ‘die beelden steeds.’ ‘Ja,’ maakte een van hen de opmerking, ‘die beelden 
heb ik gezien, waarom hebben we er toen niet aan gedacht heb ik gezien, waarom hebben we er toen niet aan gedacht 
om de minister-president een kaartje te sturen of hij hier een om de minister-president een kaartje te sturen of hij hier een 
eind aan kon maken?’ ‘Vanaf nu zijn jullie de eersten,’ was eind aan kon maken?’ ‘Vanaf nu zijn jullie de eersten,’ was 
mijn reactie.mijn reactie.
Alle dagen was er een sterke betrokkenheid bij de herAlle dagen was er een sterke betrokkenheid bij de her--
denkingen, het uitspreken van gebeden, het opsteken van denkingen, het uitspreken van gebeden, het opsteken van 

kaarsen, het leggen van een krans bij het voormalige Zigeukaarsen, het leggen van een krans bij het voormalige Zigeu--
nerlager, het bezichtigen van de tentoonstelling in het Nenerlager, het bezichtigen van de tentoonstelling in het Ne--
derlands paviljoen, het schrijven van een eigen wens onder derlands paviljoen, het schrijven van een eigen wens onder 
de woorden Worldpeace is possible. Deze Sinti- en Romajonde woorden Worldpeace is possible. Deze Sinti- en Romajon--
geren zullen het niet snel vergeten en dat mag ook nietgeren zullen het niet snel vergeten en dat mag ook niet..70 

Een driejarig meisje in de lens

‘De ellende binnen handbereik’, zo verwoordde Gui-
liano Braidic (1976) zijn emoties toen hij op een van 
de vele dodenlijsten in Auschwitz verschillende keren 
de naam Braidic vond. Misschien behoren ze niet allen 
tot zijn familie, maar bloedverwanten kunnen er zeker 
bij zijn. Van zijn vader had hij ooit vernomen dat zes 
broers van opa’s kant in de Tweede Wereldoorlog zijn 
omgekomen. 
Tijdens de herdenking in 2004 bij het Zigeunerlager 
hield hij een korte toespraak voor de aanwezigen, 
waarin hij op een indrukwekkende wijze oproept tot 
gelijkwaardigheid en het werken aan een wereld waar-
in plaats is voor iedereen. 

Ik denk dat velen een les hebben geleerd. Een harde les, Ik denk dat velen een les hebben geleerd. Een harde les, 
vooral voor de nabestaanden van de slachtoffers. Het maakt vooral voor de nabestaanden van de slachtoffers. Het maakt 
duidelijk dat geen enkel individu het recht heeft te bepalen duidelijk dat geen enkel individu het recht heeft te bepalen 
dat een ander mens minder waard is. dat een ander mens minder waard is. (…)(…)  
Helaas merk ik maar al te vaak dat je als Rom of Sinto je Helaas merk ik maar al te vaak dat je als Rom of Sinto je 
gelijkwaardigheid moet bewijzen. Anderen kunnen je het gelijkwaardigheid moet bewijzen. Anderen kunnen je het 
gevoel geven dat zij zich superieur voelen: ‘IK ben beter, dus gevoel geven dat zij zich superieur voelen: ‘IK ben beter, dus 
bewijs jij maar dat jij even hoog op de maatschappelijke bewijs jij maar dat jij even hoog op de maatschappelijke 
ladder staat als ik en op mijn niveau kunt participeren’. ladder staat als ik en op mijn niveau kunt participeren’. 
Dat weiger ik! Ik hoef niet te bewijzen dat ik goed ben. Laat Dat weiger ik! Ik hoef niet te bewijzen dat ik goed ben. Laat 
de ander de moeite nemen mij te leren kennen en me te zien de ander de moeite nemen mij te leren kennen en me te zien 
zoals ik ben. Wij zijn allen gelijkwaardig. Hitler zag onze zoals ik ben. Wij zijn allen gelijkwaardig. Hitler zag onze 
voorouders als minderwaardig en vond het gerechtvaarvoorouders als minderwaardig en vond het gerechtvaar--
digd hen te vernietigen, lichamelijk, maar ook geestelijk. digd hen te vernietigen, lichamelijk, maar ook geestelijk. 
Geestelijke vernietiging kwelt je, maakt je klein, angstig, Geestelijke vernietiging kwelt je, maakt je klein, angstig, 
minderwaardig. Dat was ook de bedoeling van Hitler. Hij minderwaardig. Dat was ook de bedoeling van Hitler. Hij 
liet experimenten uitvoeren, onderdrukte en vernederde de liet experimenten uitvoeren, onderdrukte en vernederde de 
mensen, zoals wij in Auschwitz zagen. Uit verhalen heb ik mensen, zoals wij in Auschwitz zagen. Uit verhalen heb ik 
begrepen dat velen liever wilden sterven dan de ondraagbegrepen dat velen liever wilden sterven dan de ondraag--
lijke martelingen ondergaan. lijke martelingen ondergaan. (…) (…) 
De geschiedenis leert ons dat er eerst verschrikkelijke geDe geschiedenis leert ons dat er eerst verschrikkelijke ge--
beurtenissen moeten plaatsvinden voor mensen beseffen beurtenissen moeten plaatsvinden voor mensen beseffen 
dat sommige dingen niet mogen, niet kunnen. De reis naar dat sommige dingen niet mogen, niet kunnen. De reis naar 
Auschwitz heeft mij in zekere zin verrijkt. Tegenover de Auschwitz heeft mij in zekere zin verrijkt. Tegenover de 
slachtoffers mag ik het geen verrijking noemen, dat zou slachtoffers mag ik het geen verrijking noemen, dat zou 
hun onrecht aandoen. Laat ik het zo zeggen: mijn manier hun onrecht aandoen. Laat ik het zo zeggen: mijn manier 
van denken is drastisch veranderd. We leven in een wereld van denken is drastisch veranderd. We leven in een wereld 
waarin materialisme hoogtij viert: een mooie auto, een fijn waarin materialisme hoogtij viert: een mooie auto, een fijn 
huis, alles erop en eraan. Het zijn dingen die voorbijgaan, huis, alles erop en eraan. Het zijn dingen die voorbijgaan, 
niet belangrijk. Er is meer in het leven. Het beste wat je niet belangrijk. Er is meer in het leven. Het beste wat je 
zowel voor jezelf als voor anderen kunt doen is werken aan zowel voor jezelf als voor anderen kunt doen is werken aan 
een leefbare wereld.een leefbare wereld.71Auschwitz ervaren op de plek zelf. Foto: Willy Falize
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In Auschwitz maakte Guiliano Braidic veelvuldig foto’s. 
Geen filmopnamen, want die brengen veel minder 
gevoel over, is zijn mening. Om mensen in hun hart 
te raken zijn verstilde momenten nodig. Eén foto is 
voor hem inmiddels het symbool van de afschuwelijke 
gebeurtenissen die daar plaatsvonden en loopt als een 
rode draad door het verleden en heden: 

In Auschwitz heb ik een foto van een afbeelding van een In Auschwitz heb ik een foto van een afbeelding van een 
driejarig meisje gemaakt. Ze had een blik in haar ogen driejarig meisje gemaakt. Ze had een blik in haar ogen 
die ik nooit zal vergeten. Er werd een experiment op haar die ik nooit zal vergeten. Er werd een experiment op haar 
uitgevoerd en haar ogen smeekten om hulp, maar ze besefte uitgevoerd en haar ogen smeekten om hulp, maar ze besefte 
dat die niet zou komen. Moet je je voorstellen: een kind van dat die niet zou komen. Moet je je voorstellen: een kind van 

drie, vreselijk! Ik ging dicht bij haar beeltenis staan en keek drie, vreselijk! Ik ging dicht bij haar beeltenis staan en keek 
haar aan. In gedachten sprak ik tegen haar: ‘Meisje, ik haar aan. In gedachten sprak ik tegen haar: ‘Meisje, ik 
krijg kippenvel als ik eraan denk wat er met jou is gebeurd, krijg kippenvel als ik eraan denk wat er met jou is gebeurd, 
maar ik zal over jou vertellen. Ik zal de mensen zeggen dat maar ik zal over jou vertellen. Ik zal de mensen zeggen dat 
je hier bent geweest, bekendmaken wat jou is overkomen, je hier bent geweest, bekendmaken wat jou is overkomen, 
dat je getekend door leed bent overleden. Door mijn verdat je getekend door leed bent overleden. Door mijn ver--
halen zul je in de harten van mensen voortleven’. Ik deed halen zul je in de harten van mensen voortleven’. Ik deed 
haar die belofte en ik meende het met heel mijn hart. De haar die belofte en ik meende het met heel mijn hart. De 
foto die ik maakte koester ik. Wat mij betreft mag ik alle foto die ik maakte koester ik. Wat mij betreft mag ik alle 
foto’s van de reis verliezen, behalve die van haar. Over dat foto’s van de reis verliezen, behalve die van haar. Over dat 
meisje zal ik later ook mijn kinderen vertellen. Ik hoop dat meisje zal ik later ook mijn kinderen vertellen. Ik hoop dat 
zij de gedachte aan haar levend zullen houden, dat zij haar zij de gedachte aan haar levend zullen houden, dat zij haar 
geschiedenis ook aan hún kinderen zullen doorgeven. Die geschiedenis ook aan hún kinderen zullen doorgeven. Die 
van mij zijn nu vijf, drie en één jaar oud. Alleen al het idee van mij zijn nu vijf, drie en één jaar oud. Alleen al het idee 
dat hen zoiets zou treffen en dat ik niets voor ze zou kundat hen zoiets zou treffen en dat ik niets voor ze zou kun--
nen doen. Afschuwelijk! Ook daarom is het belangrijk het nen doen. Afschuwelijk! Ook daarom is het belangrijk het 
ervaringsverhaal van dit meisje met anderen te delen. Haar ervaringsverhaal van dit meisje met anderen te delen. Haar 
geest moet kunnen voortleven.geest moet kunnen voortleven.72

Kikkervisjes in de vijver

Erik Fusco, filmmaker, benaderde in het voorjaar van 
2004 de moeder (Lalla Weiss) van Maira Weiss (1988) 
met de vraag of er tijdens de eerstvolgende gelegen-
heid een jongere meeging naar Auschwitz. En of hij 
die mocht filmen gedurende de tocht. Maira ging mee 
en wilde wel meewerken. Zij vertegenwoordigde, zo 
legde Erik Fusco uit, een jongere van de derde naoor-
logse generatie van de Sinti en Roma die in de Tweede 
Wereldoorlog zo vreselijk vervolgd zijn. Eerst werden 
er thuis opnames gemaakt en op school. De filmmaker 
vroeg zich af wie ze was en hoe ze leefde. Maira bleek 
‘een Sintimeisje, gewoon, zoals veel van mijn leeftijd-
genoten, met vrienden en vriendinnen’. Toen kwam 
de busreis naar Auschwitz, in een gezelschap van zes-
enveertig mensen; onder hen nog drie jongeren: haar 
zus Heidi, Kundo Schattevoet en Daniel Steinbach. 
Onderweg werd steeds gefilmd en ouderen vertelden 
verhalen. Toch vond ze het een saaie rit en het duurde 
wel heel erg lang. Daarbij werd ze nog wagenziek ook.
Maar eenmaal in Auschwitz was het voor de jonge 
Maira ‘heftig’, zoals ze het zelf omschrijft. 

Al die haren van vrouwen, mannen en kinderen, die beAl die haren van vrouwen, mannen en kinderen, die be--
waard zijn gebleven en achter glas op een grote hoop liggen. waard zijn gebleven en achter glas op een grote hoop liggen. 
De muur waarvoor mensen zijn doodgeschoten; daar staken De muur waarvoor mensen zijn doodgeschoten; daar staken 
we een kaarsje op. Ik moest huilen toen ik in een paviljoen we een kaarsje op. Ik moest huilen toen ik in een paviljoen 
al die babykleertjes zag van de omgekomen kindjes. Ik kan al die babykleertjes zag van de omgekomen kindjes. Ik kan 
maar niet begrijpen dat dit alles Sinti, Roma en Joden in de maar niet begrijpen dat dit alles Sinti, Roma en Joden in de 
oorlog is overkomen. oorlog is overkomen. (…) (…) 
Met mijn zusje Heidi heb ik erover kunnen praten. Samen Met mijn zusje Heidi heb ik erover kunnen praten. Samen 
vroegen wij ons toch af: ‘Als God bestaat, waarom is dit dan vroegen wij ons toch af: ‘Als God bestaat, waarom is dit dan 
toch gebeurd?’ Het is niet menselijk, niet te begrijpentoch gebeurd?’ Het is niet menselijk, niet te begrijpen..73

Guiliano Braidic roept bij het Zigeunerlager op tot het werken aan een 
betere wereld. 

Muren vol met foto’s afgestaan door de nabestaanden.
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Toen Maira in 2006 voor de tweede keer meeging, gin-
gen er ook enkele neefjes mee, haar jongere broer en 
nog andere leeftijdgenoten. Ze was minder gespannen 
dan de eerste keer, vertelde ze, omdat ze al wist wat 
er aan vreselijks in Auschwitz had plaatsgevonden. Ze 
kon de anderen steunen als die het moeilijk hadden. 

Ik wist van de rijen met namen van vermoorde mensen, Ik wist van de rijen met namen van vermoorde mensen, 
mensen met dezelfde achternaam als ik. Ik wist van de mensen met dezelfde achternaam als ik. Ik wist van de 
vitrine met babykleertjes, waar ik de eerste keer zo bij moest vitrine met babykleertjes, waar ik de eerste keer zo bij moest 
huilen. Mama had me wel verteld dat er veel mensen waren huilen. Mama had me wel verteld dat er veel mensen waren 
vermoord, maar ik had er nooit bij stilgestaan dat er ook vermoord, maar ik had er nooit bij stilgestaan dat er ook 
kinderen en baby’s bij waren. kinderen en baby’s bij waren. 
De tweede keer vielen me andere dingen op. De gevangenisDe tweede keer vielen me andere dingen op. De gevangenis--
kelder bijvoorbeeld, met benauwde hokjes waarin mensen kelder bijvoorbeeld, met benauwde hokjes waarin mensen 
dicht tegen elkaar gedrukt in het water moesten staan. De dicht tegen elkaar gedrukt in het water moesten staan. De 
latrines in de ziekenboeg, waar doodzieke mensen in een latrines in de ziekenboeg, waar doodzieke mensen in een 
lange rij naast elkaar hun behoeften moesten doen. Als je lange rij naast elkaar hun behoeften moesten doen. Als je 
dat stukje privacy niet eens meer hebt, dan ben je niemand dat stukje privacy niet eens meer hebt, dan ben je niemand 
meer. De vijver bij een van de crematoria, waarin alle as meer. De vijver bij een van de crematoria, waarin alle as 
en botten van de vermoorden werden gegooid. In dat meer en botten van de vermoorden werden gegooid. In dat meer 
zagen we honderden kikkervisjes zwemmen. ‘Wat goed dat zagen we honderden kikkervisjes zwemmen. ‘Wat goed dat 
er weer zoveel leven in zit,’ zei mijn moeder. Deze momenten er weer zoveel leven in zit,’ zei mijn moeder. Deze momenten 
blijven je bij. blijven je bij. 

Ik vind dat iedereen één keer in zijn leven in Auschwitz Ik vind dat iedereen één keer in zijn leven in Auschwitz 
moet zijn geweest, omdat je daar leert wat er in de oorlog moet zijn geweest, omdat je daar leert wat er in de oorlog 
is gebeurd. Op school bij de geschiedenislessen wordt het is gebeurd. Op school bij de geschiedenislessen wordt het 
voor mijn gevoel afgekapt: je hebt het begin van de Tweede voor mijn gevoel afgekapt: je hebt het begin van de Tweede 
Wereldoorlog, je leert wat over Hitler en daarna is de oorlog Wereldoorlog, je leert wat over Hitler en daarna is de oorlog 
al afgelopen. Ik kan me niet herinneren dat ik wat over al afgelopen. Ik kan me niet herinneren dat ik wat over 
concentratiekampen heb gehoord. Daarom vind ik het ook concentratiekampen heb gehoord. Daarom vind ik het ook 
belangrijk dat jongeren naar Auschwitz gaan, zodat zij belangrijk dat jongeren naar Auschwitz gaan, zodat zij 
weten wat er met de Roma en Sinti is gebeurd. weten wat er met de Roma en Sinti is gebeurd. (…)(…) Mijn  Mijn 
geschiedenisleraar vertelde wel over de zigeuners, maar volgeschiedenisleraar vertelde wel over de zigeuners, maar vol--
gens mij gebeurt dat elders meestal niet. Een Marokkaanse gens mij gebeurt dat elders meestal niet. Een Marokkaanse 
jongen stapte naar aanleiding van deze film jongen stapte naar aanleiding van deze film (de film (de film 
MairaMaira74 van Erik Fusco, red.) van Erik Fusco, red.), die op zijn school gedraaid , die op zijn school gedraaid 
werd, op mijn moeder werd, op mijn moeder (Lalla Weiss, red.)(Lalla Weiss, red.) af. Hij vertelde  af. Hij vertelde 
haar dat hij helemaal niet wist dat ook de zigeuners in de haar dat hij helemaal niet wist dat ook de zigeuners in de 
Tweede Wereldoorlog werden vervolgd. En hij is zeker niet Tweede Wereldoorlog werden vervolgd. En hij is zeker niet 
de enige die daar niets van weet.de enige die daar niets van weet.75

Een gevoelsreis

Op 7 mei 2008 vertrok opnieuw een groep, ditmaal 
van zesendertig Sinti en Roma – met weer meerdere 
jongens en meisjes – en enkele burgers, voor een zes-

Bij de fusilladeplaats leggen Maira Weiss (r.) en haar zus Heidi een krans.

Nooit meer

Wat doen mensen elkaar toch aan?Wat doen mensen elkaar toch aan?
Hier zie je de moordende SS’er-waan.Hier zie je de moordende SS’er-waan.
Ik ben hier nu voor de tweede keerIk ben hier nu voor de tweede keer
en wat ik zie doet weer meer zeer.en wat ik zie doet weer meer zeer.
Ook wij jongeren zijn verstomd,Ook wij jongeren zijn verstomd,
wij moeten zorgen dat dit nooit meer komt.wij moeten zorgen dat dit nooit meer komt.

	 	 Maira	Weiss,	Barbara	van	Herwijden	 	 Maira	Weiss,	Barbara	van	Herwijden
	 	 Auschwitz,	2006	 	 Auschwitz,	2006
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Nieuw leven. Met Jacques Grishaver (midden) bij de vijver in Auschwitz. 
Foto: Lonneke Roodnat
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daagse reis naar Auschwitz. Ook nu maakte het bij de 
deelnemers, vooral ook bij de jongeren, veel emoties 
los.
 

‘Het begon al toen ik onder de poort Arbeit Macht Frei ‘Het begon al toen ik onder de poort Arbeit Macht Frei 
doorging, ik kreeg een rilling door me heen alsof ik door doorging, ik kreeg een rilling door me heen alsof ik door 
een tweede of derde dimensie heenstapte,’ zo omschrijft de een tweede of derde dimensie heenstapte,’ zo omschrijft de 
38-jarige Sinto Manely zijn beleving. ‘Daar begon voor 38-jarige Sinto Manely zijn beleving. ‘Daar begon voor 
mij een gevoelsreis en bij elke barak die we binnengingen mij een gevoelsreis en bij elke barak die we binnengingen 
kwam er een beetje meer emotie bij. Tussen de koffers zag ik kwam er een beetje meer emotie bij. Tussen de koffers zag ik 
er een liggen met mijn eigen achternaam erop. Weiss is mijn er een liggen met mijn eigen achternaam erop. Weiss is mijn 
familienaam. Dan komt het toch wel heel dichtbij.’familienaam. Dan komt het toch wel heel dichtbij.’76

Ook voor de negentienjarige Tabor blijft het moeilijk te 
bevatten wat er in Auschwitz is gebeurd: 

‘Grünholz, Berger, Rosenberg, Lavertin, Bamberger, Basile, ‘Grünholz, Berger, Rosenberg, Lavertin, Bamberger, Basile, 
Weiss, allemaal familieleden, mijn voorouders. Ik heb daar Weiss, allemaal familieleden, mijn voorouders. Ik heb daar 
zo machteloos gestaan, je voelt alles door elkaar, de dood, zo machteloos gestaan, je voelt alles door elkaar, de dood, 
de droefheid, de ellende.’ Om daarna vast te stellen: ‘Als hun de droefheid, de ellende.’ Om daarna vast te stellen: ‘Als hun 
kinderen het niet overleefd hadden, was ik er niet geweest. kinderen het niet overleefd hadden, was ik er niet geweest. 
We blijven bestaan, wat er ook gebeurt. Zoals wij hier zijn, We blijven bestaan, wat er ook gebeurt. Zoals wij hier zijn, 
zijn wij daar het grote bewijs van. Ik ben daar heel trots zijn wij daar het grote bewijs van. Ik ben daar heel trots 
op.’op.’77

Jacques Grishaver (met keppeltje) leidt het jongerengezelschap onder de poort Arbeit Macht Frei door. Foto: Lonneke Roodnat



Donkere Dagen  |  pagina 41

De vergeten holocaust
Herdenking in de kathedraal

Op zondag 16 mei 1999 brachten Sinti gezamenlijk – 
op eigen initiatief en in een overvolle kerk – eer aan 
hun voorouders: de Sinti- en Romaslachtoffers van de 
Tweede Wereldoorlog. Honderden Sinti uit het hele 
land togen ter bedevaart naar de St.-Janskathedraal, 
het onderkomen van de Zoete-Lieve-Vrouw van 
’s-Hertogenbosch. Midden in de Mariamaand herdach-
ten zij daar de ‘allerzwartste dag’ uit hun geschiedenis. 
Precies vijfenvijftig jaar eerder werden velen van hen 
door de nazi’s opgepakt en weggevoerd. Van menigeen 
is nooit meer iets vernomen. Een vergeten holocaust, 
zo noemde Zoni Weisz de moord op de ruim een half 
miljoen Europese Sinti en Roma in de concentratie-
kampen. 

De dienst in de kathedraal werd opgeluisterd met 
muziek, gespeeld door het Koninklijk Orkest van de 
Zonen van Tata Mirando en het orkest De Piotto’s. De 
achtjarige Dalida Rosenberg maakte grote indruk door 
haar opvoering van een vredesdans. 

Met Maria voorop 
Bedevaarten naar Roermond

In Nederland trokken in het verleden zigeuners met 
paard en wagen naar de kapel in ’t Zand te Roermond. 
Door burgerlijke en kerkelijke vooraanstaanden wer-
den ze aan de rand van de stad ingehaald met muziek. 
Toen de auto het paard verving, raakte deze traditie in 
onbruik. 

In 1982 besloot men deze bedevaart nieuw leven in te 
blazen. Initiatiefnemers waren de Sinti Hannes Weiss 
en Dirk Wagner. 
Jaarlijks vindt er nu te Roermond de traditionele Sinti-
bedevaart plaats. Tientallen Sintifamilies met hun cara-
vans strijken voor enkele dagen neer op een plek waar 
zij op een eigen volksdevotionele wijze uiting geven 
aan hun geloofsbeleving. Maria neemt hierbij een be-
langrijke plaats in. Haar beeltenis, rijkelijk versierd met 
bloemen, gaat altijd voorop in processies. Een nachte-
lijke gebedsdienst rond een kampvuur is de officiële 
opening van de vierdaagse bedevaart. Vrijwel doorlo-
pend klinkt muziek om God en Maria eer te bewijzen 
en hen te loven, maar ook als troost voor de zieken en 
bedroefden. Zo ook tijdens de kruisweg die op de der-
de dag wordt gelopen. De Sinti staan hierbij niet alleen 
stil bij het lijden en sterven van Christus, maar ook bij 
het doorstane leed van de talloze Sinti- en Romaslacht-
offers – hun voorouders en familieleden – die tijdens 
de Tweede Wereldoorlog in Auschwitz en andere con-
centratiekampen om het leven zijn gebracht.

Woorden tot GodWoorden tot God5.

Praten, huilen, bidden en ontelbare kaarsjesPraten, huilen, bidden en ontelbare kaarsjes

Een overvolle kathedraal bij de herdenking van de Sinti- en 
Romaslachtoffers op 16 mei 1999 in ’s-Hertogenbosch. 

Tijdens de nachtelijke openingsdienst van de Sintibedevaart brandt men 
kaarsjes voor de overledenen. Foto: Guy van Grinsven
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Roermond kent misschien wel het mooiste kruisweg-
park van Nederland. In vijftien staties wordt het lijden 
en de dood van Christus weergegeven. Gezamenlijk 
trekken de Sinti, jong en oud, onder begeleiding van 
eigen muzikanten langs elke afbeelding. De tiende 
statie toont Christus die door soldaten wordt ontkleed. 
Sinto Hannes Weiss (1928) trekt regelmatig een verge-
lijking: ‘De opgepakte Sinti in de Tweede Wereldoorlog 
werden eveneens van hun kleren ontdaan. Met een 
stukje zeep stuurde men ze zogenaamd de douche-
ruimtes in die, zoals bekend, gaskamers bleken te zijn. 
Laten we bidden dat God en Maria ons mogen bewa-
ren voor deze verschrikkingen gepleegd door godde-
loze en gewetenloze mensen’. 
Wat altijd blijft, is het rotsvaste vertrouwen op God en 
Maria, zo ook bij Hannes Weiss:

Mijn vader ging dood in 1943, dus bleef mijn moeder alMijn vader ging dood in 1943, dus bleef mijn moeder al--
leen achter met de kinderen. Ik was veertien. Wij moesten leen achter met de kinderen. Ik was veertien. Wij moesten 
vluchten voor de nazi’s, want we zouden naar een concenvluchten voor de nazi’s, want we zouden naar een concen--
tratiekamp worden gebracht en vergast. Eenentwintig van tratiekamp worden gebracht en vergast. Eenentwintig van 
mijn familieleden zijn omgekomen in het Zigeunerlager mijn familieleden zijn omgekomen in het Zigeunerlager 
van Auschwitz-Birkenau. Een deel van ons volk was gevan Auschwitz-Birkenau. Een deel van ons volk was ge--
woon weg. Mijn moeder zei altijd tegen ons: ‘Ook Maria, woon weg. Mijn moeder zei altijd tegen ons: ‘Ook Maria, 
met Jozef en haar zoon Jezus, moest vluchten, naar Egypte, met Jozef en haar zoon Jezus, moest vluchten, naar Egypte, 
omdat Herodes Jezus wilde doden. Zij had maar één kind en omdat Herodes Jezus wilde doden. Zij had maar één kind en 
al moeite om zich te verstoppen, ik heb er zeven, maar de al moeite om zich te verstoppen, ik heb er zeven, maar de 
moeder Gods zal mij de kracht geven dat ik hier doorheen moeder Gods zal mij de kracht geven dat ik hier doorheen 

kom’. Maria was haar voorbeeld, omdat die had ervaren kom’. Maria was haar voorbeeld, omdat die had ervaren 
wat zij nu zelf moest meemaken. We zijn gelukkig niet wat zij nu zelf moest meemaken. We zijn gelukkig niet 
opgepakt in de oorlog, mijn moeder hoefde niet als zovele opgepakt in de oorlog, mijn moeder hoefde niet als zovele 
anderen toe te kijken hoe wij afgevoerd werden. anderen toe te kijken hoe wij afgevoerd werden. 
Kijk, in ons hele verleden heeft Maria ons van nabij meegeKijk, in ons hele verleden heeft Maria ons van nabij meege--
maakt. Hoe kunnen wij dan zeggen: er bestaat geen God, maakt. Hoe kunnen wij dan zeggen: er bestaat geen God, 
er bestaat geen Maria, er is helemaal niets? Dat kan toch er bestaat geen Maria, er is helemaal niets? Dat kan toch 
niet? niet? (…) (…) 
God houdt van ons, God ziet ons. Gods liefde is niet ver weg, God houdt van ons, God ziet ons. Gods liefde is niet ver weg, 
wij zoeken het alleen te ver. We kunnen over God praten. wij zoeken het alleen te ver. We kunnen over God praten. 
De wereld is van God, maar Hij heeft ons het leven en de De wereld is van God, maar Hij heeft ons het leven en de 
aarde toevertrouwd. Er wordt gezegd dat God in de hemel aarde toevertrouwd. Er wordt gezegd dat God in de hemel 
is, maar ik denk dat Hij tussen ons is. Ik ben ook weleens is, maar ik denk dat Hij tussen ons is. Ik ben ook weleens 
ontevreden over Hem, want als je weet dat er elders in de ontevreden over Hem, want als je weet dat er elders in de 
wereld elke minuut wel vijf kinderen dood kunnen gaan wereld elke minuut wel vijf kinderen dood kunnen gaan 
van de honger, wat doet Hij dan? Ik kan de ellende niet van de honger, wat doet Hij dan? Ik kan de ellende niet 
keren, ook niet met de vijf euro die ik in een collectebus stop keren, ook niet met de vijf euro die ik in een collectebus stop 
waarmee ze langs de deur komen. En dan bid ik: God, grijp waarmee ze langs de deur komen. En dan bid ik: God, grijp 
toch in, doe me een plezier. Maar als je dan bedenkt dat er toch in, doe me een plezier. Maar als je dan bedenkt dat er 
miljoenen, zelfs miljarden opgaan aan oorlogstuig en aan miljoenen, zelfs miljarden opgaan aan oorlogstuig en aan 
raketten die ze naar de maan en planeten sturen, dan zeg raketten die ze naar de maan en planeten sturen, dan zeg 
ik: God, wij zijn zelf schuld. Wij verknoeien het zelf. U heeft ik: God, wij zijn zelf schuld. Wij verknoeien het zelf. U heeft 
ons een eigen wil gegeven, maar daar doen wij verkeerd ons een eigen wil gegeven, maar daar doen wij verkeerd 
mee. Waar zijn wij soms mee bezig? God bouwt de wereld mee. Waar zijn wij soms mee bezig? God bouwt de wereld 
op het goede, het slechte doen wij. En dan zeg ik ook heel op het goede, het slechte doen wij. En dan zeg ik ook heel 
eerlijk: God, Maria, vergeef ons, wij zijn zelf de schuldigen. eerlijk: God, Maria, vergeef ons, wij zijn zelf de schuldigen. 
God wil enkel liefde, geen goud en goed. Als ik hier een milGod wil enkel liefde, geen goud en goed. Als ik hier een mil--
joen zou neerleggen, dan zal Hij zeggen: wat moet ik daarjoen zou neerleggen, dan zal Hij zeggen: wat moet ik daar--

Hannes Weiss tijdens de Sintibedevaart in Roermond, 2006. Foto: Jeroen de Wit
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mee? Als ik zeg: ik hou van U, ik heb U lief, dan is Hij meer mee? Als ik zeg: ik hou van U, ik heb U lief, dan is Hij meer 
dan tevreden. Van ons vraagt Hij om die liefde door te geven dan tevreden. Van ons vraagt Hij om die liefde door te geven 
aan anderen. Want het hele leven is doorgeven. Die God is aan anderen. Want het hele leven is doorgeven. Die God is 
een vriend van mij geworden, net als moeder Maria.een vriend van mij geworden, net als moeder Maria.78

De vraag naar het waarom

Voor de Sinti en Roma die sinds 2000 de reizen naar 
het voormalige concentratie- en vernietigingskamp 
Auschwitz ondernemen, is het belangrijk dat iemand 
geestelijke ondersteuning kan geven. Zo’n tocht is 
zwaar en emotioneel, dat is van tevoren in te schatten. 
De landelijk coördinator van het Pastoraat voor woon-
wagenbewoners, Sinti en Roma in Nederland (PWN), 
pater Jan van der Zandt m.s.c. (1942), ging met alle 
groepen mee die de tocht naar Auschwitz maakten. 
Tijdens het meerdaagse verblijf wordt er gepraat, ge-
huild, gebeden en herdacht. In 2000, ook zijn eerste 
ontmoeting met Auschwitz, nam pater Van der Zandt 
wat grondaarde vanuit het concentratiekamp mee 
terug naar Nederland. Later kreeg die in een afgedekte 
schaal op zijn kantoor in ’s-Hertogenbosch een plaats. 

Het moment Het moment (in 2000, red.)(in 2000, red.) dat mij het meest is bijge dat mij het meest is bijge--
bleven is toen wij samen, tijdens een openluchtviering, de bleven is toen wij samen, tijdens een openluchtviering, de 
grond van Auschwitz met onze handen hebben aangeraakt grond van Auschwitz met onze handen hebben aangeraakt 
uit respect voor al diegenen die hier geleden hebben. Zij uit respect voor al diegenen die hier geleden hebben. Zij 
waren martelaren, maar de vraag is en blijft: waarom en waren martelaren, maar de vraag is en blijft: waarom en 
waarvoor? Ik denk dat het antwoord bij het ontstaan van waarvoor? Ik denk dat het antwoord bij het ontstaan van 
de mensheid ligt, in het verhaal van Kaïn en Abel. Daarin de mensheid ligt, in het verhaal van Kaïn en Abel. Daarin 
komt reeds tot uiting dat het goede, maar ook het kwade komt reeds tot uiting dat het goede, maar ook het kwade 
van nature in de mens zit. van nature in de mens zit. (…) (…) De grond in Auschwitz is De grond in Auschwitz is 
besmeurd en de plek is ontheiligd door wat mensen is aanbesmeurd en de plek is ontheiligd door wat mensen is aan--
gedaan. Je wilt dat herstellen. Het bloed van de mensen die gedaan. Je wilt dat herstellen. Het bloed van de mensen die 
daar hebben geleden, is heilig bloed.daar hebben geleden, is heilig bloed. (…) (…)  
Tijdens bedevaarten zijn wij al langer bezig met het herTijdens bedevaarten zijn wij al langer bezig met het her--
denken van oorlogsslachtoffers. Deze reis heeft mij bevestigd denken van oorlogsslachtoffers. Deze reis heeft mij bevestigd 
in mijn overtuiging dat je moet blijven herdenken en dat in mijn overtuiging dat je moet blijven herdenken en dat 
verhalen en ervaringen uit het verleden blijvend verteld verhalen en ervaringen uit het verleden blijvend verteld 
moeten worden. Eerbied voor de mens en de natuur staat moeten worden. Eerbied voor de mens en de natuur staat 
voorop en dat moet zo blijven. voorop en dat moet zo blijven. (…) (…) In Auschwitz is sterk In Auschwitz is sterk 
naar voren gekomen dat Sinti en Roma het gevoel hebben naar voren gekomen dat Sinti en Roma het gevoel hebben 

dat ze er eigenlijk niet mogen zijn. Dat kan niet waar zijn. dat ze er eigenlijk niet mogen zijn. Dat kan niet waar zijn. 
De aarde is er voor elk schepsel.De aarde is er voor elk schepsel. (…) (…) Het belangrijkste voor  Het belangrijkste voor 
mij in Auschwitz was dat ik op mensen de boodschap kon mij in Auschwitz was dat ik op mensen de boodschap kon 
overbrengen: wij moeten verder.overbrengen: wij moeten verder.79

Bij Rinus Vos (1940), die in 2004 de aanblik van het 
voormalige vernietigingskamp Auschwitz-Birkenau 
nauwelijks kon verdragen, sloeg de twijfel toe over 
waarom God dit alles toeliet. 

Ons monument in Birkenau bestaat uit een stuk muur van Ons monument in Birkenau bestaat uit een stuk muur van 
het Zigeunerlager. Tegen die muur hangt een plaat waarop het Zigeunerlager. Tegen die muur hangt een plaat waarop 
staat dat het ons Lager was. Toen ik dat las ging ik zelf ook staat dat het ons Lager was. Toen ik dat las ging ik zelf ook 
een beetje dood. een beetje dood. (…)(…) Eenmaal terug in het hotel dacht ik:  Eenmaal terug in het hotel dacht ik: 
geloven doe ik nooit meer. Waar was God, waarom heeft geloven doe ik nooit meer. Waar was God, waarom heeft 
Hij dit toegelaten? Had Onze-Lieve-Heer even geen tijd om Hij dit toegelaten? Had Onze-Lieve-Heer even geen tijd om 
er wat aan te doen? Kon Hij het verdriet in die concentraer wat aan te doen? Kon Hij het verdriet in die concentra--
tiekampen niet verzachten? God, besta je nou, vroeg ik me tiekampen niet verzachten? God, besta je nou, vroeg ik me 
weleens af. Nachten heb ik gehuild, ik kon er niet uitkoweleens af. Nachten heb ik gehuild, ik kon er niet uitko--
men. Sinti en Roma hebben geen eigen land, overwoog ik, men. Sinti en Roma hebben geen eigen land, overwoog ik, 
het zijn geen bommenleggers, zij plegen geen staatsgrepen, het zijn geen bommenleggers, zij plegen geen staatsgrepen, 
ontvoeren geen mensen, zijn geen kinderdieven en geen ontvoeren geen mensen, zijn geen kinderdieven en geen 
moordenaars. Ze passen zich aan en zijn heel humaan. moordenaars. Ze passen zich aan en zijn heel humaan. 
Eigenlijk te lief voor deze wereld. Maar waarom moesten Eigenlijk te lief voor deze wereld. Maar waarom moesten 
zij dan zo veel lijden? Dagenlang worstelde ik met mijn zij dan zo veel lijden? Dagenlang worstelde ik met mijn 
geloofsgevoelens en smeekte Jezus om een antwoord. En dat geloofsgevoelens en smeekte Jezus om een antwoord. En dat 
gaf Hij. ‘Rinus, je smeekbeden zal ik beantwoorden. Ik, de gaf Hij. ‘Rinus, je smeekbeden zal ik beantwoorden. Ik, de 
Zoon van God de Vader, was ook onschuldig. Ik moest sterZoon van God de Vader, was ook onschuldig. Ik moest ster--
ven om de zonden van de wereld weg te nemen. Jullie, Sinti ven om de zonden van de wereld weg te nemen. Jullie, Sinti 
en Roma, zijn, samen met de onschuldige Joodse slachtoffers, en Roma, zijn, samen met de onschuldige Joodse slachtoffers, 
de offerdragers van het geweld. Na dit leven zullen jullie de offerdragers van het geweld. Na dit leven zullen jullie 
opgenomen worden in het paradijs waar God oneindig veel opgenomen worden in het paradijs waar God oneindig veel 
plaats heeft.’ Door dit antwoord zijn mijn haatgevoelens plaats heeft.’ Door dit antwoord zijn mijn haatgevoelens 
weg en probeer ik tot vergeving te komenweg en probeer ik tot vergeving te komen..80

Mari	Depleskeri	DaijMari	Depleskeri	Daij
Merh	mangaa	toetMerh	mangaa	toet
Riekie	toe	was	praalRiekie	toe	was	praal
mari	menschiemari	menschie

Onze-Lieve-VrouwOnze-Lieve-Vrouw
Wij vragen UWij vragen U
Hou uw hand bovenHou uw hand boven
ons volkons volk
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Lalla Weiss en Rinus Vos verwerken samen de indrukken in het Nederlands 
paviljoen in Auschwitz.
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Paus bidt om vergeving en verzoening

Een zeer bewogen paus Benedictus XVI heeft op 
28 mei 2006 bij zijn bezoek aan Auschwitz om genade 
en om verzoening gevraagd voor misdrijven tegen God 
en de mensen. ‘Op een plek als deze schieten woorden 
tekort,’ sprak hij. ‘Uiteindelijk kan er alleen een af-
schuwelijke stilte zijn. Een stilte die een hartverscheu-
rende oproep aan God is: waarom heeft U gezwegen? 
Waarom kon U dit alles verdragen?’
Een bezoek aan het vernietigingskamp was oorspron-
kelijk niet in zijn vierdaagse reis naar Polen opgeno-
men, maar paus Benedictus XVI stond erop toch te 
gaan. Maar het was, zo zei hij, voor een Duitse paus 
wel een bijzonder zwaar bezoek. ‘Ik ben hier als zoon 
van het Duitse volk en juist daarom moet ik, mag ik 
zoals mijn voorganger (paus Johannes Paulus II, red.) 
zeggen: Ik kon hier onmogelijk niet komen,’ aldus de 
paus, die in een antinazistisch gezin in Beieren werd 
geboren en als jongeman gedwongen deel uitmaakte 
van de Hitlerjugend. In zijn toespraak herinnerde hij 
aan de anderhalf miljoen mensen die in Auschwitz 
werden omgebracht, niet alleen aan de Joodse, maar 
ook aan de Poolse, Russische en Duitse slachtoffers en 
aan de omgekomen zigeuners. 
Paus Benedictus wenste in Auschwitz nadrukkelijk 
geen eucharistie te vieren. De herdenkingsdienst was 
oecumenisch van opzet. Psalm 22 werd gezongen 
(‘Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten?’) 
en de voorbeden werden uitgesproken door onder an-
deren een anglicaan, een katholiek, een protestant en 
een vertegenwoordiger van de zigeunergemeenschap. 
De paus zelf sloot af met een kort gebed in het Duits: 
‘Tot zwijgen gekomen buigen wij innerlijk voor de 
ontelbare schare van wie hier geleden hebben en hier 

ter dood zijn gebracht. Dit stilzwijgen loopt ten slotte 
uit op een luide bede om vergeving en verzoening, op 
een roep tot de levende God dat Hij zoiets nooit meer 
gebeuren laat.’81

De medaille van de heilige Antonius

‘Ik werd opgevoed als een prinses. Ik was de enigste 
dochter en had vier broers. En we woonden toen in 
Den Haag. Mijn vader was artiest. Hij speelde voor 
koningen en keizers. Ik heet Mira.’82

Pas aan het eind van haar leven vertelt de Nederlandse 
Sintezza Mira aan een vertrouwenspersoon over haar 
onbekommerde jeugd, over de deportaties naar Wes-
terbork en Auschwitz, de dodenmars en de uiteinde-
lijke ontsnapping aan de gruwelen uit die tijd. Nooit 
eerder sprak zij over die donkere periode, al die jaren 
niet. Niet met familieleden, niet met haar kinderen en 
al helemaal niet met buitenstaanders. Alles zat diep 
weggestopt. Het liefst ook zou ze er nooit meer aan 
willen denken, maar: ‘Het gaat nooit weg. Het komt 
steeds weer terug. Als ik vleugels had, was ik weggevlo-
gen en dan had je me niet meer teruggezien’.

Tijdens de zigeunerrazzia van 16 mei 1944 wordt de 
reizende familie van Mira – vader is muzikant, moeder 
danseres – opgepakt en naar Westerbork gedepor-
teerd. Van daar gaan ze verder naar Auschwitz. Mira is 
dan bijna twintig. Over de ervaringen in het Zigeunerla-
ger en het vernietigingskamp weidt ze niet verder uit. 
‘Als ik dat allemaal vertel, zit je morgenvroeg nog hier,’ 
zegt ze. ‘Vreselijk was het.’
In het vroege voorjaar van 1945, als het einde van de 
oorlog nadert, zetten de nazi’s een aantal overgebleven 
kampgevangenen, Mira is één van hen, in een trein 
richting Duitsland. Waarheen ze gaan is niet bekend, 
men vermoedt naar een ander concentratiekamp. On-
derweg weet Mira met drie andere meisjes, nichtjes, 
ternauwernood uit de trein te ontsnappen. De wagon 
waarin ze zitten staat plotseling in brand, nadat deze 
geraakt is door waarschijnlijk een bom uit een gealli-
eerd vliegtuig. ‘Maar die wagon was van buiten afgeslo-
ten. Wie mager was kon door de spijlen vluchten. Mijn 
hoofd was dikker dan mijn lichaam en zelf kwam ik er 
maar net doorheen. Echt waar.’
Lang duurt de vrijheid niet. Ze worden opgepakt en in 
een groep van naar schatting 450 overlevenden, alle-
maal jonge vrouwen, gaat de tocht te voet verder door 
het Beierse woud. Mira bevindt zich in de rij vrijwel 
achteraan. Van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat zijn 
ze verplicht te lopen, zonder eten of drinken. Regel-
matig gaan er meisjes tegen de grond. ‘Je was dikwijls 
zó moe. Je voeten verdwenen helemaal in de zompige 
grond, met al die bladeren en dat hoge gras.’ Paus Benedictus XVI bezoekt Auschwitz in 2006. Foto: © Reuters, 2006
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Op een bepaald ogenblik is ook Mira aan het eind van 
haar Latijn en zakt in elkaar. ‘ “Mira, opstaan, opstaan,” 
hoorde ik de anderen roepen, “die juffrouws komen 
eraan!” Dat waren die Duitse vrouwelijke militairen, 
maar net kerels, weet je, zo groot, zo kräftig. Die scho-
ten mensen gewoon dood, of knuppelden je met stok-
ken waar zo’n puntig ijzer aan zit. “Sta op, daar komen 
ze, daar komen ze!” gilden ze. Toen ik me oprichtte, 
zag ik ineens vlak bij mijn hand een medaille, van de 
heilige Antonius. Helemaal groen, helemaal beschim-
meld. Ik pakte hem op en zei: “Waarom ligt dit hier? Er 
bestaat toch geen God meer, anders had Hij nooit toe-
gelaten dat wij zo vermoeid zijn en zo’n dorst hebben”. 
Een van de Duitse meisjes wilde de medaille hebben, 
maar ik riep uit: “Niemand krijgt hem!” en ik gooide 
hem weg. Enige tijd later kwam ik opnieuw te vallen 
en toen ik op wilde staan, lag vlak voor me diezelfde 
medaille. “Ik heb hem toch weggegooid,” bracht ik 
verbaasd uit, “hoe kan ik hem hier nou terugvinden?” ’ 
Dan zijn die Duitse meisjes niet meer te houden. Ze 
komen allemaal op Mira af en willen de medaille van 
haar afpakken. Ze stikt bijna onder hun gewicht. En 
plotseling verschijnen daar die juffrouws, met die 
knuppels, en ze beginnen op die meiden in te slaan. 
‘Aufstehen!’ schreeuwt de ene Mira toe. Ze wil ook 
Mira slaan, in haar gezicht, maar ze kán het niet. Iets 
houdt haar hand tegen. Ze grijpt naar de medaille, be-
kijkt hem van alle kanten en zegt tegen Mira: ‘Je hebt 
hem nu twee keer opgeraapt, nu moet je hem niet 
meer weggooien’, en duwt hem terug in haar hand. 
Maar Mira wil de medaille helemaal niet houden en 
bedenkt dan: logisch, als je iets voor je uit gooit, dan 
kom je het verderop weer tegen. Voorzichtig om zich 
heen kijkend of niemand het ziet, werpt ze de medail-
le vervolgens met een grote zwaai ver achter zich. ‘Zo, 
die vind ik nooit meer.’

Het lopen wordt steeds zwaarder. Velen zijn op de 
rand van uitputting. De een na de ander geeft de moed 
op, er wordt gehuild; sommigen blijven liggen, ko-
men niet meer overeind. Iedereen is bang. Inwendig 
wordt geschreeuwd om water, hoewel de lippen van 
de koorts zo dik zijn en de kelen zo dicht zitten dat er 
nauwelijks een druppel doorheen kan. De juffrouws 
tieren en slaan er, het schuim rond de mond, op los. 
Weer valt Mira. Ze kan niet meer, ze wil niet verder. 
‘Laat ze mij maar doodschieten, dan is het in één keer 
voorbij. Ik sta niet meer op. We lopen toch onze dood 
in.’ Als haar arm gestrekt over de grond ligt, raakt haar 
middelvinger iets aan. Wanneer ze haar ogen erop 
richt, staart ze vol ongeloof naar de tot twee keer toe 
weggeworpen groen uitgeslagen en beschimmelde 
medaille van de heilige Antonius… ‘Kan je toch zien 
dat-Ie almachtig is,’ hoort ze een van de meisjes zacht-
jes zeggen. 

Een van de juffrouws stormt op Mira af, heft de knup-
pel hoog boven haar hoofd, maar laat dan de stok plot-
seling vallen. ‘Het was net alsof ik Maria zelf was, echt, 
ze kón me niet slaan. Vervolgens ben ik op de been 
geholpen en heb de medaille in een punt van mijn 
hoofddoek geknoopt.’

Mira overleeft de dodenmars en komt na de bevrij-
ding eerst in Frankrijk terecht en keert daarna terug 
naar Nederland. De medaille van de heilige Antonius, 
zorgvuldig opgepoetst, heeft ze tot haar dood bij zich 
gedragen.83 

Heilige	Antonius	van	PaduaHeilige	Antonius	van	Padua
laat	mij	terugvinden	de	weg	van	het	geloof,laat	mij	terugvinden	de	weg	van	het	geloof,
van	de	hoop,	van	de	liefde	tot	Godvan	de	hoop,	van	de	liefde	tot	God
en	de	evennaaste.en	de	evennaaste.
Zo	ik	verdwaal,	doe	me	de	weg	terugvindenZo	ik	verdwaal,	doe	me	de	weg	terugvinden
van	de	barmhartigheid	en	de	vergiffenis.van	de	barmhartigheid	en	de	vergiffenis.
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Psalm 22
Een psalm van David84

Mijn God, mijn God,Mijn God, mijn God,
waarom hebt u mij verlaten?waarom hebt u mij verlaten?
U blijft ver weg en redt mij niet, U blijft ver weg en redt mij niet, 
ook al schreeuw ik het uit.ook al schreeuw ik het uit.
‘Mijn God!’ roep ik‘Mijn God!’ roep ik
overdag, en u antwoordt niet,overdag, en u antwoordt niet,
’s nachts, en ik vind geen rust.’s nachts, en ik vind geen rust.

U bent de Heilige,U bent de Heilige,
die op Israëls lofzangen troont.die op Israëls lofzangen troont.
Op u hebben onze voorouders vertrouwd;Op u hebben onze voorouders vertrouwd;
zij hebben vertrouwd en u verloste hen,zij hebben vertrouwd en u verloste hen,
tot u geroepen en zij ontkwamen,tot u geroepen en zij ontkwamen,
op u vertrouwd en zij werden niet beschaamd.op u vertrouwd en zij werden niet beschaamd.

Maar ik ben een worm en geen mens,Maar ik ben een worm en geen mens,
door iedereen versmaad, bij het volk veracht.door iedereen versmaad, bij het volk veracht.
Allen die mij zien bespotten mij,Allen die mij zien bespotten mij,
ze schudden meewarig het hoofd:ze schudden meewarig het hoofd:
‘Wend je tot de Heer! Laat hij je verlossen,‘Wend je tot de Heer! Laat hij je verlossen,
laat hij je bevrijden, hij houdt toch van je?’laat hij je bevrijden, hij houdt toch van je?’

U hebt mij uit de buik van mijn moeder gehaald,U hebt mij uit de buik van mijn moeder gehaald,
mij aan haar borsten toevertrouwd,mij aan haar borsten toevertrouwd,
bij mijn geboorte vingen uw handen mij op,bij mijn geboorte vingen uw handen mij op,
van de moederschoot af bent u mijn God.van de moederschoot af bent u mijn God.

Blijf dan niet ver van mij,Blijf dan niet ver van mij,
want de nood is nabijwant de nood is nabij
en er is niemand die helpt.en er is niemand die helpt.
Een troep stieren staat om mij heen,Een troep stieren staat om mij heen,
buffels van Basan omsingelen mij,buffels van Basan omsingelen mij,
roofzuchtige brullende leeuwenroofzuchtige brullende leeuwen
sperren hun muil naar mij open.sperren hun muil naar mij open.

Als water ben ik uitgegoten,Als water ben ik uitgegoten,
mijn gebeente valt uiteen,mijn gebeente valt uiteen,
mijn hart is als was,mijn hart is als was,
het smelt in mijn lijf.het smelt in mijn lijf.
Mijn kracht is droog als een potscherf,Mijn kracht is droog als een potscherf,
mijn tong kleeft aan mijn gehemelte,mijn tong kleeft aan mijn gehemelte,
u legt mij neer in het stof van de dood.u legt mij neer in het stof van de dood.

Honden staan om mij heen,Honden staan om mij heen,
een woeste bende sluit mij in,een woeste bende sluit mij in,
zij hebben mijn handen en voeten doorboord.zij hebben mijn handen en voeten doorboord.
Ik kan al mijn beenderen tellen.Ik kan al mijn beenderen tellen.
Zij kijken vol leedvermaak toe,Zij kijken vol leedvermaak toe,
verdelen mijn kleren onder elkaarverdelen mijn kleren onder elkaar
en werpen het lot om mijn mantel.en werpen het lot om mijn mantel.

Heer, houd u niet ver van mij,Heer, houd u niet ver van mij,
mijn sterkte, snel mij te hulp.mijn sterkte, snel mij te hulp.
Bevrijd mijn ziel van het zwaard,Bevrijd mijn ziel van het zwaard,
mijn leven uit de greep van die honden.mijn leven uit de greep van die honden.
Red mij uit de muil van de leeuw,Red mij uit de muil van de leeuw,
bescherm mij tegen de horens van de wilde stier.bescherm mij tegen de horens van de wilde stier.
U geeft mij antwoord.U geeft mij antwoord.

Ik zal uw naam bekendmaken,Ik zal uw naam bekendmaken,
u loven in de kring van mijn volk.u loven in de kring van mijn volk.
Loof hem, allen die de Heer vrezen,Loof hem, allen die de Heer vrezen,
breng hem eer, kinderen van Jakob,breng hem eer, kinderen van Jakob,
wees beducht voor hem, volk van Israël.wees beducht voor hem, volk van Israël.

Hij veracht de zwakke niet,Hij veracht de zwakke niet,
verafschuwt niet wie wordt vernederd,verafschuwt niet wie wordt vernederd,
hij wendt zijn blik niet van hem af,hij wendt zijn blik niet van hem af,
maar hoort zijn hulpgeroep.maar hoort zijn hulpgeroep.

Van u komt mijn lofzang in de kring van het volk,Van u komt mijn lofzang in de kring van het volk,
mijn geloften los ik in bij wie u vrezen.mijn geloften los ik in bij wie u vrezen.
De vernederden zullen eten en worden verzadigd.De vernederden zullen eten en worden verzadigd.
Zij die hem zoeken, brengen lof aan de Heer.Zij die hem zoeken, brengen lof aan de Heer.
Voor altijd mogen jullie leven!Voor altijd mogen jullie leven!

Overal, tot aan de einden der aarde,Overal, tot aan de einden der aarde,
zal men de Heer gedenken zal men de Heer gedenken 
en zich tot hem wenden.en zich tot hem wenden.
Voor u zullen zich buigenVoor u zullen zich buigen
alle stammen en volken.alle stammen en volken.
Want het koningschap is aan de Heer,Want het koningschap is aan de Heer,
hij heerst over de volken.hij heerst over de volken.

Wie op aarde in overvloed leven,Wie op aarde in overvloed leven,
zullen aanzitten en zich voor hem buigen.zullen aanzitten en zich voor hem buigen.
Ook zullen voor hem knielenOok zullen voor hem knielen
wie in het graf zijn neergedaald,wie in het graf zijn neergedaald,
wie hun leven niet konden behouden.wie hun leven niet konden behouden.

Een nieuw geslacht zal hem dienenEen nieuw geslacht zal hem dienen
en aan de kinderen vertellen van de Heer;en aan de kinderen vertellen van de Heer;
aan het volk dat nog geboren moet wordenaan het volk dat nog geboren moet worden
zal het van zijn gerechtigheid verhalen:zal het van zijn gerechtigheid verhalen:
hij is een God van daden.hij is een God van daden.
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Zoals de kastanjeboom in Krakau
Jan van der Zandt m.s.c. 

’s Winters is de kastanjeboom in diepe rust, maar aan de ’s Winters is de kastanjeboom in diepe rust, maar aan de 
dikke knoppen in het vroege voorjaar is al te zien, dat hij dikke knoppen in het vroege voorjaar is al te zien, dat hij 
veel in zijn mars heeft. Als de temperatuur stijgt zie je de veel in zijn mars heeft. Als de temperatuur stijgt zie je de 
knoppen zwellen en glimmen. Het is altijd weer mooi om te knoppen zwellen en glimmen. Het is altijd weer mooi om te 
zien hoe de scheuten zich ontwikkelen en de bladeren zich zien hoe de scheuten zich ontwikkelen en de bladeren zich 
op de stengel ontvouwen. Niet lang daarna, als kleine witte op de stengel ontvouwen. Niet lang daarna, als kleine witte 
kerstboompjes, verschijnt de bloesem. De prachtige afzonkerstboompjes, verschijnt de bloesem. De prachtige afzon--
derlijke bloemetjes zijn ingenieus samengesteld. Bij de witte derlijke bloemetjes zijn ingenieus samengesteld. Bij de witte 
zie je op elk bloemblaadje een klein rood vlekje. zie je op elk bloemblaadje een klein rood vlekje. 
Zo’n rood vlekje op een wit bloemetje ontdekte ik dit jaar Zo’n rood vlekje op een wit bloemetje ontdekte ik dit jaar 
opnieuw in Krakau, ’s morgens vroeg om zeven uur op opnieuw in Krakau, ’s morgens vroeg om zeven uur op 
eerste pinksterdag. Ik maakte een wandeling over een oud eerste pinksterdag. Ik maakte een wandeling over een oud 
kerkhof waar aan de ingang ervan een enorme kastanjekerkhof waar aan de ingang ervan een enorme kastanje--
boom staat. Met grote bewondering voor alles wat groter boom staat. Met grote bewondering voor alles wat groter 
is dan ik maar evenzeer met buitengewoon respect voor al is dan ik maar evenzeer met buitengewoon respect voor al 
het kleine, boog ik een laaghangende tak tot op ooghoogte het kleine, boog ik een laaghangende tak tot op ooghoogte 
en zag de talloze rode vlekjes als vlammetjes, als vurige en zag de talloze rode vlekjes als vlammetjes, als vurige 
tongetjes die neerdalen op de mensen om hun geestkracht tongetjes die neerdalen op de mensen om hun geestkracht 
aan te wakkeren. Is het vandaag geen Pinksteren? Plotseaan te wakkeren. Is het vandaag geen Pinksteren? Plotse--
ling openbaarde de kastanjeboom aan mij een symboliek: ling openbaarde de kastanjeboom aan mij een symboliek: 
de groeikracht en vitaliteit van deze geweldenaar in de de groeikracht en vitaliteit van deze geweldenaar in de 
vroege lente gaat gepaard met herwonnen geestkracht van vroege lente gaat gepaard met herwonnen geestkracht van 
de mens. Altijd weer.de mens. Altijd weer.
Waarom ben ik hier eigenlijk? De plaats Krakau ligt niet Waarom ben ik hier eigenlijk? De plaats Krakau ligt niet 
ver van het voormalige concentratie- en vernietigingskamp ver van het voormalige concentratie- en vernietigingskamp 

Auschwitz, dat ik met een groep Sinti en Roma de afgeloAuschwitz, dat ik met een groep Sinti en Roma de afgelo--
pen dagen enkele malen bezocht. Daar brachten we eer pen dagen enkele malen bezocht. Daar brachten we eer 
aan hun voorouders en verwanten die tijdens de Tweede aan hun voorouders en verwanten die tijdens de Tweede 
Wereldoorlog op beestachtige wijze hiernaartoe werden Wereldoorlog op beestachtige wijze hiernaartoe werden 
getransporteerd en meedogenloos zijn omgebracht. Op getransporteerd en meedogenloos zijn omgebracht. Op 
16 mei 1944 vond de grootste razzia op Sinti en Roma in 16 mei 1944 vond de grootste razzia op Sinti en Roma in 
Nederland plaats. Drie dagen later zijn 245 van hen op Nederland plaats. Drie dagen later zijn 245 van hen op 
transport gesteld.transport gesteld.
Oog in oog met de kastanje op het kerkhof van Krakau Oog in oog met de kastanje op het kerkhof van Krakau 
word ik me ervan bewust dat Sinti en Roma destijds in word ik me ervan bewust dat Sinti en Roma destijds in 
deze tijd van het jaar midden in de nacht uit hun huizen deze tijd van het jaar midden in de nacht uit hun huizen 
en woonwagens zijn gesleurd en in afgesloten veewagons en woonwagens zijn gesleurd en in afgesloten veewagons 
richting hel werden vervoerd. Juist in het voorjaar, toen de richting hel werden vervoerd. Juist in het voorjaar, toen de 
natuur ontwaakte en het reizigersbloed ging stromen, de natuur ontwaakte en het reizigersbloed ging stromen, de 
paarden ingespannen klaarstonden voor de nieuwe hanpaarden ingespannen klaarstonden voor de nieuwe han--
delsplekken en seizoensarbeid, zijn zij weggerukt uit het delsplekken en seizoensarbeid, zijn zij weggerukt uit het 
leven, uit de tijd en uit de natuur waarmee zij van oudsher leven, uit de tijd en uit de natuur waarmee zij van oudsher 
zo innig verbonden zijn.zo innig verbonden zijn.

De groeikracht van de natuur prikkelt de geestkracht van De groeikracht van de natuur prikkelt de geestkracht van 
de mensen, altijd weer. De natuur verloochent zich niet. de mensen, altijd weer. De natuur verloochent zich niet. 
En de mens?En de mens?
Volgend jaar zal ook de kastanjeboom weer rijkelijk Volgend jaar zal ook de kastanjeboom weer rijkelijk 
bloeien.bloeien.85

Gebed in Auschwitz

God, ik heb nooit een gebed geleerd,God, ik heb nooit een gebed geleerd,
maar toch wil ik even met je praten.maar toch wil ik even met je praten.
Weet je God,Weet je God,
ik was gelukkig,ik was gelukkig,
ik had een vrouw en kinderen,ik had een vrouw en kinderen,
ik had een wagen en een paardik had een wagen en een paard
en ook nog een viool.en ook nog een viool.
Ik wil niet geloven dat dit jouw wil is, God,Ik wil niet geloven dat dit jouw wil is, God,
wat hier gebeurt, dat heb jij niet bedacht.wat hier gebeurt, dat heb jij niet bedacht.
God, ik weet,God, ik weet,
jij hebt al zo veel te doen,jij hebt al zo veel te doen,
maar ik wil je toch één ding vragen.maar ik wil je toch één ding vragen.
Heer in de hemel,Heer in de hemel,
met al mijn respect voor jou,met al mijn respect voor jou,
bid ik jou,bid ik jou,
laat mij nu wakker worden,laat mij nu wakker worden,
maak een einde aan deze nachtmerrie,maak een einde aan deze nachtmerrie,
en als dat niet kan,en als dat niet kan,
geef mij dan de eeuwige slaap…geef mij dan de eeuwige slaap…

	 	 	 Bluma	Schattevoet,	2000	 	 	 Bluma	Schattevoet,	2000
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Herdenking in Westerbork, 19 mei 2006
Jan van der Zandt m.s.c.

‘God, Vader in de hemel, ‘God, Vader in de hemel, 
wij zijn hier bijeen om te gedenken wij zijn hier bijeen om te gedenken 
dat eenenzestig jaar geledendat eenenzestig jaar geleden
Roma en Sinti onder valse voorwendselen Roma en Sinti onder valse voorwendselen 
gevangen zijn genomengevangen zijn genomen
en op transport zijn gesteld met als doel en op transport zijn gesteld met als doel 
het vernietigingskamp.het vernietigingskamp.
Vader God, U heeft vanuit de hemel Vader God, U heeft vanuit de hemel 
moeten toezien hoe deze mens, moeten toezien hoe deze mens, 
geschapen naar Uw beeld en gelijkenis, geschapen naar Uw beeld en gelijkenis, 
verraden is, respectloos is meegevoerd verraden is, respectloos is meegevoerd 
en in wreedheid is omgekomen.en in wreedheid is omgekomen.

Ook heeft U moeten toezien hoe zwak, Ook heeft U moeten toezien hoe zwak, 
kwetsbaar en onbeschaamd de andere mens is kwetsbaar en onbeschaamd de andere mens is 
als hij de goddelijke waardigheid van de als hij de goddelijke waardigheid van de 
mensheid ontkent.mensheid ontkent.

Vandaag bidden wij U, Vader God in de hemel,Vandaag bidden wij U, Vader God in de hemel,
help ons mensen U te erkennen in de Mens help ons mensen U te erkennen in de Mens 
in al zijn glorie als evenbeeld van U.in al zijn glorie als evenbeeld van U.

Wij bidden U,Wij bidden U,
voor alle nabestaanden van de slachtoffers,voor alle nabestaanden van de slachtoffers,
dat we te allen tijde Uw goedheid, dat we te allen tijde Uw goedheid, 
liefde en vergevingsgezindheid uitstralen,liefde en vergevingsgezindheid uitstralen,
hoe moeilijk dat ook moge zijn.hoe moeilijk dat ook moge zijn.

Help de nabestaanden die diep zijn vernederd, verHelp de nabestaanden die diep zijn vernederd, ver--
minkt en vereenzaamd,minkt en vereenzaamd,
het leven weer op te pakken en dit leven in alle volhet leven weer op te pakken en dit leven in alle vol--
heid en glorie uit te dragen.heid en glorie uit te dragen.

Vader God,Vader God,
wij bidden U voor alle grote leiders der aarde,wij bidden U voor alle grote leiders der aarde,
dat zij zich ervan bewust zijn dat zij alleen dat zij zich ervan bewust zijn dat zij alleen 
maar leiding kunnen geven in alle bescheidenheid maar leiding kunnen geven in alle bescheidenheid 
en dienstbaarheiden dienstbaarheid
en dat zij in hun beslissingen Uw heilige naam voor en dat zij in hun beslissingen Uw heilige naam voor 
ogen hebben;ogen hebben;
dat zij werken aan Uw rijkdat zij werken aan Uw rijk
en dat zij erkennen dat alleen Uw wil zal geschieden en dat zij erkennen dat alleen Uw wil zal geschieden 
op aarde zoals in de hemel.op aarde zoals in de hemel.

Geef rust en vrede aan alle overledenen,Geef rust en vrede aan alle overledenen,
dat de martelingen die zij hebben moeten ondergaandat de martelingen die zij hebben moeten ondergaan
vruchten afwerpen voor de toekomst vruchten afwerpen voor de toekomst 
van onze mensheid. van onze mensheid. 
Dat het goede het kwade zal overwinnen.Dat het goede het kwade zal overwinnen.

Mogen wij van hier weer weggaan, bemoedigd door Mogen wij van hier weer weggaan, bemoedigd door 
Uw geest en met hoop voor de toekomst,Uw geest en met hoop voor de toekomst,
wetend dat U ons op onze levensweg voorgaat wetend dat U ons op onze levensweg voorgaat 
in Jezus Christus, onze Heer.in Jezus Christus, onze Heer.
Amen.’Amen.’

In het Herinneringscentrum Kamp Westerbork spreekt Jan van der Zandt 
m.s.c. een gebed uit. 

Met muziek en bloemen naar de herdenkingsplaats in het Herinneringscentrum Kamp Westerbork. Foto: Rogier Fokke
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Herdenking in Grevenbicht86, 4 mei 2008
Jan van der Zandt m.s.c.

Settela en alle anderen
‘Als landelijk pastor voor woonwagenbewoners, Sinti 
en Roma ben ik gevraagd om de Sinti en Roma te ge-
denken die gedurende de Tweede Wereldoorlog zijn 
omgekomen. 
In het bijzonder herdenken we de familie Steinbach 
die hier in uw gemeente heeft gewoond en in de oor-
log is weggevoerd. Elf gezinsleden, de moeder en haar 
tien kinderen, zijn omgebracht in een concentratie-
kamp. Alleen de vader overleefde de verschrikkingen 
van de oorlog, maar overleed een jaar na de bevrijding 
van verdriet om zijn nooit teruggekeerde dierbaren.  
Van deze familie is de foto van de negenjarige dochter 
Anna Maria Steinbach, roepnaam Settela, wereldbe-
roemd geworden. De foto is een beeldfragment uit een 
film die gemaakt is op 19 mei 1944 in Westerbork. Daar 
staat Settela met een wit hoofddoekje om in de deur-
opening van wagon 16 van de trein die haar – en velen 
met haar – naar het vernietigingskamp in Auschwitz 
zal transporteren. 
Lange tijd is aangenomen dat ze een Joods meisje 
was. De journalist Aad Wagenaar ontdekte na veel 
speurwerk dat het om een Sintimeisje ging: Settela 
Steinbach, geboren op 23 december 1934 in het Zuid-
Limburgse Buchten.

Het is niet voor te stellen dat de Nederlandse politie 
vandaag de dag een verzoek krijgt om een gezin, ou-
ders en kinderen, op te pakken, weg te voeren en om 
te laten brengen onder het mom van tewerk worden 
gesteld. Het is de jonge Settela en haar familie en tallo-
zen met hen in de oorlog van 1940-1945 overkomen.

Eén man bedacht dit plan. Hij zette een systeem op 
om zijn waanidee uit te voeren. Ongehinderd kon hij 
te werk gaan en veel van zijn medewerkers voerden 
zijn aanwijzingen nauwkeurig en zonder mededogen 
uit. Dat had de barbaarse dood van Settela uit Buchten 
tot gevolg en van miljoenen anderen. 
Dit is voor ons, in het huidige 2008, ondenkbaar en 
onvoorstelbaar. 

Nog steeds betreuren wij het diep in ons hart dat één 
mens in staat is geweest om zoveel ellende te veroor-
zaken. 

Nog steeds betreuren wij het dat één mens in staat was 
een dusdanig systeem van uitroeiing in gang te zetten 
waar zijn aanhangers, soms gedwongen, maar meestal 
zonder dwang of zelfs met veel animo, een aandeel in 
hadden. 

Vandaag is het 4 mei. Morgen is het Bevrijdingsdag. 
We gedenken Settela en velen met haar die gedurende 
de Tweede Wereldoorlog zo wreed zijn omgekomen.
We gedenken speciaal alle kinderen die na die ver-
schrikkingen van 1940-1945 slachtoffer zijn geworden 
van andere oorlogen over de gehele wereld. We geden-
ken de kinderen die omkomen in de oorlogen die nog 
steeds woeden. 

Maar we eren Settela en alle slachtoffers voor hun 
moed en heldhaftigheid. 
Wij bidden dat hun lijden niet voor niets is geweest 
en dat het ertoe zal bijdragen om de wereld beter te 
maken.

De meesten van ons zullen het gebed kennen dat Jezus 
ons heeft geleerd: het gebed des Heren, het Onzeva-
der. De laatste regel luidt “maar verlos ons van het 
kwade”. Wij bidden dat wij bevrijd mogen zijn van het 
kwade dat in ieder mens steeds op de loer ligt. 
We leven nu in een tijd dat het ons goed gaat. 
Bidden wij dat wij alert blijven en het kwade geen kans 
geven.
Dat we het kwade in ons en in anderen mogen blijven 
onderscheiden en overwinnen met het goede.

In Nederland wonen nu ongeveer tienduizend Roma 
en Sinti, zigeuners die oorspronkelijk afkomstig zijn 
van India en Pakistan. In de twaalfde, dertiende eeuw 
zouden zij zijn verdreven en via omzwervingen in 
Europa zijn terechtgekomen. In Nederland worden 
vroeg in de vijftiende eeuw rond Deventer al de eerste 
Sinti gesignaleerd. 
Tegenwoordig wonen de meeste Sinti in Noord-Bra-
bant en Limburg en de Roma voornamelijk in het mid-
den van het land.

De Sinti en Roma houden van vuur. Vuur verdrijft de 
kwade geesten. 
Vuur verbindt en verbroedert. Vuur straalt warmte en 
licht uit.
Vuur geeft energie. Maar vuur kan ook vernietigen. 
Door het vuur vragen wij de aandacht van God dat het 
goede mag zegevieren.
We steken daarom een kaarsje op voor Settela en alle 
kinderen die slachtoffer zijn van oorlogen en geweld. 
Dat we niet bang zijn en dat we de angsten die nog in 
ons zijn, mogen overwinnen.’
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Gebed des Heren

Onze Vader, die in de hemel zijt,Onze Vader, die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd;Uw naam worde geheiligd;
Uw rijk kome;Uw rijk kome;
Uw wil geschiede op aardeUw wil geschiede op aarde
zoals in de hemel.zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood;Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden vergeef ons onze schuld
zoals ook wij aan anderenzoals ook wij aan anderen
hun schuld vergeven;hun schuld vergeven;
en leid ons niet in bekoring,en leid ons niet in bekoring,
maar verlos ons van het kwade.maar verlos ons van het kwade.
Amen.Amen.

G
eb

ed
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Dat onze dierbaren niet voor niets gestorven zijn

De situatie van met name Roma – maar ook Sinti – in grote delen van Oost-Europa, is zeer zorgwekkend. Ook in de De situatie van met name Roma – maar ook Sinti – in grote delen van Oost-Europa, is zeer zorgwekkend. Ook in de 
sinds 1 mei jl. tot de Europese Unie toegetreden staten is de positie van de Roma en Sinti uiterst slecht. In een land als sinds 1 mei jl. tot de Europese Unie toegetreden staten is de positie van de Roma en Sinti uiterst slecht. In een land als 
Slowakije met de Roma als een grote minderheidsgroep, leven heel veel Roma in getto’s. Het is bijna niet te geloven, Slowakije met de Roma als een grote minderheidsgroep, leven heel veel Roma in getto’s. Het is bijna niet te geloven, 
maar sommige politici willen de Roma zelfs in reservaten interneren! Er is geen arbeidsbemiddeling en het werkloosmaar sommige politici willen de Roma zelfs in reservaten interneren! Er is geen arbeidsbemiddeling en het werkloos--
heidspercentage is 95%. De toegang tot scholing is uiterst moeilijk. Ernstige vormen van discriminatie zijn aan de orde heidspercentage is 95%. De toegang tot scholing is uiterst moeilijk. Ernstige vormen van discriminatie zijn aan de orde 
van de dag. Het is een mensonterende situatie. Kortom: de situatie is uitzichtloos. Zelfs in de communistische tijd was de van de dag. Het is een mensonterende situatie. Kortom: de situatie is uitzichtloos. Zelfs in de communistische tijd was de 
positie van Roma en Sinti beter dan nu. positie van Roma en Sinti beter dan nu. 
Deze landen, dames en heren, maken deel uit van de beschaafde wereld. Ik hoop dat de Europese Unie al haar invloed Deze landen, dames en heren, maken deel uit van de beschaafde wereld. Ik hoop dat de Europese Unie al haar invloed 
zal aanwenden om de positie van de Sinti en Roma te verbeteren. Ook in West-Europa en in Nederland zijn de omstanzal aanwenden om de positie van de Sinti en Roma te verbeteren. Ook in West-Europa en in Nederland zijn de omstan--
digheden voor Sinti en Roma niet optimaal. Er is nog veel werk te doen, onder andere op het terrein van scholing en digheden voor Sinti en Roma niet optimaal. Er is nog veel werk te doen, onder andere op het terrein van scholing en 
ontwikkeling, en de arbeidsmarkt. ontwikkeling, en de arbeidsmarkt. 

Dames en heren, de wereld lijkt op het moment wel één grote brandhaard; overal wordt gevochten en staan mensen Dames en heren, de wereld lijkt op het moment wel één grote brandhaard; overal wordt gevochten en staan mensen 
elkaar naar het leven. Om ons heen zien we opkomend racisme, onverdraagzaamheid, antisemitisme en vreemdelinelkaar naar het leven. Om ons heen zien we opkomend racisme, onverdraagzaamheid, antisemitisme en vreemdelin--
genhaat. We moeten waakzaam zijn en deze uitingen bestrijden met alle ons ten dienste staande middelen, in de hoop genhaat. We moeten waakzaam zijn en deze uitingen bestrijden met alle ons ten dienste staande middelen, in de hoop 
dat onze dierbaren niet voor niets gestorven zijn.dat onze dierbaren niet voor niets gestorven zijn.  

	 	 	 	 	 	 	 	 		 	 	 	 	 	 	 	 	 Zoni	Weisz	Zoni	Weisz	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 Westerbork,	19	mei	2004	 	 	 	 	 	 	 	 	 Westerbork,	19	mei	2004
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Adressen

Pastoraat voor Woonwagenbewoners, 
Sinti en Roma in Nederland - PWN
Stichting Media PWN
Emmaplein 19 B, 5211 VZ ’s-Hertogenbosch
Tel. 073-6921399; fax: 073-6921322
E-mail: pwin@tiscali.nl
www.rkdiaconie.nl

Sinti en Roma Centrum
De Ronde 13 A, 5683 CZ Best
Tel. 0499-379471; fax: 0499-377868
E-mail: info@sintienroma.nl
www.sintienroma.nl

Landelijke Roma Stichting ‘Roma Emancipatie’
Gerrit van de Veenplein 12, 5384 RG Oss
Tel./fax: 0412-651346
E-mail: romaemancipatie@wanadoo.nl
www.roma-emancipatie.org

Internationaal Romano Comité - IRC
Nabucco 82
2907 JC Capelle aan den IJssel
Tel. 0630-857770 / 0615-515195

Stichting Rechtsherstel Sinti en Roma - SRSR
Vondellaan 138, 3521 GH Utrecht
Tel. 030-2819955
E-mail: info@srsr.nl
www.srsr.nl

Forum - Instituut voor Multiculturele Ontwikkeling
Postbus 201, 3500 AE Utrecht
Tel. 030-2974321; fax: 030-2960050
www.forum.nl

Auschwitz-Birkenau Staatsmuseum
Panstwowe Muzeum Oswieçim-Brzezinka 
PL 32-603, Oswieçim 5
Polen
Tel. 00-48 33 432022 / 00-48 33 432077

Nederlands Auschwitz Comité
Postbus 74131, 1070 BC Amsterdam
Tel. 020-6723388
E-mail: info@auschwitz.nl
www.auschwitz.nl

Herinneringscentrum Kamp Westerbork
Oosthalen 8, 9414 TG Hooghalen
Tel. 0593-592600; fax: 0593-592546
E-mail: info@kampwesterbork.nl
www.kampwesterbork.nl

Stichting Nationaal Monument Kamp Amersfoort
Loes van Overeemlaan 19, 3832 RZ Leusden
Tel. 033-4613129; fax: 033-4615695
E-mail: info@kampamersfoort.nl
www.kampamersfoort.nl

Nationaal Monument Kamp Vught
Lunettenlaan 600, 5263 NT Vught
Tel. 073-6566764
E-mail: info@nmkampvught.nl
www.nmkampvught.nl

Informatie over de reizen van Sinti en Roma naar Auschwitz
Sinti en Roma Centrum
De Ronde 13 A, 5683 CZ Best
Tel. 0499-379471; fax: 0499-377868
E-mail: info@sintienroma.nl
www.sintienroma.nl
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getrokken en die afkomstig zijn uit Oost-Europa. Sinti zijn 
voor het eerst rond 1420 in Nederland (Deventer) gesigna-
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