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AVOND IN KRAKAU  Wat een heerlijke 
avond. Ik zit met mijn vrouw en kleindoch-
ter Nathalie op een terras aan het Rynek 
Glówny, het mooie plein in het hart van het 
oude Krakau. We genieten van de sfeer op 
het plein en de muziek van de straatmuzi-
kanten. We zijn in Krakau om een belofte 
aan onze kleindochter in te lossen. Vorig 
jaar vroeg ze me of ik haar in Auschwitz- 
Birkenau wilde rondleiden. Nathalie is nu 
negentien jaar; het heeft lang geduurd voor 
ze het aandurfde Auschwitz te bezoeken. 
Voor alle duidelijkheid: ons hele gezin en 
een groot deel van mijn familie is in nazi- 
vernietigingskampen vermoord, omdat ze 
waren wie ze waren, Sinti. Net als de Joden 
behoorden wij tot de zogenaamde ‘Unter-
menschen’. Ik ben de enige overlevende van 
ons gezin, als door een wonder ontsnapt aan 
het zogenaamde ‘zigeunertransport’ dat op 
19 mei 1944 van Westerbork naar Auschwitz 
ging.
Nu zitten we hier in Krakau. Om eerst een 
dag bij te komen voor we morgen naar Aus-
chwitz gaan.

ALLEEN GROEPEN De volgende ochtend 
gaan we in onze gehuurde auto erheen, naar 

Oswiecim. Ik had Nathalie, ter voorbe-
reiding, het een en ander over Auschwitz 
verteld en ze had er natuurlijk alles over ge-
lezen. Toch schrok ze toen we bij Auschwitz 
1, het Stammlager, aankwamen. Heel veel 
auto's en busladingen mensen. Een drukte 
van belang. ‘Het lijkt wel een pretpark’, zei 
Nathalie. 
Ik wilde toegangskaarten kopen en naar bin-
nen gaan, maar dat was er niet bij. Alles is 
veranderd sinds de laatste keer dat ik er was. 
Alleen in groepen, met een gids, was toege-
staan. Pas ’s middags om drie uur mocht je 
individueel naar binnen. Daar konden we 
niet op wachten.
Ik wilde per se met mijn vrouw en klein-
dochter naar binnen. Ik had Nathalie 
immers beloofd dat ik haar zou rondleiden. 
Zoals ik dat in het verleden met groepen 
Sinti en Roma jongeren had gedaan. Na veel 
heen en weer gepraat lukte dat. Nadat ik de 
mevrouw achter de infobalie vertelde dat ik 
overlevende was, mochten we bij hoge uit-
zondering als ‘kleine groep’ naar binnen.
Wat een verandering, wat een verademing, 
zonder hordes door elkaar lopende mensen, 
geen schreeuwende kinderen. Er heerste 
weldadige rust in het Stammlager. De gid-

sen, uitgerust met een microfoon, leidden 
groepen mensen rond die allemaal een 
‘oortje’ in hadden en zo de gids goed konden 
volgen. Wat een rust, weldadig.
Onder de bekende poort met arbeit 
macht frei liepen we het Stammlager 
binnen. Later vertelde Nathalie me, dat ze 
op dat moment eigenlijk weer terug wilde. 
Ze voelde een soort paniekaanval komen, 
maar gelukkig zakte dat na enkele minu-
ten. Meteen rechts langs de plaats waar het 
kamporkest speelde om de gevangenen te 
verwelkomen. Luguber. 

PAVILJOENS In alle rust, soms dachten we 
dat we de enige bezoekers waren, bezochten 
we diverse paviljoens, de fusilladeplaats en 
al die andere vreselijke plekken waar men-
sen zo geleden hebben. Nathalie hield zich 
kranig, al merkte ik wel dat ze het er soms 
moeilijk mee had. 
Het Nederlandse paviljoen voelde als een 
verademing tussen de vele donkere en 
sombere paviljoens van andere landen. In 
lichte kleuren is het en mooi ruimtelijk 
opgezet. Natuurlijk is het verhaal van de 
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vervolging van de Nederlandse Joden met 
documenten en foto’s er hoofdzaak, maar 
ook is er een apart stuk over de vervolging 
van Nederlandse Sinti en Roma. Vreemd om 
daar het verhaal van je familie en je eigen 
verhaal te zien. Nathalie was diep onder de 
indruk. Misschien wel het meest raakt je de 
wand met de namen van alle omgekomenen. 
Het zien van al die namen maakt het verlies 
bijna tastbaar. En je ziet zoveel bezoekers 
speuren naar hun familienaam.
Ons bezoek aan het Roma en Sinti paviljoen 
was heel emotioneel. Om de genocide van 
Sinti en Roma zo direct in woord en beeld 
te zien, dat is heel confronterend. En zeker 
toen we de foto's van mijn vader en moeder, 
Nathalie's overgrootouders, zagen. Het 
maakte diepe indruk. We konden alleen 
maar stil zijn

’ZIGEUNERLAGER’  ’s Middags naar het 
nabije Auschwitz 2, Birkenau. Het blijft 
indrukwekkend, dat beeld van de poort 
waardoor zoveel treinen Birkenau zijn 
binnengereden. Door de weidsheid van het 
terrein en de restanten van al die barakken 

besef je het immense leed dat hier geleden 
is. De barakken en de Rampe (perron), waar 
na aankomst van de treinen de mensen 
werden geselecteerd: ‘arbeitsfähig’, ja of nee. 
Ik heb het verhaal vele malen verteld, maar 
als je hier met je eigen kleindochter bent 
blijkt het niet eenvoudig het weer te doen. 
De emoties laaien hoog op. 
Door een kleine ruimte in het prikkeldraad 
zijn we door het hoge gras naar het ‘Zigeu-
nerlager’ gelopen. Bij ons monument op 
die plaats hebben we lange tijd stil gestaan, 
ieder met zijn eigen gedachten. Het is zo’n 
bijzonder gevoel om op de plek te staan waar 
ons gezin heeft gezeten, mijn vader, moe-
der, zusjes en broertje. Ik weet niet precies 
wat het met mijn kleindochter deed, maar 
ik voelde dat het een diepe indruk op haar 
maakte.
Sinti en Roma werden, in tegenstelling tot 
de Joden, na aankomst niet meteen vergast 
maar als families bij elkaar gehouden in het 
‘Zigeunerlager’ om ze te bestuderen en om 
medische experimenten op uit te voeren.
Na de opstand, die in het ‘Zigeunerlager’ is 
uitgebroken, werden alle mannen eerst naar 

Buchenwald en daarna naar Mittelbau-Dora 
gedeporteerd om tewerk gesteld te worden 
in de ondergrondse wapenindustrie waar 
onder andere raketten voor de v1 en v1 wer-
den gemaakt. Door de erbarmelijke omstan-
digheden daar – ‘Vernichtung durch Arbeit’ 
– hebben maar heel weinigen dat overleefd.
In de nacht van 1 op 2 augustus 1944 werden 
de bijna 3000 oude mensen, moeders en kin-
deren, die nog in het zigeunerlager waren, 
allemaal vergast en in crematorium num-
mer 5 verbrand. Hun as werd in het kleine 
meertje dicht bij het crematorium gegooid. 
Dit nu zo vredige meertje, waar je de wind 
door de berken hoort ruisen, waar kikkers 
kwaken en visjes zwemmen, beschouw ik 
als het graf van mijn familie. Samen hebben 
we er lang onder de bomen gezeten en we 
hebben gepraat en overdacht hoe dit kon 
gebeuren. Nathalie vertelde dat ze, zittend 
op juist zo’n vredige plek als deze, zich geen 
voorstelling kon maken van de gruwelijkhe-
den die hier, op diezelfde plek, gebeurd zijn. 

Na nog een dag in Krakau keerden wij vol 
indrukken weer terug naar huis.   —

HERDENKEN

Bij het meertje waar de as in werd gegooid Zoni Weisz met kleindochter Nathalie


