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WAAROM DIT VERHAAL? 

 

Kort na de oorlog, tijdens een wandeling over de Baneheide, kwamen wij langs een oud huisje 

waarin, volgens mijn vader in 1943 een tijdje de zigeunerfamilie Franz gewoond had. Hij ver-

telde verder, dat zonder een directe aanleiding de toenmalige burgemeester Houbiers van Bo-

choltz, het huisje waarin de familie Franz onderdak had gevonden, onbewoonbaar had laten 

verklaren. Als gevolg hiervan werd deze familie gesommeerd het huis te verlaten, waarna zijn 

ondergebracht werden in een verzamelkamp voor woonwagenbewoners aan de Gerardusweg 

in Maastricht. Ik heb dit verhaal daarna nooit meer gehoord, waardoor ik er ook geen navraag 

naar heb gedaan.  

Toen ik dit verhaal aan Leo Franzen vertel-

de, gaf hij mij een boek met de titel: “Oor-

logsjournaal”.   In dit boek dat Leo Franzen 

samen met Jef Bonten geschreven heeft 

vond ik voor het eerst een bevestiging van 

het verhaal van mijn vader. In hun relaas 

over de onderduiker Jan Seijen tekenden zij 

het volgende verhaal hierover op: 

 “Toen Jan Seijen zijn onderduikadres bij de 

familie Henskens aan de Baneheide moest 

verlaten, omdat de vrees bestond dat dit 

verraden zou kunnen worden, vond hij         

    onderdak bij de overburen, de familie Janssen. Voor zijn komst had de familie Janssen en 

ook d’r breed gesnorde Weustenraadse Sjang onderdak geboden aan de Sinti zigeunerfamilie 

Franz. Dit gebeurde in een zeer apart mini-huisje, dat later op last van burgemeester Houbiers 

(Seijen spreekt er nu nog schande van: “O Mann, O Mann!”) onbewoonbaar werd verklaard. 

Toen was het gezin Franz, dat zo fraai musiceren kon, meteen persona non grata. (Het gezin 

werd overgebracht naar het verzamelkamp in Maastricht)”.   

Dit was voor mij de aanleiding om te trachten het verhaal van de Familie Franz te achterhalen. 

 

INLEIDING  

 

Omdat er weinig gepubliceerd is over het lot van de weggevoerde zigeuners tijdens de Twee-

de Wereldoorlog is het van belang om de aanleiding hiertoe te vermelden. 

 In Nederland trokken in de 19e en 20e eeuw enkele honderden Sinti in familieverband door 

het land. Zij kwamen aan de kost als paardenhandelaar, muzikant, stoelenmatters, acrobaten 

en venters met allerlei waren. Tevens waren velen uiterst kundige vioolbouwers en repara-

teurs van violen. In 1936 gaf de Nederlandse regering toestemming voor het oprichten van 

een Nederlandse Zigeunercentrale. Zij deed dit op verzoek van de Duitsers die door de inter-

nationale Polizeiliche Kommission in Wenen een “Internationale Zentralstelle zur Bekämp-

fung der Zigeunerwesen” hadden laten oprichten. Deze Kommission wilde, net als op het ge-

bied van de internationale misdaadbestrijding, tot een internationale samenwerking komen 

met betrekking tot het zogenaamde zigeunerprobleem. De gegevens die door deze Kommis-

sion verzameld werden en ook, zij het in kleine mate, door Nederland toegestuurd werden, 

zouden later gebruikt worden voor de massale uitroeiing van het zigeunervolk. 

 

Op 30 december 1937 werd de oprichting van de Nederlandse Zigeunercentrale in het Neder-

landse politieblad bekend gemaakt. In de archieven van de centrale werden de volledige ge-

gevens betreffende Nederlandse en in Nederland verblijvende Zigeuners verzameld: geboor-

tedatum, geslacht, afstamming, burgerlijke staat, beroep, beschrijving van de levensloop, vin-
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gerafdrukken en paspoort- of andere registratiepapieren. Ondanks dat deze centrale wegens 

onvoldoende financiële middelen en personeelsgebrek nooit optimaal heeft gewerkt, hebben 

de initiatieven uiteindelijk wel geleid tot de registratie van zigeuners, de deportatie en de ver-

nietiging van hen. Nadat op 13 januari 1939 de Nederlandse centrale wegens personeelsge-

brek werd opgeheven, kwam het vreemdelingenbeleid regelrecht onder verantwoordelijkheid 

van de minister van Justitie te staan en werd de registratie, ondanks het opheffen van de Zi-

geunercentrale, door de net opgerichte Rijksvreemdelingendienst voortgezet.  

Vanaf mei 1940 kwam het woonwagenbeleid namelijk in een stroomversnelling terecht. Tus-

sen 1940 en eind 1943 was er bij de overheid nergens meer sprake was van ‘zigeuners’, maar 

het beleid steeds was gericht op de woonwagenbevolking als geheel. Pas in september 1943 

duikt bij de overheid voor het eerst na 1940 weer het begrip “zigeuner” op. Nog voordat de 

Duitsers zich goed en wel hadden geïnstalleerd, zag een aantal Nederlandse topambtenaren 

zijn kans schoon het “woonwagenprobleem” rigoureus aan te pakken.  

De vooroorlogse plannen tot registratie en concentratie van woonwagenbewoners, die in de 

jaren dertig niet werden uitgevoerd, konden nu wel worden gerealiseerd. In juni 1942 waren 

van de 11.457 woonwagenbewoners al 9.232 personen opgenomen in het Centrale Bevol-

kingsregister; de overige 2.225 personen hadden ontheffing gekregen. Vanaf 1942 zou het 

CBR nauw met een andere dienst gaan samenwerken. Naast Binnenlandse Zaken was name-

lijk ook de Rijksidentificatiedienst (RID) van Justitie, maar dan vanuit een politionele invals-

hoek, in woonwagenbewoners geïnteresseerd. Daar deze groep werd beschouwd als een be-

volkingsgroep die meer dan normaal politietoezicht nodig had, achtte Justitie voor de bestrij-

ding van de criminaliteit een cartotheek met personalia noodzakelijk. Beide instanties zouden 

nauw met elkaar gaan samenwerken. 

 

Na nieuwe klachten over woonwagen-

bewoners in januari 1943, ditmaal in 

Noord-Brabant, kon niet meer om de 

roep naar bewaakte kampen heen. Dit 

leidde in mei van dat jaar tot het bevel 

van het hoofd van de Duitse politie in 

Nederland, Rauter, aan de vijf gewes-

telijke politiepresidenten, fungerend 

als directeur van politie, in de steden 

Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, 

Utrecht, Haarlem, Groningen, Arnhem 

en Eindhoven om alle woonwagenbe-

woners vaste woonplaatsen te geven. 

Daarbij werd vanaf 1 juli 1943 een 

trekverbod van kracht. Met het van 

kracht worden van het verbod werden 

voorbereidingen getroffen om grote 

verzamelkampen in te richten. Uitge-

zonderd kermisreizigers en bouwon-

dernemers, die als respectabele burgers 

te boek stonden, moesten er volgens 

het Directoraat-Generaal van Politie de 

in Nederland aanwezige 2700 woon-

wagens naar de geplande verzamel- 

kampen worden overgebracht.  
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Het werden er uiteindelijk 1163. Die naar de 27 kampen worden overgebracht. Veel zigeuners 

begonnen te zoeken naar alternatieve woonplaatsen, het viel ze echter niet mee om geschikte 

adressen te vinden.  Redenen hiervoor waren dat ze, in tegenstelling tot de Joden, vrij laat 

begonnen met onderduiken, meestal erg groot in getal waren en over weinig geld beschikten. 

Veel families trokken in oude en leegstaande huizen om zo te trachten zich aan de gevreesde 

controle, die uiteindelijk tot hun deportatie en vernietiging zou leiden, te onttrekken. Iedere 

gemeente in alle provincies kreeg te horen naar welk verzamelkamp zij “hun” woonwagen-

bewoners moesten overbrengen, uitgezonderd de eerdergenoemde (beroeps)groepen. Van de 

kermisreizigers ontsnapten alleen degenen die waren ingeschreven bij de vakgroep Kermisin-

richtingen aan concentratie. Het is niet bekend hoeveel woonwagens er uiteindelijk in verza-

melkampen terechtgekomen zijn 

 

In principe waren de verzamelkampen bedoeld voor de trekkende woonwagenbevolking. Bo-

vendien werd de beslissing welke woonwagens naar de verzamelkampen dienden te worden 

overgebracht, doorgaans aan de gemeentebesturen overgelaten. Achtten deze het onnodig, dan 

konden de woonwagenbewoners hun standplaats behouden. Afgezien daarvan werd een uit-

zondering gemaakt voor kermisreizigers en bouwondernemers, die als respectabele burgers te 

boek stonden. Van de in Nederland aanwezige ± 2700 woonwagens moesten er volgens het 

directoraat-generaal van politie uiteindelijk ± 1163 naar de 27 verzamelkampen worden over-

gebracht. Om aan deze maatregelen te ontkomen, hanteerden woonwagenbewoners verschil-

lende strategieën. Velen verkochten hun wagen, of stalden deze tijdelijk bij boeren, en trok-

ken in meestal onbewoonbaar verklaarde huizen. 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 verlaten. In juni 1944 bevonden 

van de geplande 1163 wagens er zich nog maar ± 400 in de verzamelkampen. Hoewel som-

mige van de hierboven genoemde maatregelen door de Duitsers werden uitgevaardigd, onder 

meer omdat zij bang waren dat onderduikers zich gemakkelijk onder de woonwagenbevolking 

konden verschuilen, moeten ze toch vooral als een Nederlands initiatief worden beschouwd. 

De oorlog hield zeker geen breuk met het voorafgaande beleid in, maar zorgde slechts voor 

een versnelling van het door Binnenlandse Zaken gevoerde beleid.  

 

Toen in 1943 de samentrekking van de woonwagenbewoners in centrale kampen werd uitge-

voerd zou dit als een aanwijzing kunnen worden gezien, dat toen al de samentrekking een 

voorbereiding van de deportatie van de zigeuners zou moeten zijn. Echter, de arrestatie en 

deportatie van zigeuners in mei 1944 was een Duits initiatief op grond van het Auschwitz 

Erlass van Himmler van 16 december 1942, en die ging niet over woonwagenbewoners, maar 

over zigeuners. Op 14 mei 1944 ontvingen de vijf gewestelijke politie-presidenten van de 

directeur-generaal van politie een “zeer dringend” en “geheim” telexbericht, met de volgende 

inhoud: 

 

……“met het doel eener centrale aanhouding van alle in Nederland verblijvende personen, 

die het kenmerk der zigeuners bezitten, moeten met instemming van den Befehlshaber der 

Ordnungspolizei op dinsdag 16 mei 1944 te 7.00 uur alle zigeunerfamilies, alle kinderen in-

begrepen, door personeel van de Nederlandsche politie onverwijld naar het kamp westerborg 

worden overgebracht en wel tot uiterlijk 20.00 uur. 

Onder het bovenstaande vallen alle personen, die op grond van uiterlijk, hun zeden en ge-

woonten als zigeuners of als zigeunerhalfbroeders kunnen worden aangemerkt, zoomede alle 

personen, die naar de geaardheid der zigeuners rondtrekken. 

De op transport te stellen gezinnen mogen de noodige onder- en bovenkleding en mondvoor-

raad – mits door hen zelf gedragen- medenemen identiteitspapieren moeten per gezin worden 
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ingenomen en met een lijst van de overgebrachte personen bij de overgave in het kamp wor-

den afgegeven. 

Het achtergebleven eigendom van bovenbedoelde personen wordt in beslag genomen en moet 

– in afwachting van een latere inventarisatie -voor wegmaking enz. gevrijwaard worden. Ge-

bouwen, ruimten en woonwagens moeten verzegeld worden”  

 

“Wellicht ten overvloede”, aldus de directeur-generaal van politie, werd erop gewezen, dat de 

zigeuners “waar het hier om gaat” niet de Nederlandse nationaliteit bezaten. Verder bepaalde 

hij, dat de actie overal in het land op hetzelfde tijdstip moest beginnen, en wel op dinsdag 16 

mei 1944 ‘s morgens om vier uur. Met klem verzocht hij zorg te dragen dat overal, waar 

“aanhoudingen” verwacht konden worden, voldoende personeel aanwezig zou zijn voor arres-

tatie en transport. Voor het laatste diende vooraf een regeling te worden getroffen (b.v. gere-

serveerde ruimten of wagons in de treinen echter zonder de geheimhouding schade aan te 

doen. Tevens liet hij een waarschuwing uitgaan: 

“Teneinde te voorkomen, dat van deze actie tevoren iets bekend wordt, dient het personeel, 

dat met de uitvoering van het vorenstaande zal worden belast, eerst op het laatste ogenblik 

volledig te worden ingelicht.  

Vooraf werden telexberichten aan de burgemeesters gestuurd, die duidelijk maakten, dat het 

de burgemeester was die moest bepalen wie zigeuner was.  

 

De razzia vond plaats zoals gepland, op dinsdag 16 mei 1944 en begon ‘s morgens om vier 

uur. Tot kwart voor zes moest verduisterd worden. Het was nog donker toen een begin werd 

gemaakt met de uitvoering van de eerste etappe, het transport naar het doorgangskamp voor 

Joden, Westerbork.  

 

Dat de zigeuners geen vermoeden hadden wat met hen zou gebeuren blijkt uit een verslag van 

de arrestatie van de zigeuners, die in de binnenstad van Den Haag woonden.  

“De politie gedroeg zich correct en er werd geen geweld gebruikt. De agenten liet de zigeu-

ners vooroplopen en volgden zelf. Op het bureau, waar al meer zigeuners aanwezig waren, 

werden de papieren ingenomen; stonden pakjes brood klaar voor onderweg. Ook hier wekte 

men de indruk, dat alles maar van korte duur zou zijn en de zigeuners geloofden dat. Een ge-

tuige vertelde, dat onderweg naar het bureau vooral de kinderen alle kans kregen om weg te 

lopen, even voor hun vaders sigaretten gingen kopen, maar dat niemand er gebruik van maak-

te; de kinderen bleven liever bij hun ouders en bovendien had niemand er een vermoeden van 

wat hun boven het hoofd hing. Op ander plaatsen werd hun verteld dat zij naar Westerbork 

gingen. De mannen zouden daar gaan werken, de kinderen zouden naar school gaan en de 

vrouwen zouden “thuis” mogen blijven.  
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DE FAMILIE FRANZ 

 

 

De familie Franz is een Sinti-familie.  De vader Johan Franz is geboren in Amsdorf, een 

plaats in het toenmalige Oost-Pruisen.  In de twintiger jaren verdiende hij de kost met de han-

del in paarden.  Hij trok door heel Europa en deed geregeld Nederland aan.  De moeder, Er-

nestine, is geboren in (Kleinen) Drüsen, een plaatsje bij de Drüsensee, gelegen in Sleeswijk-

Holstein. Naast de handel in paarden heeft hij zich met zijn gezin bezighouden met het maken 

van muziek op feesten en kermissen. De instrumenten, die zij bespeelden waren twee violen, 

twee mandolines, een gitaar en een accordeon.  Daarnaast handelde hij in hitten, kleine paar-

den, de werden gebruikt voor het trekken van venterskarren. De vrouwen handelden in stoffen 

en manufacturen.  Zij hadden een vaste standplaats in Beek. 

 

De familie Franz was een zeer kunstzinnige familie. Naast het maken van muziek gaven zij 

ook voorstellingen met een marionettentheater. Zij stonden bekend als hoffelijk en aardig.  

Het gezin bestond uit vader Johann, moeder Ernestine 

en acht kinderen. De meeste kinderen zijn geboren in 

Lowna, een plaatsje aan de Baltische zee, in het huidi-

ge Polen. Deze plaats ligt niet ver af van de geboorte-

plaats van de moeder.  Wilhelm is geboren in Blan-

kenheim in Duitsland en Elisabeth is geboren in Wai-

mes, een plaatsje in de Ardennen. De latere schoon-

dochter van de familie, Agnes reisde met haar familie 

in een woonwagen om textielwaren op het platteland 

te verkopen.  Toen zij in Beek op het woonwagen-

kamp stonden, hoorde ze op de kermis in een zaal le-

den van de familie Franz muziek maken en leerde zij 

haar man, Josef, de tweede zoon Franz, kennen. Zij 

was 15 jaar en Jozef 24. Met haar man kocht zij een 

kleine woonwagen en reisde samen met zijn familie. 

Ook haar ouders sloten zich bij hen aan. Zij trokken 

door België en Zuid-Limburg.  Zij genoten van de 

natuur en hadden een goed contact met de mensen uit de dorpen waar zij verbleven of mee 

handelden. Er is nooit een conflict geweest en ook met de lokale politie waren de contacten 

vriendelijk. Een uitzondering was het rondtrekken in Noord-Brabant, waar de mensen erg 

achterdochtig waren en niets van hen moesten hebben. De familie Franz was streng katholiek; 

de meisjes mochten niet met jongens gaan en niet roken.  Uiteraard werd er toch wel eens 

stiekem gerookt.  De vader Johann was een statige 

man, altijd goed gekleed en voorzien van een sta-

tige krulsnor. De moeder, Ernestine, was een 

mooie vrouw en erg lief.  Zij had niet het strenge 

van haar man.  Zij waren statenloos. Er woonden 

ook familie in Duitsland, maar daar had men nau-

welijks contact mee.  Alhoewel zij er weinig over 

spraken, moeten zij toch geweten hebben van de 

deportatie van de zigeuners in Duitsland. Toen het 

rondtrekken in 1943 verboden werd betrok het 

gezin een kleine woning op de Baneheide in Bo-

choltz, waar zij door de familie Jansssen en de 

Weustenraadse Sjang waren ondergebracht. Zij hadden nu eigenlijk twee adressen, een in 
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Bocholtz en een in Beek, waar de woonwagen stond.  De burgemeester van Bocholtz liet, 

zonder een aanwijsbare rede, de woning onbewoonbaar verklaren, waarna de familie onder 

politie geleide naar het verzamelkamp, aan de Gerardusweg Maastricht werd overgebracht. 

Hierbij werd de woonwagen, die zij bij een boer hadden gestald weer opgehaald.  Naar alle 

waarschijnlijkheid is toen ook de woonwagen vanuit Beek naar het verzamelkamp gereden.  

De familie wist echter het verzamelkamp te ontvluchten. Een inwoner uit Beek had hun name-

lijk een kleine weide in Beek, die tegenover de kerk was gelegen, ter beschikking gesteld. Op 

deze weide, de Katteweide genaamd komt de woonwagen te staan.  Agnes en Josef zijn inge-

trokken bij de ouders van Agnes in het huis aan de Kloostersteeg.  Het contact met de mensen 

van Beek was vriendschappelijk.  Zo vertelde een Beekenaar: Zij waren goed en eerlijk er 

werd geen onvertogen woord gesproken. De familie Franz sprak onder elkaar het Romani, de 

taal van de zigeuners en met de dorpelingen een mengelmoes van Duits, Nederlands en Ro-

mani. Er kwamen geregeld Bekenaren bij de woonwagen, vooral de muziek en het zingen van 

de meisjes trok de mensen aan.  Zij maakten muziek in de deuropening van hun woonwagen, 

die er van binnen keurig uitzag.  Aan de buitenkant was de wagen volop voorzien van prach-

tig houtsnijwerk.  De paarden waren goed verzorgd en voorzien van een schitterend tuig met 

rode kwasten en glimmend koperwerk. 

 

In Beek kregen een voormalige veldwachter en een lid van de marechaussee de opdracht om 

de negenkoppige familie Franz, die op een particulier terrein een woonwagen bewoonde, en in 

een huis wonende zoon te arresteren. Johann, Ernestine en zeven kinderen Franz werden in de 

vroege ochtend van dinsdag 16 mei 1944, terwijl het nog donker was, van hun bed gelicht. Zij 

mochten allen wat kledingstukken inpakken en meenemen naar het lokale politiebureau waar 

één van de zonen, die kon lezen, het arrestatiebevel mocht inzien.  

Josef, de oudste zoon, woonde met zijn gezin vlakbij, op zolder van een huis aan de Klooster-

steeg.  

 

In de vroege ochtend van 16 mei 1944 werd er op deur van het huis aan de Kloostersteeg, 

waar Josef woonde op de deur geklopt en werd er geroepen:”Polizei”. Zijn vrouw, Agnes, 

verteld hierover het volgende: “Mijn zus en ik maakten de deur 

open en zagen in het duister twee Duitsers en twee politieagenten 

staan. Ze kwamen Josef ophalen. Hij mocht alleen wat kleren en 

ondergoed meenemen. Ik stuurde hem naar boven en hield de 

mannen aan de deur aan de praat. Mijn vader had nog de paarden-

lijnen van zijn paarden en met deze lijnen heeft hij Josef vanuit het 

zolderraam naar het dak van een nabijgelegen huis laten zakken, 

waarna hij in zijn pyjama, op sokken of op blote voeten is ge-

vlucht. Toen de mannen, die hem wilden arresteren waren ver-

trokken ben ik meteen naar de lijnbus gelopen, waar mijn schoon-

ouders met hun kinderen al in zaten. Zij zouden in Sittard 20 min 

oponthoud hebben voor hun trein naar Zwolle zou vertrekken. In 

godsnaam maak dan dat jullie wegkomen zei ik tegen de jongens, 

want de ouders waren in een shocktoestand en zeiden niets terug.  De jongens wilden echter 

hun ouders niet in de steek laten. Zij zijn met de lijnbus naar Sittard gebracht en met de per-

sonentrein naar Zwolle, waar ze samen met de andere opgepakte zigeuners overgedragen 

werden aan de Duitsers en met een speciale trein naar Westerbork zijn vervoerd.  Niemand 

van de inwoners van Beek heeft iets gemerkt van deze activiteiten, ook niet van het weghalen 

van de paarden en de woonwagen op de Katteweide. In een radio-interview verklaarde echter 

een Beekenaar, dat hij de Familie Franz, begeleid door de politieagenten voorbij had zien ko-

men, toen zij op weg waren naar het politiebureau. Na enkele uren kwam er een politieman 
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aan de deur bij Agnes en deelde haar mede, dat haar man zich binnen twee uur op het politie-

bureau moest melden, anders werd zij met haar twee zonen gearresteerd.  Zij besloot hierop 

onder te duiken.  

Vanaf het bureau werd de familie Franz 

vervolgens in een gewone lijnbus onder 

bewaking naar het station Sittard gevoerd en 

vandaar in een aan een diensttrein aange-

koppelde wagon naar Zwolle. Daar werd 

hun wagon aan de trein naar Westerbork 

gekoppeld; een vijftigtal andere zigeuners 

stapten op dit station in. Van o.a. Nijmegen, 

Arnhem, Zutphen, Deventer en Zwolle wer-

den de gearresteerden met de trein naar As-

sen vervoerd, waar zij, bewaakt door Neder-

landse politie, in de trein naar Westerbork 

moesten overstappen. Het binnenkomen van 

de treinen duurde tot 8 uur ’s avonds.  Vol-

gens een “Meldezettel” (nummer 403) wa-

ren op 16 mei 1944 565 personen het kamp 

binnengebracht. Van deze personen waren 

308 personen beneden de leeftijd van 21 

jaar. Van deze kinderen waren er 44 in de 

leeftijd van 0 – 2 jaar, 30 van 2 – 4 jaar, 158 van 4 – 20 jaar en 76 van 14 – 21 jaar. Ongeveer 

75 % van de gedeporteerde zigeuners waren statenloos. De woonwagens, gebouwen en ruim-

ten waar de zigeuners woonden of verbleven, moesten worden verzegeld.  De razzia en depor-

tatie van de Nederlandse zigeuners was geen volledig Duitse zaak was. De uitvoering werd 

overgelaten aan de Nederlandse autoriteiten, waarvan de Duitsers voor hun selectie geheel 

afhankelijk waren. De door NSB-burgemeesters bestuurde gemeenten zagen naar aanleiding 

van het razziabevel hun kans schoon van de 'ongewenste en asociale' woonwagenbewoners af 

te komen. Dat het ook anders kon, laten onder meer de Scandinavische landen Denemarken, 

Noorwegen en Finland zien. Hoewel daar volgens wel degelijk zigeuners waren, vingen de 

Duitsers er bot, simpelweg omdat de autoriteiten verklaarden dat op hun grondgebied alleen 

'asocialen' leefden. In Italië, Bulgarije en Griekenland was de tegenwerking het opmerkelijkst. 

Net als ten aanzien van de joden weigerde het fascistische Italië zijn bondgenoot op dit punt 

ter wille te zijn. Men was dan wel niet bijzonder op zigeuners gesteld, maar de Duitse plannen 

gingen de aanhangers van Mussolini toch te ver en ook uit Kroatië en Servië gevluchte zigeu-

ners konden op bescherming van de Italiaanse overheden rekenen. De afgebeelde kaart met 

gemeenten, waar zigeuners waren opgepakt, laat zien, dat ook de meeste Nederlandse ge-

meenten geen medewerking verleenden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Plaatsen waar zigeuners opgepakt werden    
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WESTERBORK 

 

In Westerbork was voor de zigeuners een speciale barak vrijgemaakt. Na aankomst in het 

kamp moesten de arrestanten in een rij gaan staan ter identificatie. Er kwamen veel Duitsers 

kijken, omdat ze het “machtig interessant” vonden nu eens zigeuner te zien. Na de eerste con-

trole werden de meegenomen “bezittingen”, ook geld en sierraden afgenomen. Alles zou te-

ruggegeven worden, zo werd verteld. Deze registratie duurde tot in de avond. De Duitse 

kampleiding bepaalde ter plaatse 

wie het etiket “zigeuner” kreeg en 

wie niet.  Er waren dus ook opge-

brachte mensen, die weer naar huis 

mochten. Daarna volgde de “medi-

sche keuring” en de “ontluizing”; 

een voor de zigeuners bijzonder 

schokkende en vernederende ge-

beurtenis. De zigeuners moesten 

zich ontkleden, mannen en vrouwen 

in verschillende hoeken van één 

vertrek, waar ze werden kaalgescho-

ren en ontluisd. Een soort medische  

  keuring, die waarschijnlijk tegelij-

kertijd werd verricht (de dokter klopte iedereen met een soort glimmende pen, er wel voor 

oppassend iemand met de handen aan te raken, bang om met een of andere ziekte besmet te 

worden, waarvan de zigeuners volgens hem de kiemen bij zich droegen). Deze keuring had 

niets te betekenen en uiteraard werd niemand afgekeurd.  Het ontluizen en kaalscheren duurde 

tot de volgende ochtend. Hun “bijna magische” angst voor besmetting dreef de Duitsers ertoe 

ook alle in beslag genomen bagage, zelfs de violen, te laten ontsmetten. Ook hun kleren wer-

den afgenomen; in plaats daarvan kregen ze een soort gevangenispak.  

 

Over de verdere behandeling van de zigeuners valt wei-

nig meer te zeggen, dat die, ook naar Westerborkse maat-

staven slecht was. In een overvolle barak, die zij niet 

mochten verlaten, werden zij ondergebracht. Tot hun 

transport naar Duitsland werden ze opgesloten in de 

overvolle barak 69. Die stond in het linkerdeel van het 

kamp, waar zich binnen een omheining van prikkeldraad 

een klein kamp voor straf- en quarantainegevallen be-

vond. Contact met de Joodse kampbevolking was verbo-

den; niettemin hoorden sommige zigeuners van Joden iets 

over hun verdere bestemming. Het eten was karig en 

slecht: rotte aardappelen, winterpeen en waterige soep 

worden als belangrijkste gerechten genoemd. Over de verdere behandeling van de zigeuners 

valt weinig meer te vermelden dan dat die ook naar Westerborkse maatstaven slecht was. Drie 

dagen en nachten bleven de zigeuners in totaal 245 personen, waaronder de leden van de fa-

milie Franz. 

Tegelijkertijd met de zigeuners werden ook 208 Nederlandse Joden dezelfde trein, maar in 

een aparte afdeling, naar Auschwitz vervoerd. Ook zaten 238 Joden in de trein, die Bergen-

Belsen als bestemming hadden. De achtergebleven eigendommen van de zigeuners werden in 

beslaggenomen. Waardevolle voorwerpen, contant geld, beddengoed, kledingstukken werden 

geregistreerd. Kleine en voor de sloop geschikte wagens konden ter beschikking gesteld wor-

Setella Steinbach, een Sinti meisje, dat 
eveneens met het transport van 19 mei 
1944 meegevoerd werd en later in 
Auschwitz werd vermoord.   

 

                                                 Kamp Westerbork  
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den van de gemeenten. Ook paarden moesten op een centraal punt worden gestald en zo goed 

mogelijk worden verzorgd. Zij mochten ter beschikking worden gesteld van “te goedernaam 

en faam bekendstaande personen”. Op 12 juli 1944 werd de voorgeschreven verzegeling van 

gebouwen, ruimten en woonwagens opgeheven. De woningen mochten worden vrijgegeven. 

Op de terugkeer van de bewoners werd klaarblijkelijk niet meer gerekend. 

 

 

AUSCHWITZ-BIRKENAU 

 

Van februari 1943 tot 2 augustus 1944 was een deel van 

het grote concentratie- en vernietigings- kamp 

Auschwitz-Birkenau gereserveerd voor “zigeuners”., 

onder de rook van Crematorium 3. In tegenstelling tot 

andere delen van Auschwitz-Birkenau werden in het 

“Zigeunerlager” mannen en vrouwen niet gescheiden. 

Dit "Zigeunerlager" bestaat uit barakken, die oorspron-

kelijk als paardenstallen waren gebouwd, zonder ven-

sters, alleen maar met bovenlichten. In elke barak waren 

800 tot 1.000 mensen samengeperst. Bij aankomst in het 

kamp kregen Sinti en Roma een letter “Z” plus een   

   nummer op hun onderarm. Het kampnummer werd op 

de linker onderarm getatoeëerd. De mannen en de vrouwen kre-

gen een aparte nummering.  Aangezien ze werden behandeld als 

asociale gevangenen, moesten ze een zwarte driehoek dragen als 

merkteken. Het grootste deel van de gevangen kwam uit Duits-

land, Oosten- rijk en een deel van Tsjechië (Monrovia).  Kleinere 

groepen waren afkomstig uit Nederland, België, Frankrijk, Joe-

goslavië, Litouwen, Hongarije en de Sovjet-Unie. Buiten het Hol-

länder Blok waren zigeuners in het Zigeunerlager ondergebracht, 

die, in tegenstelling tot de Nederlanders, niet beroofd waren van 

al hun bezittingen.  In dat gedeelte vond veel zwarthandel plaats, 

waarbij de ruil met gouden sierraden een belangrijke plaats in-

nam. Desondanks waren de omstandigheden in het gehele kamp 

erbarmelijk. Er waren politieke gevangen in dit kamp gezet, omdat 

tenminste 98% van deze mensen analfabeet was en hun de leiding van het kamp niet toe te 

vertrouwen was. Daarbij was het kampleven hun ook vreemd en dus werden er, om deze mas-

sa enigszins te leiden, politieke gevangenen neergezet. Het Zigeunerkamp had een eigen 

Krankenbau, die oorspronkelijk bestond uit twee barakken, één voor mannen en één voor 

vrouwen, maar die later werd uitgebreid tot 6 barakken. Dit was het werkterrein voor de be-

ruchte kamparts Mengele. Hier voerde hij zijn onmenselijke medische experimenten uit op 

gevangen van het kamp.  In het bijzonder kwamen tweelingen voor de experimenten in aan-

merking. Ook Luna (Luitze) wordt hiervan het slachtoffer. In mei 1944) besluit de kamplei-

ding dat het Zigeunerkamp moet worden opgeheven. Een groot deel van het aantal zigeuners 

werd geselecteerd voor overplaatsing naar Ravensbrück en Buchenwald. Er ging aanvankelijk 

een gerucht dat alle zigeuners zouden worden vergast. Er moet plaats voor Hongaarse Joden 

gemaakt worden. De Sinti en Roma horen hiervan. Zij besluiten om hun leven en dat van hun 

families met pikhouwelen, knuppels en messen te verdedigen. Als zij voor het transport naar 

de gaskamers uit hun barakken moeten komen, weigeren zij dit. Hun leiders roepen naar de 

SS’er: “Wij komen niet naar buiten, als jullie wat willen komen jullie maar naar binnen”. Hun 

weigering heeft succes. De ontruiming wordt afgelast.    

     Donkere gedeelte is het Zigeunerlager  

    Experimenten met kinderen   

http://nl.wikipedia.org/wiki/Asociaal_gedrag
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De Familie Franz kwam uiteindelijk in zijn geheel terecht in Zigeunerlager-Holländer Blok in 

Auschwitz-Birkenau.   

 

Van de familie Franz zijn de volgende gegevens terug te vinden in de kampadministratie met 

de vermelding:  

 

 

Voornaam:  Geboortedatum: Kampnummer:        Geboorteplaats: 

 

Johann   17-09-1889  Z - 9970  Ansdorf 

 

Shani   04-04-1910  Z - 9971                     Lowno 

 

Wilhelm (Luitze)      07-12-1925  Z-9974   Blankenheim     

 

Hans   20-09-1920  Z - 9972  Lowno 

 

Peppie   30-12-1923  Z - 9973  Lowno 

 

Ernestine  24-09-1880  Z - 10726  Drusen 

 

Buntla   10-04-1917  Z -10729  Lowno 

 

Lylly (Zilla)  05-06-1922  Z -10727  Lowno 

 

Elisabeth (Mahdi) 29-02-1928  Z - 10728  Weissmes (Waimes) 

                                                                  

Er was iedere dag appel. Twee keer was er een bijzonder appel.  De eerste keer deelde de 

kampleiding hen mede, dat alle aanwezige 6000 zigeuners zouden worden vergast. Men liet 

de mensen lang staan en daarna terugkeren naar de barakken. Er gebeurde echter niets. Het 

laatste appel was op 29 juli. Hierbij werden ouderen, zieken en zwakken op aanwijzing van de 

kamparts Mengele gescheiden van de mensen, die nog in staat geacht werden om voor de 

Duitsers te werken.  Deze afgescheiden mensen, 2897 in getal, werden enkele dagen later, in 

de nacht van 2 op 3 augustus 1944 in de gaskamers om het leven gebracht. Hun lichamen 

werden in het Crematorium verbrand. Een ooggetuige was Wladyslaw Szmyt. Hoewel hij zelf 

zigeuner was, hadden de nazi’s hem geclassificeerd als Poolse politieke gevangen en zat hij 

gevangen in een afdeling van Birkenau, die grensde aan het zigeunerkamp, waar veel van zijn 

familieleden werden vastgehouden. In de nacht van 2 augustus zag hij hoe zigeunerkinderen 

tegen de zijkant van vrachtwagen werden gesmeten en hoorde hij de salvo’s van machinege-

weren en pistoolschoten. Hij zag hoe de zigeuners terugvochten met alle geïmproviseerde 

wapens, die ze maar konden vinden, vaak lepels of messen naar al spoedig werden zij over-

weldigd.   Vanaf ongeveer 16.00 uur tot de volgende ochtend brachten vrachtauto’s hun 

slachtoffers naar de gaskamer. Moeder Ernestine Franz ging naar Ravensbrück. Alhoewel in 

vele publicaties vermeld staat, dat vader Johann Franz ook tot deze slachtoffers behoorde, 

blijkt dat niet zo te zijn. Hij ging naar Buchenwald. 

De overige 3000 zigeuners werden “Arbeitsfähig’” verklaard en naar werkkampen overge-

bracht.  Hieronder waren ook alle negen leden van het gezin Franz. Zij waren tussen de 16 en 

33 jaar. De jongens Hans, Peppi en Shani en vader Johann komen in Buchenwald/Dora Mit-

telbau   terecht, Luitze in Sachenhausen en de meisjes Zilla, Mahdi en Buntla werden naar 

Ravensbrück getransporteerd. 
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RAVENSBRÜCK 

 

Ravensbrϋck was (ook toen nog van oorsprong) een 

vrouwenkamp. Onder hen waren vrouwen uit het 

verzet, Jodinnen, Sinti en Roma Zigeuners, Jeho-

vagetuigen en ‘asocialen’ (ongehuwde moeders, 

prostituees, homoseksuelen). Een kwart van de ge-

vangenen bestond uit gedeporteerde Poolse vrou-

wen. Er zaten ook veel kinderen in Ravensbrück.  

Ravensbrück werd volgens de standaardregels voor 

concentratiekampen geleid. Het enige verschil was 

dat er 150 ´Aufseherinnen´ (vrouwelijke opzichters) 

werden toegevoegd aan de SS-bewakers. Deze 

´Aufseherinnen´ waren al snel even wreed en bruut 

als hun mannelijke collega´s. Stokslagen, bestraffing 

door middel van riemen, hogedrukslangen en honden waren aan de orde van de dag. Vanaf 

1942 werden er in Ravensbrück ook vrouwelijke bewakers opgeleid voor andere kampen, 

3500 in twee jaar. Zilla, Mahdi en Buntla werden in een munitiefabriek tewerkgesteld. In de 

omgeving van het kamp waren vele vestigingen van grote Duitse bedrijven, zoals Siemens, IG 

Farben, Lippstad, Heinkel vliegtuigwerken, enz. 

Er waren twee munitiefabrieken Fürstenhagen, Munitionsfabrik, hier werkten tot 3000 gevan-

genen en Grüneberg, Munitionsfabrik, waar tot wel 1800 gevangen werkten. Een van de ge-

vangenen, mevrouw Lemke, die in de munitiefabriek Grüneberg dwangarbeid verrichtte, ver-

telt in haar herinneringen: "In 1944 waren we met ongeveer 1500 gevangenen uit Ra-

vensbrück in deze fabriek. Het werk was heel zwaar. Wij werden opgejaagd met scheldwoor-

den, maar ook met schoppen en slagen. Als maaltijd kregen we wat zeer dunne soep, die niet 

alleen zeer slecht smaakte, maar waarin dikwijls geen zout zat. Slechts onze grote honger 

dwong ons dit brouwsel te eten. De honger pijnigde ons zo, dat we gras gegeten hebben. Het 

niet halen van het pensum werd als 'luiheid' op beestachtige wijze bestraft. Eén keer moest 

een gevangene een uur lang met gestrekte arm eten voor zich uit houden en daarna zonder 

eten aan het werk gaan." 

                  Impressie kamp Ravensbrϋck   
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Voor het eten van de gevangene wordt per dag 

60 Pfenning uitgetrokken. Wat de werkende 

meisjes en vrouwen voor die 60 Pfenning aan 

eten kregen kan men zich tegenwoordig bijna 

niet voorstellen: dunne soep en een stukje brood. 

De Duitse bedrijven moesten voor elke dwang-

arbeider 6 Rijksmarken afdragen en konden 

hierdoor een enorm vermogen opbouwen. Door 

de voortdurende stroom van gevangen uit andere 

kampen, die door de nadering van de het Rode 

leger waren ontruimd, was het  

leven in het kamp nog ondragelijker geworden.  

Op 1 september 1944 worden Elisabeth (Mahdi), 

Lilly (Zilla) en Buntla overgebracht naar het 

Kamp Wolkenburg, een nevenkamp van het 

kamp Flossenburg, dat sinds augustus 1944 on-

der het Kamp Ravensbrϋck viel. Op 1 september 

1944 werd er een onderdeel van de Elektro Fir-

ma Opta Radio in de in 1943 stilgelegde Leip-

ziger Baumwollweberei Wolkenburg, gevestigd. 

Het eerste transport dwangarbeiders bestaat uit 

overwegend Duitse Sinti en Roma. Alle gevan-

genen komen uit Ravensbrϋck en zijn kort daar-

voor nog gevangenen van Auschwitz-Birkenau 

geweest. 112 vrouwen komen uit Duitsland, 9 uit Polen, 7 uit Nederland en de anderen uit nog 

4 andere landen. Twaalf waren stateloos. Zij waren voorzien van de kampnummers tussen Z-

9428 en Z-10817.  Elisabeth (Z 10728), Lilly (Z-10727 en Buntla (Z-10729) behoren tot dit 

transport. Aangezien de moeder, Ernestine, niet bij dit transport zit en ook niet in het Kamp 

Ravensbrϋck geregistreerd is, is het aannemelijk, dat zij eveneens in de nacht van 2 augustus 

1944 in Auschwitz-Birkenau om het leven is gebracht. Een ander bron vermeld, dat zij toch 

naar Ravensbrück zou zijn meegegaan. 

 

 

 

 

 

 

bu
rg  

 

       Elisabeth, Zilla, Buntla, zittend Moeder Ernestine 

       Kampregister Wolkenburg  
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In oktober 1944 worden nog 150 gevangen, rechtstreeks vanuit Auschwitz naar dit buiten-

kamp gebracht.  De gevangen worden ondergebracht op de vierde etage van een van de ge-

bouwen van het fabrieksterrein. In diensten van 12 uur moeten zij onderdelen van vliegtuigen 

ineenzetten. Volgens de verklaring van een getuige, Machaein Fajfel, werden de vrouwen in 

Wolkenburg voor het kleinste vergrijp bestraft. Zo moesten ze op 26 febr. 1945 drie uur in 

zomerkleding buitenstaan, omdat ze over het eten geklaagd hadden. Bij vluchtpogingen of de 

“diefstal”van levensmiddelen werden de gevangenen in de arrestcellen opgesloten. Ondanks 

de dreigende straffen vluchten twee gevangenen op 11 september 1944. Met opengehaalde en 

bebloede handen door het zich laten zakken langs de regenpijp wisten de Oostenrijkse Rosa 

Frost en een medegevangene te ontsnappen. Zij kwamen echter niet verder dan Zwickau. 

Waarschijnlijk werden ze verraden door hun opvallende kleding (opzichtig gemerkte burger-

kleding).  Zij werden beiden opgepakt en naar het kamp teruggebracht. Daar werden zij kaal-

geschoren en zowel door de kampbewaaksters als, onder bedreiging, door de medegevange-

nen geslagen. Rosa brak hierbij haar arm op twee plaatsen en moest daarna een week naakt in 

de “staan bunker” doorbrengen en daarna nog een straf van 25 slagen ondergaan.  Zieke, 

zwangere of arbeidsongeschikte vrouwen werden afgevoerd naar het Kamp Ravensbrϋck.   

Bij de laatste telling op 13 april 1945 waren er nog 372 vrouwen. Zij werden bewaakt door 5 

SS-bewakers en 21 vrouwelijke bewakers.  Er stierven tenminste 7 vrouwen in het kamp, 

waaronder Buntla. In het kampregister staan er 4 vermeld; echter het begrafenisregister van de 

kerk in Wolkenburg vermeldt 5 namen.   Tevens staat er vermeld het tijdstip van overlijden en 

de opgegeven doodsoorzaak. Van twee in oktober 1944 overleden gevangene verlangde de 

ambtenaar van de Burgerlijke stand van Wolkenburg een overlijdensverklaring, welke hij ook 

kreeg.  Drie gevangenen, die begraven werden tussen 25 maart en 4 april 1945, staan niet 

vermeld in het kampregister. Buntla werd teruggestuurd naar Ravensbrück, waar zij kort naar 

aankomst is overleden.  

Op 13. April 1945 verlaten de vrouwen, deels te voet en deels in spoorwagons het kamp Wol-

kenburg. Dit was één van de vele beruchte Dodenmarsen. Eerst gaat het richting Flossenburg, 

maar omdat dit kamp overvol is worden ze verder in de richting Dachau gestuurd.  Hierbij 

waren Lilly (Zilla) en Elisabeth (Mahdi). De opdracht van de SS-bewakers was, dat niemand 

van de gevangenen in handen van de Russen mocht vallen. Verzwakte of protesterende ge-

vangen werden doodgeschoten. De weg, die ze moesten afleggen werd gemarkeerd door de 

vele lijken. Zij werden met een grote groep mensen enkele dagen te voet voortgedreven, tot-

dat zij op een spoorwegemplacement kwamen waar een goederentrein stond. Al de mensen, 

die nog lopen konden werden in de wagons gedreven, waarna de trein richting Dachau reed. 

Onderweg werd de trein gebombardeerd door de Amerikanen en in brand geschoten.  De be-

wakers sloegen op de vlucht, maar de mensen zaten opgesloten in de wagons, die aan de bui-

tenkant vergrendeld waren.  Enkele vrouwen hebben toen een luikje of ventilatieopening in 

het dak weten te openen en hebben met hun hoofddoekjes de aandacht weten te trekken van 

Beierse boeren, die toen de deuren geopend hebben.  Alle gevangenen liepen over de spoor-

weg en trachtten zo snel mogelijk de beschutting van het bos te bereiken; maar zij wisten niet 

dat zij in bevrijd gebied waren.  Op 29 april was Dachau reeds bevrijd. Onderweg kwamen zij 

Amerikaanse soldaten tegen, die hen bij een boer ondergebracht hebben. Tenminste vijf 

vrouwen werden onderweg geëxecuteerd, drie Poolse en twee zigeunervrouwen, omdat zij 

“levensmiddelendiefstal” zouden hebben gepleegd.  Van de 372 vrouwen, die Wolkenburg 

verlieten hebben slechts 116 Dachau bereikt.  De SS-officier Brusch, die de leiding van de 

mars had, werd eerst ter dood veroordeeld.  Dit vonnis werd later omgezet in levenslang en 

later tot 15 jaar gevangenisstraf. In 1954 werd hij na negen jaar uit de gevangenis ontslagen.  

 

Vanuit het kamp Flossenburg kwamen 2.800 gevangenen meer dood dan levend in Dachau 

aan, en toen de Amerikanen nadien de weg terug volgde, vonden zij meer dan 5.000 doden 
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langs de weg die gegaan was. Al gauw bemerkten de Nederlanders, dat onmiddellijke terug-

keer niet mogelijk was. Uit Frankrijk, België, Luxemburg en andere landen kwamen al spoe-

dig repatriërings-missies. Vanuit Nederland kwam taal noch teken. De Nederlanders hadden 

het gevoel in de steek te worden gelaten. Vooral voor de zieken was dit vaak funest.  

W.A.H.C. Boellaard, die als politiek gevangene (gearresteerd als een der leidende figuren van 

de O.D.) in Dachau was bevrijd, nam zelf het initiatief voor de terugkeer.  Een week na de 

bevrijding kwamen vier priesters met een auto uit Nijmegen om hun deken op te halen.  Op 

zijn verzoek mocht Boellaard met hen naar Nederland, waar hij ook niet van de militaire auto-

riteit medewerking kreeg om een transport te organiseren, eerst na interventie van Prins Bern-

hard, wist hij zelf een transport te organiseren waarmee zijn verzwakte lotgenoten konden 

worden opgehaald.   Van de groep van 20 zigeunermeisjes en vrouwen uit Nederland, die op 1 

september 1945 in Wolkenburg aankwamen, kwamen er 17 terug in Nederland. 

In totaal keerden van de 245 gedeporteerden er 31 terug naar Nederland: veertien mannen en 

zeventien vrouwen.  

 

 

DORA MITTELBAU 

 

Vader Johann, komt terecht in Dora-

Mittelbau, Hans in het nevenkamp 

Ellrich.  Ook Peppie en Shani komen 

in Dora-Mittelbau of een nevenkamp, 

waar V2-raketten werden geassem-

bleerd.  

Dit waren ook de kampen met de 

relatief hoogste percentage van de 

Roma en Sinti. Op een totaal van on-

geveer 800 gevangenen kwamen in 

medio april en mei 1944 en het 

transport na het opheffen van het 

kamp in Auschwitz enkele honderden 

Roma en Sinti in deze kampen t 

   recht. Dora-Mittelbau was oorspron-

kelijk een bijkamp van Buchenwald, voor het op 29 oktober 1944 officieel als zelfstandig 

concentratiekamp werd erkend, was Dora enkel de deknaam van het bijkamp Saltza-

Thuringen.  Dora gold voornamelijk als toeleveringskamp van werkkrachten voor de tunnel-

bouw en de vervaardiging van V2-raketten. In de periode dat Dora een volwaardig concentra-

tiekamp was, had het met Ellrich zélf een onmenselijk buitenkommando. Waren de omstan-

digheden in Dora slecht, in Ellrich waren ze nog slechter.  Een gevangene in Ellrich getuigt 

hierover: “Toen ik in het Revier van Dora aankwam, maakte ik er opnieuw kennis na haast 5 

maanden, met het gevoel van water. De kraantjes in Ellrich waren immers slechts open van 6 

tot 18 uur, maar wij vertrokken telkens vroeger en kwamen iedere keer pas na zessen weer 

thuis. Het stof uit de tunnels en van de herhaaldelijke explosies, was niettemin in mijn huid 

geroosterd, zo'n korst lag er over mijn lichaam. Bij onze aankomst in Ellrich had ik de verwit-

tiging "Eine Laus, dein Tod" wel gezien maar nu pas begreep ik ze. Immers, onder het vel van 

mijn arm had zich een etterbuil gevormd, die echter nog niet door de korst heen was gebro-

ken. En toen ze de wonde blootlegden, zag ik de luizen eruit kruipen.”  De aanleiding voor de 

bouw van dit concentratiekamp, was het bombardement op Peenemünde in de nacht van 17 op 

18 augustus 1943, waar bij het proefstation voor de ontwikkeling van raketwapens werd ge-

troffen. Hierop werd besloten de productie van raketten te verplaatsen naar ondergrondse fa-

                               Gangen graven in Dora Mittelbau   
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brieken. In de berg Kohnstein nabij Nordhausen was door de ontginning van anhydrietge-

steente al een uitgebreid gangensysteem ontstaan. Concentratiekampgevangenen moesten de 

mijngangen vergroten en verbouwen tot een rakettenfabriek, het zogenaamde "Mittelwerk". 

De omstandigheden op Ellrich-Juliushütte waren volkomen weerzinwekkend, zelfs voor con-

centratiekampnormen.  De gevangen werkten in diensten van 12 uur.  Zo werden zij om 03:30 

uur gewekt. Na een geringe hoeveelheid koffie vervanger, dit was alles wat zij kregen, ver-

trokken zij voor een drie uur durende tocht naar de tunnelcomplexen waar ze moesten werk-

ten.  Na een twaalf uur zwaar werk, met een korte pauze voor de lunch die over het algemeen 

bestond uit een dunne soep, gemaakt van rotte rapen, moesten de gevangenen de tocht naar 

huis beginnen. Na terugkeer in het kamp enige tijd rond 10.00 uur in de ochtend voor de 

nachtploeg en 23.00 uur voor de dagploeg, kregen ze een klein stukje brood en margarine. 

Vanwege het ernstige tekort aan voedsel, gebrek aan water, slechte kleding en chronisch 

slaaptekort, was het dodental catastrofaal.  Ellrich-Juliushütte was ook het kamp met het rela-

tief hoogste percentage van Roma en Sinti. Ook hier werd in januari 1945 de toestand, door 

de toevloed aan gevangen uit ander kampen nog erbarmelijker. Op 11 april 1945 werd het 

kamp bevrijd door Combat Command B (CCB) van de 3rd 'Spearhead' Armored Division.  

 

In het register van overledenen in het kamp Dora-Mittelbau kom ik de namen van vader Johan 

en Hans tegen:  

 

Johann Franz  Geburtsdatum: 17.09.1889 in Ansdorf, Bayern. Todesdatum: 21.09.1944 

    Sterbeort: Dora  

 

Hans Franz     Geburtsdatum: 20.09.1920 Geburtsort: Lowno Todesdatum: 18.11.1944 

    Sterbeort: Ellrich (Behoort tot het kamp Dora Mittelbau) 

 

Peppie slaagde erin dit kamp te ontvluchten, maar dit redde zijn leven niet. Na de oorlog werd 

hij als vermist opgegeven Ook Shani overleeft het kamp niet. 

 

 

SACHSENHAUSEN 

 

Wilhelm (Luitze) kwam in kamp Sachsenhausen terecht.  Ook hier was de toestand barbaars 

te noemen.  Dagelijks werden gevangenen doodgeschoten of opgehangen.  Het was tevens een 

opleidingskamp voor SS-bewakers.  De gevangen werden ingezet als dwangarbeiders.  Be-

drijven die gebruik maakten van dwangarbeiders waren onder meer Siemens,  Henschel-

Werke Berlin, Daimler-Benz,  IG Farben en AEG. Wie niet kon werken - bijvoorbeeld door 

ziekte - tekende daarmee in feite zijn doodvonnis, aangezien arbeidsongeschiktheid veelal 

betekende dat men op de trein naar een vernietigingskamp gezet werd. Berucht was het werk 

in de steenfabriek in Oranienburg, waar de gevangenen ook zelf de haven aanlegden en de 

fabriek bouwden. In deze steenfabriek werden de enorme stenen gefabriceerd bedoeld voor de 

bouwwerken van Albert Speer, onder andere voor de nieuwe - nooit gerealiseerde - hoofdstad 

van het Derde Rijk, Germania. 

 

 

NEUBRANDENBRUG  

 

In Neubrandenburg waren twee kampen. Het kamp “Fϋnfeichen” was een krijgsgevangen-

kamp Duizenden militairen uit 10 landen waren hier ondergebracht. Voor de officieren was er 

een aparte afdeling, waar ook veel Nederlanders in waren ondergebracht. Er werd in dit kamp 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Siemens_AG
http://nl.wikipedia.org/wiki/Henschel
http://nl.wikipedia.org/wiki/Daimler_%28Duitsland%29
http://nl.wikipedia.org/wiki/IG_Farben
http://nl.wikipedia.org/wiki/AEG
http://nl.wikipedia.org/wiki/Albert_Speer
http://nl.wikipedia.org/wiki/Welthauptstadt_Germania


 
17 

 

een groot onderscheid gemaakt tussen Russische en andere krijgsgevangen. De Russen wer-

den als minderwaardige mensen beschouwd en ook zo behandeld. Duizenden van hen werden 

er vermoord. Het ander kamp is een nevenkamp van Ravensbrϋck, dat zich in de Ihlenfelder-

straat in de voorstad bevindt. Hier waren uitsluitend vrouwen opgenomen. De grootste groep 

bestond uit Poolse en Russische gevangen. Het waren z.g. politieke gevangen. Eerst waren er 

2500 vrouwen en in september 1944 5.200 vrouwen, die voor de op het terrein gevestigde 

Mechanische Werkstätten Neubrandenburg (MWN) bomafwerpinstallaties, bevestigingen 

voor boordwapens, vliegtuigonderdelen en onderdelen voor de lange afstandsraketten V1 

maakten. De vrouwen moesten om vier uur opstaan en vervolgens twee uur op appel staan. 

Daarna moesten zij 12 uur in de fabriek werken.  Een deel van de productie vond in apart 

kamp Waldbau plaats, waar de vrouwelijke dwangarbeiders in het voorjaar van 1944 onder-

aardse productiehallen en onderkomen voor de gevangen hadden moeten bouwen.  

In december 1944 werd op het fabrieksterrein nog een kamp voor mannen geopend.   Wilhelm 

(Luitze) komt vanuit Sachsenhausen in dit kamp terecht. Op 2 mei 1945 werd het kamp door 

Russische tropen bevrijd.    

De slechte verhouding tussen de Nederlandse regering en de Russische autoriteiten zorgden 

ervoor, dat de repatriëring van de bevrijde slachtoffers nog maanden uitbleef.  

 

 

ROGGEL (MIDDEN-LIMBURG) 

 

Josef, die tijdens de razzia had kunnen vluchten, kwam terecht in de, door boer Dings be-

woonde Hoeve Stokershorst, in de moerassen van de Peel nabij Roggel gebouwde plaggenhut 

terecht, waar eveneens de gedeserteerde Duitse soldaat Frits Linke was ondergebracht (de 

oom van Mannela, die vóór hem op de zolder van Kloostersteeg 3 had gewoond. Omdat na 

enige tijd een mogelijke arrestatie van zijn vrouw Agnes dreigde, is zij ook met hun twee kin-

deren daar ondergedoken. Tijdens een hevig onweer zakte de hut in elkaar en werden de be-

woners bedolven door de modder. Dwalend in de nacht, zonder enig licht zijn zij in een leeg 

kippenhok terecht gekomen waar zij van uitputting in slaap zijn gevallen. Bij het ontwaken 

zagen zij eerst in welke vuiligheid zij met hun kinderen terecht waren gekomen. Bij boer 

Dings, die zij kenden konden zij al die vuiligheid weg wassen en zich verschonen.  Na de be-

vrijding komen zij terecht in Weert, waar zij in het ongewisse blijven over het lot van hun 

familie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
18 

 

THUISKOMST 

 

Op 23 mei 1945 arriveren Lilly (Zilla) en Elisabeth (Mahdi) in Weert.  Het bericht van hun 

thuiskomst was hen vooruitgesneld. Hun broer Josef staat hen op te wachten op het station 

van Weert.  Zij zien er uit-

gemergeld uit met een dik-

ke buik en voor de rest vel 

over been. Het werd een 

zeer emotioneel weerzien.  

Nu was het wachten op de 

andere leden van de fami-

lie; echter alleen Wilhelm 

(Luitze) voegt zich op 4 

juni 1945 nog bij hen.  

Vele jaren blijven zij in het 

ongewisse over het lot van 

hun familieleden. Zilla,  

Mhadi en Wilhelm vroegen 

extra distributiebonnen 

aan, om aan te sterken, bij 

het Afwikkelingsbureau 

Concentratiekampen te 

Vught, maar hun aanvraag 

werd afgewezen, waar-

schijnlijk omdat zij niet de 

Nederlandse nationaliteit 

bezaten. (Zie nevenstaande 

kaart, waarop 3x af (gewe-

zen) staat vermeld). Ook 

Josef en Agnes, die alles 

waren kwijtgeraakt kregen 

geen enkele steun.  Pas 

toen ze weer in de woon-

wagen waren ontvingen zij 

fl. 48 ondersteuning.  

  

Mahdi werd voor behandeling opgenomen in het sanatorium op de Heuvel in Vaals. Dit sana-

torium was gevestigd in een klooster van de Paters Camillianen. Voor de behandeling van 

o.m. tuberculosepatiënten werkten 6 zusters van de Camillianen. 

 

Bij terugkeer in Beek, bleek, dat al hun bezittingen waren verdwenen. Ook de wagen, het ma-

rionettentheater en de muziekinstrumenten waren onvindbaar. 

De beide paarden waren overgedragen aan twee Beekse middenstanders. Een inwoner van 

Beek noteerde in zijn dagboek hoe NSB-burgemeester Regout, die de zigeuners had laten 

arresteren, op 12 september 1944, het paard terugvorderde en met dit paard en de bakkerswa-

gen van een lokale bakker met onbekende bestemming vertrokken is. In het gemeentearchief 

van Beek zijn twee (onderstaande) documenten te vinden, waarin staat dat de paarden in 

bruikleen worden gegeven bij twee lokale ondernemers en een verklaring van de burgemees-

ter Regout dat hij de eigendommen van de familie Franz, 2 violen, 2 mandolines en 1 accor-

deon van de Groepscommandant van de Marechaussee had overgenomen.   
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NSB-BURGEMEESTER REGOUT 

 

Burgemeester Regout is kort voordat Beek op 17 september 1944 bevrijd werd gevlucht naar 

Wierden in Overijssel. Daar werd hij nog aangesteld als burgemeester.  In het Haarbos van 

deze gemeente was voor enkele maanden een lanceerinrichting geplaatst voor de V1.  Cees 

Hoogendijk van de Historische Kring Wederden vermeld hierover o.m.: ‘Op donderdagmor-

gen 14 december 1944 werd een aantal direct omwonenden van het dennenbos tussen de 

Ypeloweg en de Enterweg, in de volksmond beter bekend 

als ‘het Haarbos’, zonder enige kennisgeving vooraf door 

NSB-burgemeester Regout en een ambtenaar gesom-

meerd hun boerenbedrijf met hun gezinnen en levende 

have onmiddellijk te verlaten. Reden voor de ontruiming 

was volgens het archief van de gemeente Wierden “ont-

ploffingsgevaar van het V-wapen voor of op de start-

baan”.  

 De laatste lancering vanuit het Haarbos vond in de avond 

van donderdag 29 maart 1945 plaats. Vervolgens werd de 

katapult door de Duitsers grondig vernietigd met behulp 

van vijftig kilo zware vliegtuigbommen.  Met een be-

hoorlijke zekerheid kan geconcludeerd worden er gemiddeld zeven V-1’s per dag zijn ver-

schoten; de drukste dag zou 8 maart geweest moeten zijn met maar liefst 21 lanceringen. De 

kortste tijd tussen twee lanceringen werd op 19 februari genoteerd: slechts acht minuten! In 

totaal zijn er vanuit Het Haarbos naar alle waarschijnlijkheid zo’n 415 projectielen verschoten 

hetgeen 3,5 procent is van het totaal vanuit Nederland verschoten aantal V-1’s richting onze 

zuiderburen. Het laatste projectiel werd op 29 maart afgevuurd waarna de baan werd vernie-

tigd en de Duitsers zich terugtrokken. Kort voor de bevrijding van Wierden op 19 april 1945 

vluchtte hij en vestigde zich met zijn gezin Heerenveen.  Uit zijn overlijdensakte blijkt, dat hij 

aldaar op 22 mei 1945 in het ziekenhuis overleden is. Zijn doodsoorzaak is onbekend. 

 

De burgemeester van Beek werd geboren in Hoeselt, België op 21 

mei 1889 en werd genaamd: Auguste Marie Joseph Anna Regout. 

Zijn vader was een broer van Peter Regout, die in Maastricht de 

aardewerkfabrieken bezat. Hij bezocht de lagere school en de HBS 

in Maastricht. Hij volgde een jaar de colleges voor mijningenieur 

te Leuven en twee jaar aan de Universteit te Luik. Hij trad op 17 

mei 1913 met Theresia Amalia van der Maesen de Sombref.  Zij 

was geboren op 2 maart 1891 te Ambon.  Haar vader was jhr. K. 

van der Maesen de Sombref, geboren te Houthem. Deze vertrok op 

jonge leeftijd naar Indië en trad in dienst bij het KNIL en werd 

onderscheiden met de Militaire Willemsorde der vierde klasse. 
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Regout onderbrak zijn studie en vertrok omstreeks 1915 naar Indië. Hij werd aangesteld als 

waarnemend administrateur bij de rubberonderneming “Telok Manis’ op Sumatra, die eigen-

dom is van de   Belgische onderneming Piassa Doloe Rubber Company en daarna wordt hij 

belast met het beheer van dezelfde onderneming: Soeka Djadi, die eveneens op Sumatra ge-

vestigd is.   Op 17 juli 1920 keert het gezin naar Nederland terug.  

 

In Nederland was hij tot 1926 werkzaam als vertegenwoordiger van de Shell. Na enige jaren 

als zelfstandige gewerkt te hebben was hij vanaf 1932 verbonden aan het bureau van de In-

spectie der Raiffeisenbank en hiervoor verbonden aan het hoofdkantoor van deze bank in 

Utrecht. Op Deze functie bekleedde hij tot aan zijn benoeming tot burgemeester in Maasbree 

op 27 september 1941. Sedert 1934 was hij lid van N.S.B.  Op 11 oktober1943 werd deze 

fanatieke Nazi aangesteld als Burgemeester van Beek. Hij stelde zich, evenals in Maasbree 

agressief op tegenover de bevolking 

 

Het bijzondere aan dit verhaal is, dat het bij de familie Franz om een zeer respectabele familie 

gaat, die zowel in Bocholtz als in Beek, mensen ontmoeten, die hen een warm hart toedragen.  

Het is ook geen verwijt aan de mensen uit die tijd, die zeker naar onze begrippen in een kleine 

wereld leefden. Des temeer respect verdienen de mensen, die wel hun hulp hebben aangebo-

den. Niet alle burgemeesters en hoofden van politie hebben dezelfde invulling gegeven aan de 

order die sprak over het opbrengen van personen, die “op grond van hun uiterlijk, hun zeden 

en gewoonten, als zigeuners of als zigeunerhalfbloeden kunnen worden aangemerkt, of naar 

de geaardheid der zigeuners rondtrekken. De registratie bij de Rijksrecherchecentrale was ten 

tijde van de razzia niet te raadplegen.  De Duitsers moesten dus uitgaan van de informatie van 

de lokale autoriteiten. Er zijn in Limburg maar drie burgemeesters, die zigeuners hebben laten 

opbrengen, namelijk in Beek, Susteren en Venlo.  Deze burgemeesters waren tijdens de oor-

log benoemd ter vervanging van de burgemeesters, die om principiële redenen waren afgetre-

den. De burgemeester van Sittard gaf opdracht om een zigeunerjongen, die gearresteerd was, 

vrij te laten om zo een deportatie te voorkomen. 

 

 Het noodlot van de familie Franz bracht twee burgemeesters op hun pad, die hier anders over 

dachten en in het bijzonder de burgemeester, die opdracht gaf tot hun deportatie. 

Als de overlevende Sinti en Roma terugkeren uit de Concentratiekampen in hun voormalige 

woonplaatsen, zijn in de meeste gevallen al hun eigendommen verdwenen. Slechts met veel 

moeite kunnen de overlevenden een nieuw bestaan opbouwen.  Zelfs de z.g. “Wiedergutma-

chung”, die voor velen een grote hulp hadden kunnen zijn, zonder dat hiermede in werkelijk-

heid iets mee goed te maken viel, werd aan de Sinti en Roma niet toegekend. Vanaf het begin 

werd hen een schadevergoeding geweigerd, omdat zij “niet uit racistische gronden vervolgd 

waren, maar wegens hun asociale en criminele gedrag. Zelfs het Bundesgerichtshof in Duits-

land oordeelde in 1956 exact in deze term. Als grond voor dit oordeel golden de verklaringen 

van de degene, die voor het arresteren en transporteren van de Sinti en Roma verantwoorde-

lijk waren.  Hierbij kwamen zij met Zigeunerdossiers uit de Nazitijd om hiermede het de aan-

spraak van de Sinti en Roma te kunnen weerleggen. Alleen hun verklaringen werden door het 

gerechtshof als geloofwaardig beoordeeld en dit, terwijl hun geloofwaardigheid zeer twijfel-

achtig was, omdat zij zichzelf met deze verklaringen wilden vrijpleiten.  Alle politiefunctiona-

rissen, die in de oorlog betrokken waren bij het arresteren en transporteren van zigeuners naar 

de concentratiekampen, zijn na de oorlog in functie gebleven en niemand is hiervoor gestraft. 

Eerst in 1984 verklaarde Bondskanselier Helmut Schmid namens de regering, dat de Sinti en 

Roma op racistische gronden vervolgd waren. Ook in Nederland is er weinig gedaan om deze 

mensen bij te staan of te ondersteunen.  Onderzoek naar de verdwenen eigendommen heeft 
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niet plaats gevonden en niemand, ook in Nederland, is gestraft voor het oppakken en vervol-

gen van de Sint en Roma. 

    

Tijdens mijn zoektocht naar de geschiedenis van de familie Franz kwam ik bij Wim Brouns 

terecht, een vroegere klasgenoot van mij.  Hij woont in het ouderlijk huis, dat naast het huis 

van de familie Franz was gelegen.  Zijn zuster was bevriend met Zilla Franz, die haar ook na 

haar terugkeer opzocht. Ook hij vertelde, dat het in zijn familie bekend was, dat de onbe-

woonbaarverklaring van de woning van de familie Franz plaats vond in 1943, toen de familie 

Franz er al in woonde.  

Mede door hem kwam in contact met Mevrouw Vroomen, de echtgenote van de op 53-jarige 

leeftijd overleden zoon van Zilla Vroomen- Franz.  Mijn gesprek met haar maakte mij duide-

lijk, dat het verleden van moeder Zilla het leven van haar en haar mansterk beïnvloed heeft.  

Van haar ontving ook foto’s en een verslag, dat twee middelbare scholieren hadden gemaakt 

van hun interview met haar schoonmoeder.  

 

 

INTERVIEW MET ZILLA VROOMEN-FRANZ 

 

Zilla is altijd terughoudend geweest met het vertellen van over haar kampverleden. Toen twee 

middelbare scholieren bij haar op bezoek kwamen om haar hierover te interviewen is ze na 

een aarzeling toch overstag gegaan en heeft aan hun haar verhaal verteld. Hier volgt dit het 

interview: 

 

Zilla Franz is getrouwd met de heer J.J. Vroomen, die vroeger in de mijnen gewerkt heeft. Zij 

hebben een zoon van ongeveer 25 jaar. Bij onze aankomst om 10 uur stelde mevrouw Vroo-

men, na aanvankelijk zeer terughoudende reactie, voor om liever ‘s middags om 14 uur terug 

te komen. Wij keerden dus ’s middags terug. 

Mevrouw Vroomen vertelde, dat zij tijden onze afwezigheid besloten had om zich er maar 

doorheen te bijten en ons het hele verhaal te vertellen. Een aantal jaren gelden was zij op het 

politiebureau ontboden, waar haar toen werd duidelijk gemaakt, dat het erom ging, dat zij 

over haar oorlogservaring vertelde. Iemand wilde hier een boek over schrijven. In haar ver-

ontwaardiging had ze gevraagd, hoeveel ze hiervoor dan wel zou krijgen; het zou haar ten 

slotte heel wat tijd kosten. Onze veel directere benadering en het feit, dat wij er zelf niets mee 

verdienden, was haar bevallen. 

 

In het begin van de oorlog waren wagen en paarden van de familie Franz ondergebracht op 

een boerderijtje. Zij betrokken toen een woning in de Bocholtz. Deze woning werd onbe-

woonbaar verklaard door de burgemeester van deze plaats (die een jas aan twee kanten 

droeg), waarna de politie hen vertrek kwam aanzeggen. Zij wendden zich toen tot graaf d'An-

sembourg uit Hoensbroek (een NSB’er, gouverneur van Limburg). Zij waren immers in de 

“Cultuurkamer” ingeschreven. Zij zeiden geen zigeuners te zijn en vroegen hem om te mogen 

blijven. Hij had echter in de gemeente niets te zeggen en zij moesten vertrekken naar een 

kamp in Maastricht.  Later, weer in het bezit van een vergunning, vestigden zij zich in Beek. 

Op 16 mei 1942 om twee uur ’s morgens werd de familie gewekt door bonzen op de deur. 

Nederlandse politie (S.D.) had de twee toegangspaadjes tot het landje waarop zij stonden (ge-

legen achter het kerkhof) afgezet. Dit was particulier terrein van Demandt.  Het hele gezin, 9 

personen, werd meegenomen. Ze mochten niets meenemen. Alles kwam zeer onverwachts. 

Het aantal personen werd geteld. Voor de paarden en de wagen zou worden gezorgd. Hun 

werd verteld dat ze naar Westerbork moesten en dat als zij niet vrijwillig meegingen met ge-

bruik zou moeten maken van wapengeweld. Vanaf hun standplaats gingen ze te voer naar het 
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nabijgelegen politiebureau. Hier lagen de arrestatiepapieren gereed. Haar oudste broer, die 

een beetje kon lezen en schrijven, vroeg ze te mogen inzien. Dit werd toegestaan. 

 

Vanaf het bureau werden ze onder bewaking in een gewone lijnbus naar het station in Sittard 

vervoerd. Van Sittard tot Zwolle zaten met een paar bewakers in een gesloten wagon, hele-

maal achteraan de trein. Buiten de familie Franz, die uit 10 personen bestond, waren er geen 

zigeuners in de trein. In Zwolle werd hun wagon losgekoppeld en vastgemaakt aan de trein 

naar Westerbork. 

Een aantal andere zigeuners stapte hierin, zodat er in hun wagon nu 50 à 60 personen zaten. 

De rolluiken waren omlaag; op de treeplanken en in de portalen voor en achter de wagons 

stonden bewakers. Er stonden mitrailleurs op de daken. 

Na aankomst in Westerborg werden vijf gezinnen en de reizigers (waarvan er een aantal met 

zigeuners/zigeunerinnen was getrouwd) teruggestuurd. Sommige niet-zigeuners bleven bij 

hun echtgeno(o)ten, ofschoon ze terug mochten. Men dacht bij elkaar te kunnen blijven (zo 

beloofde men aan haar vader, dat het hele gezin in Duisland bij elkaar zou blijven). De Basili 

en de Westhiners kwamen vrij omdat ze in het bezit waren van de nodige papieren. In het 

kamp waren al zigeuners en Joden. Ze werden gelegerd in barakken, in iedere barak 1000 

man, in ieder bed 10 personen. De barakken van de Joden en de zigeuners lagen naast elkaar, 

met ertussen doorloopgangen, die vrijwel voortdurend bewaakt werden. Zo nu en dan echter 

zag men toch wel kans om met de Joden in contact te komen. Via hen kregen ze de naam 

"Auschwitz” te horen. Toen werd hen alles veel duidelijker. Familie van hen was n.l. in 1939 

in Duitsland in concentratiekampen opgesloten. Aanvankelijk hadden zij nog brieven van hen 

ontvangen, maar later hadden zij niets meer van hen gehoord. Bovendien vertelden de Joden, 

dat er velen in Westerbork bleven, die daar konden doen en laten wat ze wilden. In de nacht 

volgend op de dag van aankomst werden, nadat hun geld en sieradenwaren afgenomen, en 

groupe geschoren, in bad gestopt (dit duurde tot de volgende dag á middags), waarna hun 

hoof met een soort wet werd ingesmeerd. Er vond geen medische keuring plaats. De behande-

ling was niet slecht, ofschoon er wel folteringen plaatsvonden om hen te dwingen mensen te 

verraden. Tijdens hun verblijf in Westerbork kregen ze waterige soep, aardappelen en brood 

te eten. De derde dag na aankomst vertrokken ze naar Auschwitz. 

 

De overste van het transport vertelde dat de bestemming Auschwitz was. In de trein van Wes-

terbork naar Auschwitz zaten 1800 zigeuners en ook een aantal Joden, maar die zaten in apar-

te wagons. 

Na de aankomst in Auschwitz vond de selectie plaats: kinderen, oude mensen alsook vrou-

wen, die hun kinderen niet wilden latengaan, werden onmiddellijk naar de gasovens gestuurd. 

Op zeer korte afstand van hun verblijf stonde zes crematoria, te Birkenau. De overigen werd 

alles afgenomen. Vervolgens moesten ze in bad en kregen andere kleren. De eerste nacht slie-

pen ze op de grond. De volgende dag moesten ze bedden halen. Ze kregen echter geen dekens 

en gebruikten hiervoor in de plaats karpetten, die van de Joden waren afgenomen. In 

Auschwitz moesten ze ’s morgens vroeg uit werken gaan. ’s Avonds laat werd er appel ge-

houden, met gebruikmaking van de getatoeëerde nummers (eigen nummer z-10727). De zi-

geuners en Joden vormden een groep in Auschwitz. Ze werkten afzonderlijk en in het kamp 

lagen aan dezelfde straat zigeuner- en Jodenbarakken. Onder de lagerkapo’s waren zowel 

goede als slechte. Een aantal van was ook zigeuner (afkomstig uit Duisland, Tsjechoslowa-

kije, Polen) 

Zij was gelegerd in blok 18 (met de andere uit Nederland getransporteerde zigeuners). Op een 

gegeven nacht werd de hele blok omsingeld en leek het erop alsof allen en masse naar de gas-

kamers moesten. Om een toen onbekende reden ging het niet door. Later hoorden ze dat de 

order tot vernietiging van blok 18 was gewijzigd en dat men vanaf blok 1 zou beginnen. In-
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tussen werd zij op transport gesteld naar Ravensbrϋck. Vandaaruit ging zij naar Leipzig, waar 

zij in een munitiefabriek te werk werd gesteld. Hier kwam ze in contact met Nederlandse 

krijgsgevangenen, die berichten doorgaven over de op handen zijnde bevrijding en wat eten 

doorgaven. Op een ochtend ging ze om 8 uur op looptransport (om 11 uur werd de munitiefa-

briek bevrijd) naar Dachau. Na een aantal dagen wist de commandant van het transport einde-

lijk een trein te bemachtigen bestaande uit twee wagons. Hierin werden 200 personen geperst. 

Onderweg werd de trein ’s morgens gebombardeerd. Een van de Russinnen, die in de trein 

aanwezig zwaaide met een doek door een luchtgat, waarop de bombardementen ophielden. De 

bewakers waren gevlucht, waardoor zij de kans kregen zich in groepjes te splitsen er vandoor 

te gaan. Na een week kwamen zij in Bayreuth, onderweg door boeren geholpen. In Bayreuth 

wachtte zij bij haar nicht, die daar woonde, op transport naar Nederland. Alle Nederlanders 

waren hier in een hotel verzameld (politieke gevangenen, Arbeitseingesetzten, etc. 1600 bur-

gers en 9 zigeunervrouwen: Fuchsa, Poepa, Lola, zijzelf, haar zus, 3 zussen Grϋnholz en He-

dwig Weiss). Vandaar uit gingen ze per vrachtwagen naar Wurzburg en ten slotte per trein 

naar Nederland. Na terugkeer in Beek heeft ze nog gesproken met 2 agenten (thans dood), die 

zeiden dat men niet tevoren had kunnen waarschuwen. Bovendien zou het kamp waarheen zij 

vervoerd zouden worden een gewoon woonkamp zijn. Ook de overste in Westerbork zei niet 

over wat Auschwitz nu eigenlijk was.  

 

 

HET SINTI-MONUMENT IN BEEK 

 

Op 16 mei 1993, precies 49 jaar na de deportatie van de familie Franz, onthulde de Beekse 

burgemeester Bert van Goethem een monument. De hardstenen gedenksteen werd ontworpen 

door kunstenaar Mathieu van Kampen en bevindt zich aan de Stegen, vlak bij de Kattewei. 

Het bovenste deel van de zuil toont aan beide zijden in reliëf taferelen uit het dagelijks leven 

van de zigeuners. Daaronder staat de tekst ‘Wij lieten hen gaan’, een maning aan de Neder-

landers uit die tijd. Helaas hebben velen deze interpretatie niet uit de tekst opgemaakt.  Zowel 

in Beek als in Bocholtz, maar ook in diverse artikelen, die de Familie Franz als onderwerp 

hebben, wordt het gezien als een verwijt aan de lokale inwoners van Beek, die de deportatie 

zomaar lieten gebeuren.  Op de stoep naast het monument staat, verdeeld over zes granieten 

stoeptegels, ‘Deportatie Familie Franz 16 mei 1944 naar Auschwitz’. Het gedenkteken was 

lange tijd het enige zigeunermonument in Zuid-Nederland. 

 

Het reliëf bovenaan de gedenkzuil:  

Aan de voorzijde: een zigeunerman die viool speelt naast de woonwagen, twee kinderen dan-

sen op de muziek. Op de achterzijde: Dezelfde woonwagen met daarnaast twee vrouwen. Eén 

van hen doet de was, de andere zoogt waarschijnlijk een kind. 
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Deze gravure met het opschrift: “Wij lieten 

hen gaan “zorgde voor veel ophef bij de ont-

hulling.  

 

 

 

 

 

 

GEDICHT “HET PERRON” 

 

Einsteigen, schnell schnell, de trein op het perron 

Westerbork, waar hun laatste reis begon. 

M'n zusjes blauwe jasje voor het rooster van die beestenwagen, dat beeld, nog steeds niet te 

verdragen. 

Ik zie m'n moeder, haar mooie haar, ooit glansde het in de zon, 0, die trein op het perron. 

Van d'r haar berooft, onteerd door nazi hand, 

voor altijd op mijn netvlies ingebrand. 

Daar is mijn vader, radeloos, hij roept, we zien elkaar, waarom, waarom, na vijftig jaar, 

weet ik nog het antwoord niet. 

Wanhoop, vertwijfeling, intens verdriet. 

Langzaam zet de trein zich in beweging, wanhoop, angst, verdriet, gaan door me heen. 

Bewakers schreeuwen, laarzen stampen, ik ben alleen. 

Op dat perron verloor ik alles wat me dierbaar was, alles, ook mijn zusjes blauwe jas. 

Ik heb gebeden, geschreeuwd, ik wil bij jullie zijn, samen, samen sterven, voelen dezelfde 

pijn. 

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

 

Zoni Weisz  


