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Het transport van 19 mei 1944 van Westerbork naar 

Auschwitz (Zigeuneraktion) 
[Laatst bijgewerkt op 20 november 2020] 

 

Op 16 mei 1944 worden op diverse plaatsen in Nederland in totaal 578 personen opgepakt 

bij de zogeheten Zigeuneraktion. Volgens Ben Sijes et al.,1 werden bij deze landelijke razzia 

in Nijmegen in de nacht van 15 op 16 mei twee mensen opgepakt.2 Op dit moment kunnen 

wij de gebeurtenissen van die dag in Nijmegen nog niet goed reconstrueren. In een later 

stadium komen wij in een artikel hierop terug. In het Surveillancedagboek (RAN 85_2870) 

of in het Recherchedagboek (RAN 85_3924)3 vinden we voor deze arrestaties geen 

aanwijzingen. Op de lijst hieronder van ‘Zigeuners’ die op 19 mei 1944 van Westerbork naar 

Auschwitz werden gedeporteerd staat alleen Hulda Bamberger genoemd als inwoonster 

van Nijmegen. Vreemd is daarom dat Sijes in zijn boek vermeldt dat vanuit Nijmegen alleen 

een man via Westerbork is overgebracht naar Auschwitz en dat de andere opgepakte 

persoon dus is vrijgelaten.  

 

Op 15 mei, waarschijnlijk rond 12:30 uur, ontving de politie in Nijmegen - en met haar 

diverse andere politie-eenheden - een telegram met de volgende inhoud: “[...] Met het 

doel eener centrale aanhouding van alle in Nederland verblijvende personen, die de 

kenmerken der zigeuners bezitten, moeten met instemming van den Befehlshaber der 

Ordnungspolizei op dinsdag 16 mei 1944 te 7:00 uur alle zigeunerfamilies, alle kinderen 

inbegrepen, door personeel van de Nederlandsche Politie onverwijld naar het kamp 

Westerbork worden overgebracht en wel tot uiterlijk 20:00 uur. Onder het bovenstaande 

vallen alle personen, die op grond van hun uiterlijk, hun zeden en gewoonten als zigeuners 

of als zigeunerhalfbloeden kunnen worden aangemerkt, zoomede alle personen die naar 

de geaardheid der zigeuners rondtrekken. [...]."4 

 
1 Ben Sijes et al., Vervolging van Zigeuners in Nederland 1940-1945 (’s Gravenhage 1979), p.116. 
2 Zowel in de naoorlogse literatuur als door de fascistische ideologen werd het begrip Zigeuners 
gebruikt, een aanduiding die door Sinti en Roma vermeden wordt. Overigens gebruikten de fascisten 
wel degelijk ook de aanduiding Sinti en Roma, waarbij een racistisch onderscheid gemaakt werd. 
Roma werden, zeker in Duitsland, gewelddadiger vervolgd dan Sinti. Het lijkt erop dat dit 
‘onderscheid’ bij de razzia van 16 mei geen of bijna geen rol heef gespeeld. Na ontvangst van het 
telegram met het aanhoudingsbevel gingen de verschillende politiekorpsen nogal willekeurig om 
met de interpretatie daarvan. 
3 Deze bronnen ook op deze site. Dat de vermoedelijk twee aangehouden personen niet in het 
Surveillancedagboek staan, duidt erop dat zij niet zijn vastgezet. Ze zullen meteen naar de trein zijn 
gebracht. De arrestanten gingen in Nijmegen mee met een speciaal in verband met de razzia’s 
gecharterde trein, die vertrokken was in Venlo, waar 22 personen waren opgepakt. Voor een 
overzicht van de gebeurtenissen daar: historie.venlo.nl (16 mei). Ook de arrestanten uit Arnhem, 
Zutphen, Deventer en Zwolle kwamen in deze trein terecht (Zie: Sijes, p.117). De trein kwam op 16 
mei om 14.40 uur aan in Westerbork. Een andere trein vertrok in Maasbracht, ibidem, en hierin 
werden de arrestanten geplaatst uit Zuid-Limburg, Helmond, Eindhoven, Den Bosch en mogelijk 
Tilburg. Mogelijk bedoelen Sijes et al. dat de trein in Maastricht vertrok. Station Maasbracht 
functioneerde toen niet meer en ook in het Register wordt verwezen naar Maastricht. 
Woonwagenbewoners waren in deze periode al geplaatst in centrale kampen en meerderen waren 
verhuisd naar een vast huis. 
4 De tekst van het telegram o.a. in Sijes, o.c., p.107 en in De Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden in 
de Tweede Wereldoorlog, Deel 7, tweede helft, p.1351. Ook daar een goede beschrijving van de 
gebeurtenissen. Naar het telegram wordt ook verwezen in alle hier in de noten genoemde bronnen. 
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De tekst in het telegram was zo goed als een kopie van een geheim telexbericht verstuurd 

op 14 mei 1944  door 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. Wij nemen dus aan dat het telegram vanuit Arnhem is verstuurd 

door Walraven.5 Ook Kreuning meldt dat de politie in Nijmegen in de nacht van 15 op 16 

mei 1944 in actie kwam.6 Volgens Sijes werden niet alleen Sinti en Roma opgepakt, maar 

ook andere woonwagenbewoners, wat als een actie tegen asocialen werd voorgesteld.  

 

De 578 aangehouden personen werden naar kamp Westerbork overgebracht. Daar 

merkten de Duitsers dat de Nederlandse ordediensten het criterium ‘zigeuner’ wel heel 

ruim hadden opgevat; ze lieten daarom 279 Nederlandse aangehouden 

woonwagenbewoners vrij. Van de overgebleven 299 ‘echte zigeuners’ werden er nog eens 

54 vrijgelaten omdat ze over al dan niet vervalste paspoorten van neutrale of geallieerde 

landen beschikten (Guatemala, Zwitserland, Italië). Van de overige 245 personen werden 

alle eigendommen, ook geld en sieraden, afgenomen. Alle bagage werd ontsmet, zelfs 

violen. Daarna volgde de 'medische keuring', 'ontluizing', het haar werd afgeschoren. Deze 

245 ‘zigeuners’, onder wie 123 kinderen, werden opgesloten in afgezonderde barakken, 

berooid, kaal en ontzet. Zij werden op 19 mei naar Auschwitz-Birkenau gedeporteerd. 

Slechts 31 van hen overleefden de oorlog. 

 
Telegram, 15 mei 1944 12:15, van Walraven aan de politiekorpsen in de provincies Gederland en 

Overijssel: Razzia op 16 mei om 7 uur, “aanhouding van alle in Nederland verblijvende personen die 

de kenmerken der zigeuners bezitten.” 

 

Op vrijdag 19 mei 1944 vertrok het treintransport, met overvolle wagons, meest 

goederenwagons, enkele personenrijtuigen. Het vertrek van deze trein is vastgelegd in de 

 
5 Naast het boek van Sijes geeft ook Karel Kreuning in zijn boek Sinti en Roma. Gevangen in de 
schaduw van herinneringen, 2008 een mooie schets van de gebeurtenissen. Zie ook nog: Peter Jorna, 
De familie Bamberger, op de site Westerborkportretten. 
6 Kreuning, o.c., p.8. 
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beroemde Westerborkfilm.7 De beelden met de Roma Settela Steinbach zijn iconisch, en 

misschien even iconisch, maar dan met een andere emotionele lading, zijn de beelden van 

Gemmeker die met een herdershond langs de trein loopt. Dit zijn unieke filmbeelden: 

nergens zijn in fascistisch Europa zo’n duidelijke beelden bewaard gebleven van een trein 

op weg naar een vernietigingskamp.  

 

 
Settela Steinbach 

 

De lange trein bestond aanvankelijk uit drie delen. Het voorste gedeelte met Joodse 

gevangenen had Bergen-Belsen als bestemming, de rest van de trein Auschwitz. Dat 

gedeelte heette later Transport 95: 18 goederenwagons met daarin 699 gedeporteerden, 

onder wie 453 Joodse gevangenen en 245 Sinti en Roma. Volgens de ene lezing (die van 

Eva Geiringer) zaten de Roma in het voorste gedeelte, volgens een andere juist in de 

achterste wagons (Stephanus Hanstein).8 Misschien heeft dit verschil te maken met het 

moment waarop de trein is waargenomen: de trein reed eerst vanuit het kamp even naar 

het zuidwesten tot vermoedelijk station Beilen, en van daar de andere kant op met ook de 

locomotief aan de andere kant, naar het noorden, richting Assen, Haren, Nieuweschans, 

Bremen en verder.  

 

  
Horizontaal de begin oktober 1942 in gebruik genomen enkelvoudige spoorlijn Hooghalen-Kamp Westerbork. 

Deze spoorlijn heeft alleen een aansluiting op de spoorlijn Zwolle-Assen naar en van het zuiden. Een wissel was 

er bij station Beilen. Het niet voor reguliere treinen bestemde station Hooghalen net onder de aansluiting.  

 
7 De foto van Settela is een still uit de film van Rudolf Breslauer. De film van ca. 82 minuten (het gaat 
dan om de versie waaraan ook restopnamen zijn toegevoegd) staat integraal op Youtube. De film is 
erkend als Unesco-Werelderfgoed. 
8 Eva Geiringen wordt geciteerd in het boek van Guus Luijters, In Memoriam, p.767. Stephanus 
Hanstein wordt geciteerd in het zeer waardevolle artikel van Jolanda Bakker, De vervolging van 
Brabantse Roma en Sinti tijdens de Tweede Wereldoorlog, gepubliceerd op 14 april 2020 op 
‘Brabants Erfgoed’ (www.erfgoedbarabant.nl).  
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In Assen werd een trein aangekoppeld met 507 gedeporteerden van het 25e transport 

vanuit kamp Mechelen. Het is een lange trein, met maar liefst 1.444 gevangenen: 238 

Joden op weg naar Bergen-Belsen, 507 Joden op weg van Mechelen naar Auschwitz en 699 

Joden en Roma op weg van Westerbork naar Auschwitz. De 245 Sinti en Roma werden 

opgesloten met één emmer water en één emmer om hun behoefte in te doen. 
  

T.M. Sjenitzer-van Leening getuigt van de aankomst van de 238 Joden in Bergen-Belsen: 

“En om 12 uur stond het appèlterrein vol! 260 menschen van de ‘diamantlijst’ [dat waren 

diegenen die op grond van hun werk in de diamantindustrie ‘gesperrt’ waren voor 

transport naar Auschwitz]. Gisterochtend waren zij vertrokken uit Holland. In Westerbork 

is alles volgens hun, vrijwel onveranderd. Niemand bevestigde onze I.P.A. Alleen ‘het gaat 

goed’, meer niet. Het eten (gedroogde kool), was een klap in ons gezicht, na de dikke 

erwtensoep van gisteren. Het weer was loomig warm en deze dag was ‘zwart’ voor de 

commando's. Er werd veel geslagen.”9 Van Leening zegt niets over de overige gevangenen, 

maar dat is begrijpelijk: de gevangenen hadden zes kilometer moeten lopen van Bergen 

naar het kamp. We veronderstellen  dat de voor Lager Bergen-Belsen bestemde wagons in 

Soltau zijn afgekoppeld of dat de voor dit kamp bestemde arrestanten daar moesten 

uitstappen. Mogelijk moesten anderen daar instappen. Danuta Czech veronderstelt, waar 

zij spreekt over de aankomst in Auschwitz van de gedetineerden uit Mechelen, dat er 

onderweg ook ergens 200 Joden zijn toegevoegd aan het transport, omdat er na aankomst 

opgeteld meer Joden tewerkgesteld werden en vermoord dan er vertrokken uit 

Mechelen.10  

 

De 15-jarige Eva Geiringer (geboren 11 mei 1929) was een van de gedeporteerden en deed  

verslag van de treinreis in haar boek Herinneringen van een Joods meisje: “Toen de deuren 

bij een tussenstop opengingen stonden we oog in oog met machinegeweren die op de 

wagons gericht werden. Bewakers schreeuwden dat we alle kostbaarheden die we nog 

bezaten moesten afgeven, waaronder trouwringen en horloges. Ze dreigden dat ze 

iedereen zouden doodschieten die niet gehoorzaamde. Na deze tussenstop verloren we 

ieder gevoel voor tijd. Terwijl de trein voortreed gingen dag en nacht in elkaar over. Twee, 

misschien drie dagen werd er met tussenpozen gereisd. Soms konden we voelen dat de 

trein op een rangeerspoor stond, waar hij dan uren bleef staan. Als ze stilstonden werden 

de wagons ondraaglijk heet en bedompt. De stank van de emmers werd ons te veel en nog 

meer mensen begonnen zich erg ziek te voelen. Na ongeveer drie dagen kwam de trein 

hortend tot stilstand. Buiten hoorden we geschreeuw en de deuren knarsten open. In het 

Duits werden wilde bevelen geschreeuwd.”11 Op 21 mei 1944 arriveerde het treintransport 

van 18 goederenwagons met daarin 699 gedeporteerden in Auschwitz-Birkenau.  

 

Danuta Czech behandelt de aankomst in Auschwitz alsof het om drie afzonderlijke 

transporten ging. De gedeporteerden uit Mechelen werden blijkbaar eerst geselecteerd, 

de Joden uit Westerbork die werden geselecteerd voor dwangarbeid kregen de 

 
9 T.M. Sjenitzer-van Leening, Dagboekfragmenten 1940-1945, 1954, p.374; nu te vinden via dbnl.  
I.P.A. staat in het kamp voor: Israël Press Agency's, spot voor: geruchten. 
10 Danuta Czech,  Kalendarium wydarzen w obozie Koncentracyjnm Auschwitz-
Birkenauwel  (vertaald in het Duits als: Kalendarium Der Ereignisse Im Konzentrationslager 
Auschwitz-Birkenau 1939 – 1945), Reinbek, 2008, p.779. 
11 Zie noot 5. Na de oorlog trouwde de moeder van Eva met Otto Frank. 
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volgnummers op hun armen getatoeëerd die onmiddellijk volgden op de nummers die aan 

de Belgen waren toebedeeld. Over de selectie van de Roma merkt Danuta Czech op: “Met 

de nummers Z-9911 tot Z-10032 worden 122 mannen en jongens en met de nummers Z-

10662 tot Z-10785 worden 124 vrouwen en meisjes, Nederlandse, Duitse en stateloze 

Zigeuners gekentekend, die uit het Lager Vught in Nederland zijn overgebracht.”12 De 

aanduiding Vught is hier uiteraard onjuist. Bij de aantekeningen over de dag 23 mei 1944 

tekent Czech nog op: “In de blokken 10 en 11 in het Stammlager worden meer dan 1.500 

Zigeuners (mannen, vrouwen en kinderen) ondergebracht, die na de mislukte poging van 

de SS om de Zigeuners te liquideren uit het Zigeuner-Familiekamp BIIe in Birkenau zijn 

uitgezocht. De geselecteerden moeten naar andere concentratiekampen in het Reich 

worden overgebracht.”13  

 

  
Johan Grünholz woonde een tijd op de Smidstraat in Nijmegen. Foto: KL Buchenwald. Hij maakte 

geen deel uit van het transport. Hij werd op 7 maart 1944 in Eindhoven door de Nederlandse politie 

opgepakt en naar het PDL Amersfoort overgebracht, en van daar op 18 april 1944 naar KL 

Buchenwald. Uiteindelijk keerde hij terug naar Nederland. 

 

 

 
12 Danuta Czech, o.c., p.780. 
13 Czech, ib.; Czech hanteert hier als bron: APMO Aussagen, Bd. 13, pp.56-80, Bericht van de 
voormalige gevangene Tadeusz Joachimowski. Op het lot van de Roma in Auschwitz gaan we hier 
verder niet in. In Auschwitz bestond een zogeheten Zigeunerlager, de SS wilde het Lager op 15 mei 
liquideren en alle Roma vermoorden. Dat gebeurde niet, vooral als gevolge van het hevige verzet. 
De uit Nederland aangekomen Roma worden op 19 mei naar het Lager gestuurd. De Arbeitsfähigen 
worden in de periode daarna geselecteerd en meestal naar andere kampen doorgestuurd en dit gaat 
zo door tot begin augustus. Dan wordt het Zigeunerlager ontruimd en wie er nog is, wordt vermoord. 
Ook de meesten van hen die naar andere kampen zijn gestuurd zullen de verschrikkingen niet 
overleven. 
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Johan Grünholz, 30 maart 1924, Wohnort Smitstraat 11, Nijmegen [= Smidstraat]; Häftlings-

Personal-Karte Buchenwald: eingewiesen am 18 april 1944 durch SiPo Den Haag in KL Buchenwald; 

Vater Heinrich Weiss, Kleeresloot 10, Amsterdam. 

 

Personen met een connectie met Nijmegen op onderstaande lijst 

In de onderstaande lijst hebben we in de onderschriften de personen genoemd die een band 

hebben met Nijmegen; zie hiervoor ook de Namenlijst op deze site. Het gaat om Hulda 

Bamberger van de Lompenkramersgas 11 en om haar zoon Hendrik Franzen en zijn gezin, 

die niet zo lang voor 16 mei van dat huis naar Den Haag waren gegaan.14 Bij Hendrik wordt 

op de kampadministraties overigens voortdurend het adres in Nijmegen gehanteerd. 

Hendrik werd waarschijnlijk niet bij de razzia op 16 mei opgepakt maar een week eerder, 

op 8 mei in Den Haag. Verder gaat het om het gezin Grünholz, dat eveneens in Den Haag 

woonde op de Veenkade, en om anderen. Wij willen hier later in een afzonderlijk artikel op 

terugkomen. 

 
14 Een mooi onderzoek over de situatie in Den Haag, waarheen veel Sinti en Roma waren gegaan: 
Peter Jorna, Sinti en Roma in Den Haag herbezien (1900-1970), een onderzoek i.o.v. het Haags 
Gemeentearchief. 
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Lijst van Roma en Sinti die op 19 mei 1944 werden gedeporteerd van Westerbork naar Auschwitz. 

“De  volgende personen (Zigeuners) zijn op 19 mei 1944 via Lager Westerbork naar het buitenland 

(Auschwitz) vertrokken.” HET ‘ZIGEUNERTRANSPORT’. 

 

.  
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Hulda Bamberger, Hendrik Franzen, Sophia Grünholz, Rosa Franzen, Sophia Franzen, Catharina Engelbert, 

Alwina Grünholz (24 februari 1939; Veenkade, Den Haag). 
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Hulda Franzen (17 januari 1914), Veenkade, Gonda Grünholz (bij haar op deze lijst waarschijnlijk een foutief 

geboortejaar (moet zijn: 1936), Conradus Grünholz (25 december 1943), Hendrik Grünholz (11 mei 1942) 

Death Card ..66, Maria Grünholz (elders ook: Julia Grünholz), 9 oktober 1934; Ludwig Grünholz (1914), 

Veenkade 113; Julius Grünholz. De naam van Maria Meinhart (geboren 15 mei 1903), echtgenote van 

Grünholz, lijkt hier te ontbreken. Meer onderzoek is hier vereist. Elisabeth Hanstein (Nijmegen, 1929). Zij en 

haar familie worden opgepakt in Helmond. De aanduiding Den Haag verwijst slechts naar de vestigingsplaats 

van het CBR. 
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Heinrich Weiss, 1893; Den Bosch, woonwagen (eerder: Smidstraat, Nijmegen) 
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Dit is een toelichting van het Nederlandse Rode Kruis van 24 oktober 1950 bij o.a. bovenstaande lijst, bestemd 

voor ITS Arolsen, nu Arolsen Archives. “Thereto I have still to tell you that the names of the gypsies from the 

transport of 19.5.44, indicated on the list of deportation transports as the ‘Gypsy transport’ and at a total 

number of 245, are not mentioned in the Westerbork registers.” Deze ‘Zigeunerlijst’ wordt verder niet vermeld 

in de Westerborkdossiers. 


