Toespraak Dodenherdenking 4 mei 2019 door Sheila (Sinti Gemeenschap)
Dames en heren,
De Sinti-gemeenschap is zwaar getroffen tijdens de Tweede Wereldoorlog, ruim 200.000 Sinti uit
heel Europa werden door het Nazi-regime vermoord.
Vanuit Mechelen in België werden 357 Sinti gedeporteerd en vanuit Westerbork in Nederland 246
Sinti. Hieronder in totaal 103 Limburgse Sinti, 31 vanuit Mechelen op 15 januari 1944 en 72 vanuit
Westerbork op 19 mei 1944.
In mijn familie, de Meinhardts, zijn 23 slachtoffers te betreuren. Gehele gezinnen: mannen, vrouwen
en kinderen zijn vermoord. De jongste zoon van Maria (mami) en Johan (papo), Josef van twee
weken oud en dochtertje Helene. Het oudste familielid was 77 jaar oud, mijn overgrootmoeder
Louisa Garsmuck.
Mijn oma Maria, Mami voor ons, was een zeer sterke, wijze jonge vrouw en daardoor heeft zij
Auschwitz overleefd. Mijn opa (papo) Johan heeft door onderduiking de oorlog overleefd. Mijn oma
(mami) kwam na de oorlog totaal uitgemergeld terug, beiden hebben zich herenigd en helaas de
kwellingen van de oorlog nooit goed kunnen verwerken. Toch hadden zij de kracht en de moed om
een gezin te stichten en kregen zij na de oorlog samen nog elf kinderen. Vanaf 1962 woont de familie
Meinhardt vast in Weert.
De verschrikkelijke Holocaust tekent ons huidige bestaan tot de dag vandaag. Het verdriet en de
trauma's uit het verleden zitten zo diep, dat het voor vele een moeilijk onderwerp is om erover te
praten. Binnen de Sinti- gemeenschap noemen we dit hét grote taboe. We kunnen het intern, maar
ook extern niet bespreken want de kloof tussen de Sinti’s en de rest van de burgermaatschappij is er
nog altijd sinds die tijd. Hierdoor kunnen we gerust spreken van de ‘vergeten’ Holocaust, want bijna
niemand kent de verhalen van de Sinti-gemeenschap.
Gistermiddag openden de Sinti- gemeenschap, samen met gemeentearchivaris Jac Lemmens, de
expositie “Nooit Bevrijd. Sinti in Weert en Limburg”….en U begrijpt nu hopelijk waarom deze titel zo
treffend is voor de vergeten geschiedenis van de Sinti. U kunt deze expositie ook gaan bekijken tot 21
september, ik kan het U aanraden!
Echter de identiteit van de Sinti wordt niet enkel bepaald door de Holocaust. In de expositie zien we
ook terug waar ons volk vandaag komt en welke lange weg ze hebben afgelegd. Een apart en
bijzonder volk zonder land maar met een eigen taal, cultuur, een eigen vlag én een eigen volkslied.
Twee jaar geleden won de Sinti-gemeenschap dankzij Bianca Meinhardt de Erfgoedprijs en dat gaf
ons de moed om naar buiten te treden en vandaag doe ik dit verhaal voor U namens de hele Sintigemeenschap met als doel wederzijds respect en begrip tot stand te brengen.
Ik dank U voor uw aandacht.

