
l,;r;rplslr' ttt,t,tlr,t lt,tlrpr'liikt' I rt'tlt'. Zt' vct'-

tlicrrtk'rr th' liosl tttll lt;rtttlwt't'l<, waar-
zcl"lllcr r ol. t t t t tz it'li, rt' i stlctr zolxler vastc

vcrblijllrl:urls crr lccklen in de periferie
van clc burgcrmaatschappij, waar hard-
nekkige vooroordelen over hen beston-
den. Eigenlijk leefden zigeuners en

zogeheten'gddZe' ( = boeren of burgers)

in volledig gescheiden werelden, die

elkaar niet naderkwamen toen zigeu-
ners een reisverbod kregen. In Neder-
land werd dat reisverbod pas in'43 van

kracht, in Duitsland daarentegen begon

de vervolging veel eerder. Al snel na

Hitlers aantreden in rg33 lieten nazi's

sommige zigeuners krachtens de wet ter
voorkoming van erfelijk ziek nageslacht

steriliseren. Met de Neurenberger Wet-
ten van 1935 kreeg het nazibewind meer

armslag. In Berlijn werd de Rossenhygie-

nische Forschungsstelle opgericht. Direc-
teur was Dr. Robert Ritter, die nauw
samenwerkte met politie en de SS. Zijn
onderzoekscentrum moest alle Duitse
zigeuners classificeren in termen van

rassenbiologie. Zo werden reeksen

foto's gemaakt en stambomen samen-
gesteld, bloed- en haarmonsters geno-
men en de schedelomvang opgemeten.

Een volgende stap was het decreet van

Heinrich Himmler'De strijd tegen het

Zigeunergevaar', dal elke Zigeuner ver-
plichtte zich bij de politie te laten regis-
treren. Daarmee was de weg naar mas-
sadeportatie geëffend.

TATOEAGE'Z'
Met de bezetting van Nederland ver-

plaatste de Duitse ambitie het'arische
volk'te zuiveren zich ook naar onze

contreien. In tegenstelling tot Joden die
vanaf mei 1942 een gele ster moesten
opdoen, droegen Nederlandse zigeuners
geen insigne op hun kleding. De drie-
hoek of tatoeag,e van de letter Z kregen

ze pas na aankr>nrst in bijvoorbceld
Ar.rschw it z- l] i rkt'rr;r tr. w;url vc lt'n tcrecht
kwarttctt vi:r l(itrrrp Wt'slt'r'ltt»rli.

Zigctrrrcl w,ls ('('rr st-lrcltlwot»rtl rl;tl itt
rlc lwirrligslt'r't'ttw ,rlr; 11'vol11 v,ttt tlt'
gcrrrx'irlc z() zw,r.rl lrr'l,rrlrtt wr'trl rl,tl tlt'
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Verklarend begrip van de gehanteerdc tchctts itt

Duits concdntratiekamp. Voor de Romo is t/t' zt

dr iehoek van' Emigranten' gereserv eerd.

nabestaanden in r97r, tijdens het eerstc

World Romani Congress in Londen, clc

volksnaam Roma aannamen, een wo«lrcl

uit het Sanskriet dat 'mensen' betekerrt.

Enkelvoud mannelijk is Rom. Maar
Roma bleek een naam waarmee niet
ieder tevreden kon zijn, omdat hij geert

recht zou doen aan de Duitse Sinti, dc

Franse Manouches, de Zwitserse Jerri-
sche en de Spaanse Kale of Gitan«rs.

Allen loten aan dezelfcle statu nrct dt'

wortels in India, zij het mct t»rclcrlingc

verschillen. Zonneklaar wortlt tlal bii tlc
taal clie nog altijcl vcrwantsclutp ltct'li
met Incliaas cn Sattskrict.'l'it'rrtaI Icrr

clialcrctcn tclt ltct lklttuttti, nl;lll wit;tr

llorlt;t ;rc;r<lt'rttici sIt't'vctt rr;t;tt i'rilt vt't'

binrlcrrrlc 1;rll rlit' rxrk st'lrril'lt'liik k;rrr

worrlr'tt vct'spt't'irl, lrotttlt'tt I r;rrlil iorrt'lt'
Sirrl i lrcru sortrs lit'vlr gt'lrt'itrr. ( )rrrl,trrks
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Ster en driehoek

Naast de Jodenster deelden de nazi's driehoeken ult aan

andeÍe ongewenste minderheidsgroepen. De Roma en Slntl

kregen een zwarte driehoek. Van hen werden tiidens de

Tweede Wereldoorlog naar schatting Ir5 miljoen Yermoord.

Nog altijd getden zij in EuroPa als de zondebok. Els de Grorn

zette zich als EU-parlementariër intensief YooÍ hen ln.

Tekst Els de Groen

inder bekend dan de David-
ster was de zwarte driehoek,
het insigne voor Asocialen':
langdurig werklozen, bede-

laars, kruimeldieven: arme sloebers, zeg

maar. De kroon spanden'zigeuners': die

waren niet alleen asociaal, maar

behoorden ook nog eens tot een'mitt-
derwaardig rasl Het nationaalsocialisnlc
kwam op in cle crisisjarctl, t{lctt cr vct'l

anne slclcbcrs wilÍ('ll. Malrr lrtrrt«lig

slrt't'klt.n rk' tutzi's itt rltl llt'sl;tittttlt' ;trtl i

pathieën van arme fatsocnli.ikt' lrttl p,r'tt,

jegens even arme zigeuttt'rs ('ll z() lll,till.

ten ze de geesten rijp vrxlr t';tzzi.t'x rtt
deportaties van'minclcrw;tlt rt I ip1' voI

ken'. Volgens Hitlers rasst'tlwt' I I t't t

waren dat Joden en zigctltlt'rs, I ),t,tt

naast ontdeden dc t.razi's ziclt txrk v,ttt

Jehova's g,etuigelt, ht»tt r lscli s t tt' I t' t I r t t

mensen met celt gccslt'li.ikc Irt'plrkir111

was pcrvcrs pragtttttl isrttt'. Allclr lt,trlrl,'n

l.rutr ci gctt l<lt'ur «lriclrtx'h' I lot t tr trilk rrt t

clcrr ('zc<lcrrtlclitt<prt'rtlt'rt') k ttplt'tt cltt
r( )z('.

V;ttt ottrlslrt't slt»tttlt'tt zi11'tlttctn op rk'


