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Sam van Ierssel
Geldrop

V
andaag mag ik me 
voor één avond bij 
de 35-koppige groep 
voegen die het lo-
kale radiostation 

draaiend houdt. Ik mag namelijk 
meedraaien met ‘De Vrienden 
van Kommusradio’-show, een 
avondprogramma dat iedere 

donderdag tussen 21.00 en 23.00 
uur te horen is. Als groot plaat-
jesliefhebber en praatjesmaker 
klonk mij dat als muziek in de 
oren. 

In de kleine studio die vol 
staat met apparatuur, camera’s 
en lampen word ik met open ar-
men ontvangen door Jeroen 
Janssen en Ron Meulendijks, 
met wie ik vanavond de show ga 
maken. Ondertussen wordt er 
nog snel een microfoon voor mij 

In het hart van Geldrop, tegenover het station 
en naast het pand van de Don Bosco 
scouting, ligt de studio van KommuS Radio 
verscholen. Twee jaar geleden is de zender 
opgezet, met succes.

LOKAAL RADIOSTATION   KOMMUS IN GELDROP DRAAIT OP 35 VRIJWILLIGERS

Eén groot 
feest in de 
studio 

Eén groot 

De hele regio zit verlegen om personeel. 
ED-verslaggeefster Sam van Ierssel sprong als 

vakantiewerker her en der een dagje bij. 

 e Tim Winkelman zakt naar beneden om de planten en bomen aan 
de gevel van de Trudo Toren onderhanden te nemen. FOTO SEM WIJNHOVEN

Diede Hoekstra
d.hoekstra@ed.nl
Eindhoven

Op 2 augustus, vandaag 78 
jaar geleden, werd ze om-
gebracht in Auschwitz.  

Op die gruwelijke dag in augus-
tus 1944 werden meer dan 3000 
Sinti en Roma vermoord in 
de gaskamers van het vernieti-
gingskamp. Een zwarte bladzijde, 
waar vandaag internationaal aan-
dacht voor is met een herdenking 
op diezelfde plek.

Onderzoeker Peter Jorna deed 
vorig jaar onderzoek naar de raz-
zia van 16 mei 1944. Niet alleen in 
Eindhoven, maar ook in steden 
als Den Haag, Den Bosch en Hel-
mond werden zigeuners opge-
pakt. De groep uit Eindhoven was 
wel groter dan eerder gedacht, zo 
ondervond Jorna tijdens zijn on-
derzoek. Een verslag met de ont-
brekende namen publiceerde hij 
onlangs op de website van de 
Eindhovense Stichting 18 Sep-
tember.

Settela maakte deel uit van een 
groep van 42 Sinti die op de be-
wuste 16 mei werden opgepakt 
op de Zwaaikom bij het Eindho-
vensch Kanaal. Haar naam is pas 
sinds 1994 bekend, maar haar ge-
zicht is al veel langer wereldbe-
roemd. Slechts zeven seconden is 
ze in beeld op een amateurvideo, 
die werd gemaakt in mei 1944. 
Settela is dan een paar dagen eer-
der opgepakt en staat in de deur-
opening van een goederenwagon. 
Klaar voor transport naar Ausch-
witz. Een reis die haar laatste zal 
blijken. De beelden van Settela 
staan tot 1994 symbool voor de 
verschrikkingen van de Jodenver-

volging tijdens de Tweede We-
reldoorlog. Men ging er vanuit 
dat zij een joods meisje was. Tot-
dat een journalist van de Haagse 
Courant, Aad Wagenaar, nader 
onderzoek doet. In 1994 onthult 
hij haar naam en afkomst en zo 
kreeg Settela weer een familie.

Ze is sindsdien ook het gezicht 
van de Sinti die bij de Eindho-
vense razzia wordt opgepakt. Een 
groep die nog groter had kunnen 
zijn, als een deel zich niet had 
kunnen verschuilen na een waar-
schuwing over de inval. Van de 42 
mensen die wel worden opge-
pakt, zijn er 24 jonger dan 16 jaar. 
De oudste is 68, de jongste net 1. 

Merendeel vermoord
Ze worden overgebracht naar 
Westerbork. Daar verzamelen de 
Duitsers in totaal 578 Sinti en 
Roma van kampen uit het hele 
land. 333 komen na een paar da-
gen weer vrij op basis van hun 
reisdocumenten of vermeende 
arische achtergrond. Van de 245 
arrestanten die op 19 mei naar 
Auschwitz gaan, wordt het me-
rendeel (vooral vrouwen en kin-
deren) al om het leven gebracht 
tijdens de beruchte nacht van 2 
augustus. Van de 108 mannen en 
vrouwen die voor arbeid worden 
geselecteerd, halen er 76 het 
einde van de oorlog niet.  

Van de 42 Eindhovense Sinti 
worden er 2 al na een paar dagen 
vrijgelaten op basis van hun af-
komst. Van de overige 40 keren er 
slechts 3 terug na de oorlog. Op 
het Eindhovense oorlogsmonu-

ment Herinner U de Namen op 
het Stadhuisplein ontbreken ove-
rigens de meeste van de 37 Eind-
hovense Sinti die na de razzia in 
1944 niet meer terugkeerden. Al-
leen Settela Steinbach en vier an-
dere bewoners van de Zwaaikom 
staan tussen de ingegraveerde na-
men. 

Teruggetrokken 
gemeenschap
Dat veel namen ontbreken, komt 
ook omdat het lot van de Sinti en 
Roma in de oorlog lange tijd on-
derbelicht is gebleven, zo denkt 
Jorna. ,,Het is een hele terugge-
trokken gemeenschap en daar-
door is er na de oorlog ook weinig 
informatie naar buiten gekomen. 
Overlevenden en nabestaanden 
waren bovendien vaak te getrau-
matiseerd om er over te praten. 
Pas in de jaren 90 is daar lang-
zaam verandering in gekomen.” 

Frank van Dijk van de Stichting 
18 September weet van de ontbre-
kende namen op het monument. 
,,Er loopt momenteel een bredere 
studie naar de namen en we we-
ten al dat er zo’n negentig Eind-
hovense oorlogsslachtoffers ont-
breken. Waaronder dus de Sinti 
van de Zwaaikom. Tegelijkertijd 
staan er ook zo’n zestig namen op 
die er eigenlijk niet op horen. 
Omdat ze niet in Eindhoven 
woonden toen ze omkwamen of 
omdat ze geen oorlogsslachtoffer 
zijn. Zo staan er mensen op die 
door ziekte of een ongeluk om 
het leven kwamen.”

Van Dijk verwacht dat het on-
derzoek naar de namen op het 
monument binnenkort afgerond 
kan worden. Of de ‘nieuwe’ oor-
logsslachtoffers straks ook een 
plekje krijgen op Herinner U de 
Namen is volgens Van Dijk nog 
maar de vraag. ,,Namen toevoe-
gen is lastig. De zuilen staan alle-
maal vol en de namen staan in al-
fabetische volgorde. De bal ligt 
straks bij de gemeente, want die 
is eigenaar van het monument.” 

Ook Eindhovense 
Settela wordt herdacht
Ze zou nu 87 jaar oud zijn. 
Settela Steinbach, een 
Sinti-meisje dat op 16 mei 
1944 door de Duitsers werd 
opgepakt op het Eindhovens 
zigeunerkamp De Zwaaikom. 

 e Settela Steinbach. Lang werd gedacht dat het een joods meisje was, maar ze bleek van het zigeu-
nerkamp in Eindhoven te komen. BEELD UIT FILM OVER WESTERBORK

l 
Zo’n 90  Eindhovense 
oorlogsslachto� ers 
ontbreken op het 
monument
 – Frank van Dijk


