
UITNODIGING
opening tentoonstelling

ROMA en SINTI in NEDERLAND
door de eeuwen heen

Hal stadhuis Tiel
Achterweg 2

16 April 2011 10.30 – 12.30 uur



Aanleiding

Op 21 mei 1942 werd in het Tielse Andreasziekenhuis 
een Sinti-meisje geboren: Karoline Berger. Haar familie 
woonde in een woonwagen aan de Oude Tielseweg. Sinti 
en Roma worden ook wel aangeduid als zigeuners. Net 
als de Joden, werden zij door de nazi's gezien als een 
inferieur ras en om die reden vervolgd. 

In mei 1943 gaf de bezetter bevel alle woonwagen-
bewoners onder te brengen in bewaakte verzamel-
kampen. Om minder op te vallen, betrok familie Berger 
een onbewoonbaar verklaarde woning in Den Haag. Het 
heeft ze niet geholpen: op 16 mei 1944 werden zij bij een 
landelijke razzia door de Nederlandse politie opgepakt en 
naar Westerbork gebracht. Daags na haar tweede 
verjaardag werden Karoline en een groot deel van haar 
familie in Auschwitz vermoord.

In Den Haag is, ter nagedachtenis aan 112 Sinti en Roma 
die daar vandaan zijn weggevoerd (waaronder familie 
Berger), een monument opgericht. In Tiel is aan de 
geschiedenis van de Sinti en Roma tot op heden geen 
aandacht besteed. Met deze tentoonstelling willen de 
gemeente Tiel en de Raad van Kerken Tiel daar 
verandering in brengen.

De tentoonstelling beoogt een (verre van volledige) indruk 
te geven van het leven, de tradities en gebruiken en de 
vervolging van Roma en Sinti in Nederland door de 
eeuwen heen, in beeld en in woord.

Programma

Vanaf 10.00 uur kunt u in de hal van het stadhuis een 
kopje koffie of thee drinken. De officiële opening van de 
tentoonstelling begint om 10.30 uur.

Opening
Burgemeester S. de Vreeze

Herdenken en doorleven is van elke dag
De heer J. Janse, oud-directeur Adviesbureau woon-
wagenzaken Den Haag, landelijk adviseur wonen op 
standplaatsen

Roma, Sinti en burgers: de kwetsbaarheid van de 
gevestigde orde
Ds J. Huttenga, voorzitter Raad van kerken Tiel

Orkest Manouche speelt Balkanmuziek

Graag nodigen wij u uit om bij de opening aanwezig te zijn.

Burgemeester van Tiel Voorzitter Raad van kerken Tiel
S.P.M. de Vreeze J. Huttenga

Meer informatie over de tentoonstelling vindt u op 
www.stolpersteine-tiel.nl.


