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Maria Agnes Pommée wordt op 17 augustus 1939 geboren aan
de Gronsvelderweg in Maastricht. Ze groeit op in een Nederlands
Sinti-gezin van acht kinderen. Maria Agnes heeft drie zusjes:
Maria Francisca, Anna en Margaretha en vier oudere broers: DirkHendrik, Johannes Hubertus, Karel en Antoon. Alle kinderen zijn
geboren in verschillende Limburgse plaatsen omdat het gezin,
zoals gebruikelijk voor Sinti, vaak wisselt van woonplaats. Vader
Benedictus, van oorsprong Rotterdammer, is huisschilder. Zijn
echtgenote Anne is afkomstig uit het Duitse Stromberg. Het gezin
Pommée woont in woonwagenkamp ‘De Kleine Heide’ in Venlo.

INVAL IN ‘DE KLEINE HEIDE’
Op 14 mei 1944 beveelt de Sicherheitspolizei de Nederlandse
politiecommando’s alle Sinti en Roma in Nederland te arresteren.
Omdat de politie niet goed weet wie tot de Roma of Sinti behoren,
wordt bij de arrestaties vooral gelet op diegenen die zogenaamd
de uiterlijke kenmerken van een ‘Zigeuner’ hebben. In de vroege
ochtend van 16 mei worden bij een inval in ‘De Kleine Heide’ 23
personen opgepakt, onder wie het Sinti-gezin Pommée. Nog voor
acht uur ’s ochtends wordt de volledige groep op transport gezet
naar kamp Westerbork. Vijf dagen later, op 19 mei 1944, wordt het
gezin Pommée vanuit kamp Westerbork naar Auschwitz gestuurd.

GEZIN WORDT GESCHEIDEN
Van de 453 getransporteerden zijn er 245 Sinti en Roma. Door
de erbarmelijke omstandigheden sterft moeder Anne op 22 mei
1944, vlak voor aankomst in Auschwitz. Bij aankomst wordt
vader Pommée van zijn kinderen gescheiden. Niet lang daarna
wordt hij overgeplaatst naar Mittelbau-Dora, een buitenkamp van
Buchenwald. Daar worden onder andere V2-raketten gebouwd die
tegen Engeland zullen worden ingezet. Benedictus Pommée sterft
op 8 maart 1945. Hij is dan 38 jaar.

VERGAST
Maria Agnes Pommée is vier jaar als ze waarschijnlijk op of vlak
na 2 augustus 1944 samen met haar broertjes en zusjes wordt
vergast in Auschwitz-Birkenau II, de kampafdeling voor vrouwen en
kinderen.

SETTELA STEINBACH:
NIET JOODS MAAR
SINTI

Voorkant van bewijs van afgifte postpakket
aan “concentratiekamp ’s-Hertogenbosch”
(Kamp Vught) op 28 augustus 1944.
(Collectie M. Leeters-Lokerman)

Dochter Mia Lokerman met Joods
onderduikkind Greetje.
(Collectie M. Leeters-Lokerman)
Portretfoto Jo Lokerman.
(Collectie M. Leeters-Lokerman)

Maastrichtenaar Jo Lokerman is een verzetsstrijder van het eerste
uur. Meteen al op de dag dat de Duitsers Maastricht bezetten,
veroorzaakt de machinist bij de Nederlandse Spoorwegen een
opstootje waardoor verschillende Belgische krijgsgevangenen
kunnen ontsnappen. Ook houdt hij zich al snel bezig met het
verspreiden van illegale bladen als Vrij Nederland en Het Parool.
Daarnaast smokkelt hij piloten het land uit. Jo besluit zijn
lidmaatschap van het Nederlandse Verbond van Vakverenigingen op
te zeggen als de vakbonden zich aanpassen aan de Duitse regels.
Hierdoor wordt hij gedegradeerd.

’GOEDENAVOND, THIJS’
In lijn met zijn sociaaldemocratische achtergrond – Jo is
gemeenteraadslid voor de SDAP – wordt hij tijdens de oorlog
hoofd van de Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers
(LO) in Maastricht. Hij helpt Joden en krijgsgevangenen aan
onderduikadressen en zorgt voor distributiebonnen. Jo wordt
verraden door de dan 25-jarige mevrouw Zeguers-Boere, die zich
voordoet als een van de verzetsleden. Om het vertrouwen van het
verzet te winnen, neemt ze zelfs een onderduiker in huis aan het
Sint Servaasklooster 37. Als bij slager Ummels in de Wolfstraat 6
een belangrijke LO-bespreking plaatsvindt over het vrijkopen van
verzetsleden, licht mevrouw Zeguers-Boere de Sicherheitspolizei
(SIPO) in. Jo ontsnapt die avond aan arrestatie omdat hij wegens
ziekte niet aanwezig kan zijn. Op de avond van 9 mei 1944 komt Jo
op verzoek van mevrouw Zeguers-Boere voor een bespreking naar
haar woning aan het Sint Servaasklooster. Wanneer zij Jo begroet
met de woorden ‘Goedenavond, Thijs’, is dat het signaal voor de
SIPO-leiders Richard Nitsch en Max Ströbel. Ze komen vanachter
een gordijn vandaan en arresteren Jo.

VERMOORD IN NEUENGAMME

Op 19 mei 1944, de dag van het transport van de familie Pommée,
maakt de Duits-Joodse fotograaf Rudolf Breslauer, zelf ook
gevangene in Westerbork, zijn beroemd geworden filmopname
van de dan tienjarige Settela Steinbach. Tientallen jaren lang is
deze foto hét symbool van de Jodenvervolging in Nederland. Ten
onrechte, blijkt in december 1994. Dan ontdekt journalist Aad
Wagenaar dat het onbekende meisje Settela Steinbach is. Geen
Joods meisje, maar een Sinti-meisje dat op 23 december 1934 in
het Zuid-Limburgse Born is geboren. Settela is het zevende kind
van de tien kinderen van Heinrich en Emilia Steinbach Op 16 mei
1944 arriveert Settela in kamp Westerbork. Ze verblijft drie dagen
in barak 69, en wordt dan op transport gezet naar Auschwitz. In de
nacht van 31 juli op 1 augustus 1944 wordt ze daar samen met
haar moeder en vier broertjes en zusjes vergast. Ze is dan negen
jaar. De overige vijf kinderen overleven de oorlog evenmin.

Vanwege dit verraad worden die avond nog vijftig andere
verzetsmensen opgepakt, onder wie Giel Ummels, Edmond
Houtappel, Hubèr Jamin en Hein Lochtman. Jo wordt naar
kamp Vught gestuurd en van daaruit naar concentratiekamp
Oranienburg. Uiteindelijk wordt hij op 44-jarige leeftijd vermoord in
concentratiekamp Neuengamme. Na de oorlog heeft Jo postuum
tal van onderscheidingen ontvangen, onder meer uit Nederland,
België, de Verenigde Staten, Frankrijk, Engeland en Israël. De
gemeente Maastricht heeft een straat naar hem vernoemd.

Brief van Jo Lokerman uit kamp Vught aan zijn gezin,
geschreven op 30 juli 1944.
(Collectie M. Leeters-Lokerman)

Achterkant Brief Jo Lokerman uit Kamp Vught uit
1944. (Collectie M. Leeters-Lokerman)

Overlijdensbericht van Jo Lokerman door Rode
Kruis opgesteld zeven maanden na zijn overlijden
op 6 september 1945.
(Collectie M. Leeters-Lokerman)

