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BRON 7
Slachtoffers

Annelies Marie Frank, geboren op 12 juni 1929 in Frankfurt am 
Main, Duitsland. In februari 1945 is zij aan vlektyfus gestorven in 
concentratiekamp Bergen Belsen.

Edith Frank Holländer, geboren 16 januari 1900 in Aachen, Duitsland. 
Op 6 januari 1945 is zij van uitputting in vernietigingskamp Auschwitz 
gestorven.

Margot Betty Frank, geboren op 16 maart 1926 in Frankfurt am 
Main, Duitsland. In februari 1945 is zij aan vlektyfus gestorven in 
concentratiekamp Bergen Belsen.

Otto Heinrich Frank, geboren op 12 mei 1889 in Frankfurt am Main, 
Duitsland. Op 19 augustus 1980 is hij in Bazel, Zwitserland, gestorven.

Hermann van Pels, geboren op 31 maart 1898 in Gehrde, Duitsland. 
Hij is in oktober of november 1944, kort na aankomst in 
vernietigingskamp Auschwitz, in de gaskamer gestorven.
Anne noemt hem in haar dagboek Meneer van Daan. 
Hermann van Pels is een zakenpartner van Otto Frank.

Auguste van Pels, geboren op 29 september 1900 in Buer, Duitsland. 
Zij is in mei 1945 tijdens het transport naar concentratiekamp 
Theresienstadt gestorven.
Anne noemt haar in haar dagboek Mevrouw van Daan.
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Peter van Pels, geboren op 8 november 1926 in Osnabrück, Duitsland.
Hij is op 5 mei 1945 in concentratiekamp Mauthausen, Oostenrijk, 
gestorven.
Anne noemt hem in haar dagboek Peter van Daan.

Fritz Pfeffer is op 30 april 1898 in Giessen, Duitsland geboren. 
Op 20 december 1944 is hij in het concentratiekamp Neuengamme 
gestorven. Anne noemt hem in haar dagboek Albert Dussel (in het  
Duits is een ‘Dussel’ een kluns).
Anne vond Fritz Pfeffer niet zo aardig.

Homosexuelen
Tijdens het nazi-regime zijn ongeveer 50.000 mensen veroordeeld 
en verdacht van homoseksualiteit. Ongeveer 7000 mannen 
werden zonder enige vorm van proces gevangengenomen in 
concentratiekampen vanwege hun vermeende homoseksualiteit. 
Ongeveer 3500 mannen in deze kampen zijn omgekomen.

‘Zigeuners’ (Roma en Sinti)
Algemeen gebruikt woord met een ongunstige bijklank voor de Roma-
volkeren, die kunnen worden onderverdeeld in de Roma en de Sinti. 
De nazi’s beschouwden deze ‘zigeuners’ als een minderwaardig ras en 
als een bedreiging van de ‘Arische’ samenleving. Honderdduizenden 
Roma en Sinti werden door de nazi’s vermoord.
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Helpers

Miep Gies is de secretaresse van Otto Frank. 
Samen met Bep Voskuijl zorgt zij voor eten, kleding en boeken. Ook 
houdt ze de onderduikers op de hoogte van de toestand buiten.

Johannes Kleiman
In haar dagboek noemt Anne Johannes Kleiman Lord Koophuis. 
Samen met Johannes Kleiman houdt hij de bedrijven van Otto Frank 
draaiende. Hij ondersteunt de onderduikers waar hij kan.

In haar dagboek noemt Anne Victor Kugler Lord Kraler. Samen 
met Johannes Kleiman houdt hij de bedrijven van Otto Frank 
draaiende. Hij zorgt voor geld voor de onderduikers. Hij voelt zich erg 
verantwoordelijk voor de veiligheid van de onderduikers.

Bep Voskuijl is net als Miep Gies een medewerkster in het kantoor van 
Opekta, het bedrijf van Otto Frank. Samen met Miep Gies zorgt zij voor 
eten, kleding en boeken. Ook houdt ze de onderduikers op de hoogte 
van de toestand buiten. Haar vader Johannes Voskuijl werkt in het 
magazijn van Opekta. Hij is de enige magazijnmedewerker die op de 
hoogte is van de onderduikers. Johannes Voskuijl heeft de draaibare 
boekenkast naar het Achterhuis getimmerd.

Die Weisse Rose
Een groep studenten verspreidt onder de naam Die Weisse Rose 
pamfletten. Zij worden verraden en enkele leden worden in 1943 ter 
dood veroordeeld. Een citaat uit een pamflet: ‘Wij zwijgen niet, wij zijn 
uw kwade geweten: de Witte Roos laat u niet met rust!’
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Daders

SS (Schutzstaffel)
Organisatie van de NSDAP die oorspronkelijk opgezet werd als Hitlers 
lijfwacht. De SS was medeverantwoordelijk voor de doodseskaders 
die politieke tegenstanders en ‘raciale’ minderheden vermoordden. 
Ze waren verantwoordelijk voor de systematische uitroeiing van 
miljoenen mensen in de vernietigingskampen.

In 1933 komt Hitler, leider van de NSDAP (National Sozialistische 
Deutsche Arbeiterpartei), aan de macht. De partij discrimineert, 
vervolgt en vermoordt Joden, Roma en Sinti, Jehova Getuigen, 
homoseksuelen en politieke tegenstanders. 


