
ABRAM VAN COEVORDEN  
(17 AUGUSTUS 1928 – 26 MAART 1943)
Appie woonde met zijn moeder in Amsterdam. Toen zij werden 
opgepakt en naar Westerbork moesten, nam Appie zijn belangrijkste 
bezit mee: zijn mondharmonica. Hij had geen idee wat hem te wachten 
stond in het kamp. Zijn moeder was van plan hard te werken en zo 
hoopten ze zich er samen doorheen te slaan. Maar Appie en zijn 
moeder werden vermoord in kamp Sobibor op 26 maart 1943.
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HOLOCAUST
Hitler en de nazi’s gaven de Joden de 
schuld van de problemen in Duitsland. 
Eerst werden zij gediscrimineerd. Ze 
mochten bijvoorbeeld niet meer in 
zwembaden, bioscopen of winkels 
komen. Later werden ze opgesloten 
in concentratiekampen. Veel Joden 
stierven daar door het harde werk 
of van kou, honger en ziektes. Ook 
waren er speciale vernietigingskampen 
waar Joden in gaskamers werden 
vermoord. In de Tweede Wereldoorlog 
werden 6 miljoen Joden vermoord. 
Dit noemen we de Holocaust. Van de 
140.000 Nederlandse Joden, stierven 
er ongeveer 107.000. Anne Frank was 
een van hen. Door haar dagboek  
werd ze wereldberoemd. 
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AFGEVOERD
Nederlandse Joden, Roma en Sinti werden meestal eerst naar concentratiekamp 
Westerbork in Drenthe gebracht. De Duitsers hielden precies bij wie naar andere 
kampen in het buitenland werden gebracht. Zo weten we dat er in de oorlog 
18.000 Nederlandse kinderen werden weggevoerd. Schrijver Guus Luijters deed er 
onderzoek naar. In zijn boek In Memoriam kregen alle vermoorde Joodse, Roma 
en Sinti kinderen een plek. Van 3000 kinderen spoorde Luijters de foto’s op.

ROMA EN SINTI
Roma en Sinti zijn mensen die vaak komen uit het Balkan-gebied. Dat ligt in 
Zuidoost-Europa, onder andere Griekenland en Bulgarije horen bij de Balkan-
landen. Roma en Sinti trekken rond en worden ook wel ‘zigeuners’ genoemd.

ANGST
Bij het Drentse dorp Westerbork was een doorgangskamp gebouwd. Hier werden 
de Joden, Roma en Sinti die waren opgepakt vaak naartoe gebracht. Daarna 
gingen ze naar kampen in Duitsland, Tsjechië of Polen. Daar werden ze vermoord 
of moesten ze zo hard werken dat ze vaak stierven van honger, uitputting of door 
een ziekte. In Westerbork waren de omstandigheden minder slecht. Gezinnen 
mochten vaak bij elkaar blijven, er was eten, er werd voor zieken gezorgd en 
er was een school. Maar de angst om naar een vernietigingskamp te worden 
gebracht beheerste het leven. Meer dan 100.000 Joden werden uit Westerbork 
weggevoerd en overleefden dat niet.

 Appie

Anne Frank is het gezicht van de 
gruwelijke dingen die de nazi’s de 
Joden aandeden. Maar er zijn veel meer 
Nederlandse kinderen door de nazi’s 
vermoord. Hier zie je er een paar.

HIJMAN (HANSJE) DE LEEUW 
(14 JUNI 1938 – 21 MEI 1943)
Hansjes vader was opgepakt door de Duitsers. Hansje 
was daarom bij zijn opa en oma als zijn moeder 
werkte. Op een dag zag zijn nichtje Channa dat Hansje 
met zijn grootouders en moeder door de Duitsers 
werd weggevoerd in een vrachtwagen. Ze gilde dat ze 
met hem mee wilde. Hansje werd met zijn moeder in 
concentratiekamp Sobibor vermoord. 

LINEKE DE VRIES 
(15 NOVEMBER 1936 – 11 JUNI 1943)
Lineke woonde met haar ouders in Amsterdam. 
Op 11 maart 1943 werden Lineke en haar moeder 
opgepakt door de Duitsers. Haar vader was al 
eerder weggevoerd. Lineke ging eerst naar kamp 
Vught. Daar liep ze drie maanden op blote voeten 
omdat haar schoenen waren gestolen. Ze mocht 
haar moeder alleen op zondag een uurtje zien. Op 
8 juni 1943 gingen Lineke en haar moeder naar 
kamp Sobibor, waar ze meteen werden vermoord. 


