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“Dan slaap ik in met het gekke gevoel van 
anders te willen dan ik ben of anders te zijn 
dan ik wil, misschien ook anders te doen dan 
ik wil of dan ik ben.” 

Anne Frank, 28 november 1942 

Verleden en heden 
Anne Frank en discriminatie  
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“Rauter, één of andere hoge mof, heeft een 
rede gehouden: ‘Alle Joden moeten vóór  
1 Juli de Germaanse landen verlaten hebben. 
Van 1 April tot 1 Mei zal de provincie Utrecht 
gezuiverd worden (alsof het kakkerlakken 
zijn). Van 1 Mei tot 1 Juni de provincies 
Noord- en Zuid-Holland’. Als een kudde ziek 
en verwaarloosd vee worden de arme mensen 
naar de onzindelijke slachtplaatsen gevoerd. 
Maar laat ik hierover zwijgen, ik krijg alleen 
nachtmerries van mijn eigen gedachten.” 

Anne Frank, 27 maart 1943
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“Wat zijn ze allemaal stom! Wij mogen geen 
oordeel hebben. Ja, ze zijn verschrikkelijk 
modern. Geen oordeel hebben! Men kan 
zeggen, je moet je mond houden, maar geen 
oordeel hebben bestaat niet. Niemand kan 
een ander zijn oordeel verbieden, al is die 
ander nog zo jong. 

Anne Frank, 2 maart 1944
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“Dan is de stemming in huis drukkend, 
slaperig en loodzwaar. Buiten hoor je geen 
vogel zingen, een doodse en benauwende 
stilte hangt over alles heen en dit zware klemt 
zich aan mij vast, alsof ik mee moest naar een 
diepe onderwereld.
Vader, moeder en Margot laten me dan bij 
tijd en wijle onverschillig, ik dwaal van de ene 
naar de andere kamer, de trap af en weer op 
en heb een gevoel als een zangvogel, wiens 
vleugels hardhandig uitgerukt zijn en die in 
een volslagen duisternis tegen de spijlen van 
zijn nauwe kooi aanvliegt.” 

Anne Frank, 29 oktober 1943
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“Ik vraag mezelf wel eens af: ‘Zou iemand me 
hierin begrijpen, heenzien over Jood of niet-
Jood, alleen maar in me zien de bakvis, die 
zo’n behoefte heeft aan uitgelaten pret?’” 

Anne Frank, 24 december 1943
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“Hiermee bedoel ik, dat we als kinderen 
behandeld worden, wat de uiterlijke dingen 
betreft en we veel ouder zijn dan meisjes van 
onze leeftijd in het algemeen, wat innerlijke 
dingen betreft.
Al ben ik pas 14, ik weet toch heel goed wat ik 
wil, ik weet wie gelijk en ongelijk heeft, ik heb 
mijn mening, mijn opvatting en mijn principes 
en al klinkt het misschien gek voor een bakvis, 
ik voel me mens, veel meer dan kind, ik voel 
me helemaal onafhankelijk van welke andere 
ziel ook.”

Anne Frank, 17 maart 1944
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“Dat is het moeilijke in deze tijd: idealen, 
dromen, mooie verwachtingen komen nog 
niet bij ons op of ze worden door de gruwelijke 
werkelijkheid getroffen en zo totaal verwoest.
Het is een groot wonder, dat ik niet al mijn 
verwachtingen heb opgegeven, want ze lijken 
absurd en onuitvoerbaar. Toch houd ik ze 
vast, ondanks alles, omdat ik nog steeds aan 
de innerlijke goedheid van den mens geloof.” 

Anne Frank, 15 juli 1944
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“Vanochtend is meneer Van Hoeven gepakt, 
hij had twee Joden in huis. Het is een zware 
slag voor ons, niet alleen dat die arme 
Joden weer aan de rand van de afgrond 
staan, maar voor meneer Van Hoeven is het 
vreselijk. De wereld staat hier op zijn kop, de 
fatsoenlijke mensen worden weggestuurd 
naar concentratiekampen, gevangenissen en 
eenzame cellen en het uitschot regeert over 
jong en oud, rijk en arm. De één vliegt er in 
door de zwarte handel, de tweede door het 
helpen van Joden of andere onderduikers, 
niemand die niet bij de N.S.B. is, weet wat er 
morgen gebeurt.”

Anne Frank, 25 mei 1944
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“Ik ging geheel alleen naar beneden en 
keek naar buiten uit het raam van het privé-
kantoor en de keuken. Vele mensen vinden de 
natuur mooi, velen slapen eens onder de blote 
hemel, velen verlangen in gevangenissen of 
ziekenhuizen naar de dag, dat ze weer vrij van 
de natuur kunnen genieten, maar weinigen 
zijn met hun verlangen zo afgesloten en 
geïsoleerd van datgene wat voor arm en rijk 
hetzelfde is.” 

Anne Frank, 15 juni 1944
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“Wij zijn er heel sterk aan herinnerd dat wij 
onderduikers zijn, dat wij geketende Joden 
zijn, geketend aan een plek, zonder rechten 
maar met duizend plichten. Wij Joden mogen 
ons gevoel niet laten gelden, moeten moedig 
zijn en sterk, moeten alle ongemakken op 
ons nemen en niet mopperen, moeten doen 
wat in onze macht ligt en op God vertrouwen. 
Eens zal deze verschrikkelijke oorlog toch wel 
aflopen, eens zullen we toch weer mensen en 
niet alleen Joden zijn.”

Anne Frank, 11 april 1944
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“En begint er nog tijdens dat gevecht al 
tweedracht te komen, is toch de Jood weer 
minder dan de ander? O het is treurig, heel erg 
treurig, dat weer voor de zoveelste maal de 
oude wijsheid bevestigd is: ‘Wat één Christen 
doet, moet hijzelf verantwoorden, wat één 
Jood doet, valt op alle Joden terug’.” 

Anne Frank, 22 mei 1944
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“Het is me ten enenmale onmogelijk alles op 
te bouwen op de basis van dood, ellende en 
verwarring. Ik zie hoe de wereld langzaam 
steeds meer in een woestijn herschapen 
wordt, ik hoor steeds harder de aanrollende 
donder, die ook ons zal doden, ik voel het leed 
van miljoenen mensen mee en toch, als ik 
naar de hemel kijk, denk ik, dat alles zich weer 
ten goede zal wenden, dat ook deze hardheid 
zal ophouden, dat er weer rust en vrede in de 
wereldorde zal komen.
Intussen moet ik mijn denkbeelden hoog en 
droog houden, in de tijden die komen zijn ze 
misschien toch nog uit te voeren.”

Anne Frank, 15 juli 1944


