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2020
dit is de
41ste
jaargang

Beste leerlingen van groep
7 en/of 8 en juf of meester,
In deze digitale lesbrief vinden jullie extra
informatie over de onderwerpen in de
krant. Je kunt hier de foto’s in het groot
zien en extra verdiepingsvragen vinden.
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1945-2020

We hopen dat jullie in de klas veel gaan
praten over de betekenis van vrijheid!
Veel groeten van de
Anne Frank Krant-redactie

75
jaar
vrij

Wat betekent
vrijheid?
ANNES KAME
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Feest! Maar voel jij je
niet voor
vrij?
Zoek de
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‘Fietsen, dansen,
fluiten, de wereld in
kijken, me jong voelen,
weten dat ik vrij ben,
daar snak ik naar.’

24 december 1943

scherm 2

75 jaar vrij

1945-2020

Wat weten jullie over Anne Frank
en de betekenis van vrijheid?

KINDEREN OVER VRIJHEID RICARDO'S VERHAAL

2020
dit is de
41ste
jaargang

12

Van dagboek naar
videodagboek

VUL IN

Luna
speelt
Anne

Maak een woordweb over
Anne Frank en over vrijheid.

Waarom deze cover?

Wat als Anne in het Achterhuis
een videocamera had gehad?
Luna Cruz Perez speelt de
hoofdrol in het Anne Frank
videodagboek. Lees er meer
over op pagina 8.

1945-2020

75
jaar
vrij

10

Wat betekent
vrijheid?

ANNES KAMER

Oorlog
op bezoek

14

2

Feest! Maar Wanneer
voel jij je
niet voor
Zoek de
verschillen iedereen... vrij?

Het schrijftafeltje van
Anne in september 1942

‘Ik ben veranderd,
en grondig ook,
helemaal en alles.’

25 maart 1944

Het schrijftafeltje van
Anne in juli 1944

scherm 3

Meer dan
twee jaar
niet vrij…

1942

Anne moet poes Moortje
achterlaten, die mag niet mee.
Ze laten een briefje achter voor
de buren met de vraag of zij
voor de poes willen zorgen.

In het Anne Frank
Huis zijn de originele
plaatjes te zien die
Anne op de wanden
van haar kamertje
geplakt heeft.

Het tafeltje van Anne
in september 1942.
Het is nauwkeurig
ingericht op basis
van wat Anne in haar
dagboek schreef.

Onderduiken,
waarom zou je?

Op 10 mei 1940 valt het Duitse
leger Nederland aan. Na vijf dagen
strijd is Nederland een bezet land.
De nazi’s * zijn de baas.

De nazi’s verbieden steeds meer
voor Joden. Ze mogen niet meer
naar het park, het zwembad,
de bioscoop en bibliotheek, en
mogen geen lid meer zijn van
een sportvereniging. Ze hebben
steeds minder vrijheid.

Otto en Edith Frank doen hun
uiterste best om met hun dochters

Het tafeltje van
Anne in juli 1944.

Deze foto's zijn
gemaakt op de
filmset van het
Anne Frank
videodagboek.

Margot en Anne naar de Verenigde
Staten te vluchten, maar dat lukt
niet. Ze zien nog maar één manier
om aan de nazi’s te ontsnappen:
onderduiken.

In het bedrijf van Otto is genoeg
ruimte voor zo’n schuilplaats.
En Otto’s medewerkers hebben
beloofd voor voedsel en alle
andere spullen te zorgen, die de
onderduikers nodig hebben. In
het diepste geheim richten zij die
schuilplaats in.

Als Margot een oproep krijgt om
in nazi-Duitsland te gaan werken,
vertrouwen Otto en Edith dat

Wist je
dat?

voor geen cent. Ze denken dat
haar leven in gevaar is. Meteen de
volgende ochtend vertrekken ze
naar de schuilplaats.

Anne heeft zoveel mogelijk kleren
aangetrokken, want ze kunnen
niet met koffers over straat lopen.
Dat zou te veel opvallen. Ze heeft
wel een schooltas bij zich, met
schoolboeken en natuurlijk haar
dagboek. Anne heeft geen idee
hoe belangrijk dat dagboek voor
haar zal worden.

Het is

1 uur

Opdracht

Margot vertrekt
samen met Miep Gies
als eerste naar de
schuilplaats.

Kun jij zien hoe Anne
veranderd is? Vergelijk
de foto uit september
1942 met die van juli
1944. Zet een kruisje op
de rechterfoto waar je
wat anders ziet dan op de
linkerfoto. Wat valt jou
het meeste op?

lopen voor Anne en haar
ouders, van het Merwedeplein
naar de schuilplaats op de
Prinsengracht in Amsterdam.

‘Ik ben veranderd, en
grondig ook, helemaal en
alles.’ Dat schrijft Anne
Frank op 25 maart 1944
in haar dagboek. ‘Mijn
meningen en opvattingen,
kritische blik, mijn uiterlijk,
innerlijk, alles is veranderd.’

Je ziet hier twee foto’s
van Annes tafeltje in het
Achterhuis. De ene is van
1942, als Anne net twee
maanden in het Achterhuis
zit, de ander van juli 1944.
Op dat moment is Anne
al meer dan twee jaar niet
buiten geweest. Meer dan
twee jaar niet vrij…

Lees verder

»»»

3

Anne Frank komt uit
Duitsland. In 1929
wordt ze geboren in
Frankfurt am Main,
maar ze woont er
maar vier jaar. In
het voorjaar van
1933 besluiten haar
ouders om weg te
gaan uit Duitsland.
Hun land is namelijk
in een sneltreinvaart
veranderd in een
dictatuur. Van een
vrij land in een plek
waar mensen niet
meer mogen zeggen,
schrijven en doen
wat ze willen…

Vrij land?

2 /3

Vergelijk de foto uit september
1942 met die van juli 1944.
Zet een kruisje op de rechter
foto, waarop je iets anders ziet
dan op de linker foto.

1942-1944

Mei 1942
Anne, 12 jaar.

*nazi’s – een
nazi was
iemand die voor
Hitler en zijn
partij was. Het is
de afkorting van
nationalsozialist.

Wist je
dat?

Wat valt jou het meeste op?

deze
pagina's
gaan
over

pagina
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niet vrij…

tekst Menno Metselaar en Lotte Stegeman
fotografie Inga Powilleit

Een paar weken later staat haar leven op zijn
kop. Anne moet samen met haar ouders
en zus onderduiken. Als ze de schuilplaats
binnenstapt, heeft ze een tas bij zich met
schoolboeken, oude brieven en natuurlijk haar
dagboek. Anne heeft geen idee hoe lang zij er
zullen moeten blijven.

Meer dan twee jaar

Op 12 juni 1942 wordt
Anne Frank dertien jaar. Ze
viert haar verjaardag met
vrienden en vriendinnen van
school. Anne krijgt iets wat
ze dolgraag wilde hebben:
een dagboek.

Het schrijftafeltje van Anne
en Margot in september 1942

‘Ik ben veranderd,
en grondig ook,
helemaal en alles.’

25 maart 1944

Het schrijftafeltje van
Anne en Fritz in juli 1944

Roodge
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dagboe ite
k

scherm 4

Twee kschriften
e
dagbo

oplossing

Annes plaatjes
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Anne Frank, 8 juli 1942

‘Margot en ik
begonnen het nodigste
in een schooltas te
pakken. Het eerste wat ik
erin stopte was dit
gekartonneerde schrift
[= haar geruite dagboek],
krulpennen, zakdoeken,
schoolboeken, kam,
oude brieven…’

Anne Frank,
21 september 1942

‘Mijnheer Kleiman
brengt om de
week een paar
meisjesboeken voor
me mee. Ik ben
enthousiast over de
Joop ter Heul-serie.’

Anne Frank,
11 november 1943

‘Toen ik negen jaar
oud was, kwam mijn
vulpen in een pakje
(in watten gewikkeld)
als `monster zonder
waarde’ helemaal uit
Aken, de woonplaats
van mijn grootmoeder,
de goede geefster.’

Lees hier enkele citaten van Anne Frank die iets
vertellen over de verschillen op de foto’s.

1942

‘Toen mijn vulpen
‘s avonds echter nog niet
tevoorschijn wilde komen,
namen we allen aan dat zij
verbrand was, temeer daar
celluloid reusachtig brandt.
En werkelijk, de droeve
verwachting werd bevestigd
toen vader de andere morgen
bij het kachel uithalen het
klipje, waar je een vulpen mee
vast steekt, te midden van
een lading as terugvond.’
Anne Frank,
11 november 1943

Anne Frank, 13 juni 1943

‘Verder ben ik erg
verwend en heb
heel mooie dingen
gekregen. Onder
andere een dik boek
over m’n lievelingsonderwerp, de mythologie
van Hellas en Rome.’

‘De verjaardag is weer
voorbij, nu ben ‘k dus
vijftien. Ik heb nogal veel
gekregen: (...) snoep Miep,
snoep en schriften Bep en ‘t
hoogtepunt: het boek Maria
Theresia en drie plakjes
volvette kaas van Kugler.’
Anne Frank, 13 juni 1944

1944

Anne Frank, 8 juli 1944

‘We eten pap met
aardbeien, karnemelk
met aardbeien,
aardbeien als dessert,
aardbeien met zand.’

‘Als hij komt, moet
Pfeffer in mijn
kamer slapen in
plaats van Margot
(…).’

Anne Frank,
10 november 1942

Extra opdracht:

scherm 5

Nu weet je wat er veranderd is
op de foto, maar wat zegt dit
over Anne?

Bespreek deze veranderingen
samen in de klas!

30 januari 1933
Een fakkeloptocht
in Berlijn, omdat
Hitler Rijkskanselier
is geworden.
12 november 1933
Een speciale button
met ‘Ja’ en de datum
van de verkiezingen.

scherm 6

Van
democratie
naar
dictatuur

1932-1933

Extra vraag:

30 januari 1933
Een fakkeloptocht
in Berlijn, omdat
Hitler Rijkskanselier is geworden.

Op 10 mei organiseren zij in heel
nazi-Duitsland boekverbrandingen. In het openbaar, meestal op
een groot plein, worden boeken
van tegenstanders van de nazi’s
verbrand. Vaak zijn ze van Joodse
schrijvers.

Begin mei verbieden de nazi’s de
vakbonden*.

Boekverbrandingen

Op 7 april 1933 nemen de nazi’s
een wet aan, waardoor Joodse
ambtenaren en leraren die het niet
eens zijn met de nazi’s ontslagen
kunnen worden. Duizenden van
hen verliezen hierdoor hun baan.

1933

mei

Op 1 april 1933 organiseren de
nazi’s een boycot* van Joodse
winkels, artsen, enzovoort. Mannen van de SA, een soort privéleger van de nazi’s, gaan op 1 april
1933 bij winkels en warenhuizen
staan. Ze houden mensen tegen
die daar naar binnen willen gaan
om boodschappen te doen.

Joden ontslagen

april

1933

14 juni 1979

Otto Frank

‘Ik herinner mij dat al
in 1932 SA-groepen voorbij
marcheerden en zongen:
“Als het Jodenbloed van het
mes af spat. Dat was voor
iedereen duidelijk zichtbaar.‘“

33

Lees verder

»»»
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In dit artikel heb je
gelezen hoe snel een
land kan veranderen
van een democratie
met veel vrijheid in
een dictatuur zonder
vrijheid. Protesteren
of in actie komen
tegen de nazi’s was
levensgevaarlijk. Dan
snap je nu vast dat
Otto en Edith Frank,
de ouders van Anne,
al in de zomer van
1933 weg willen gaan
uit nazi-Duitsland.
Daar komt bij dat het
niet zo goed gaat met
het bedrijf van de
familie Frank.

Verhuizen?

Oktober 1933
Anne en Margot Frank.
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Joden vluchten voor het uitbreken
van de oorlog naar andere landen.
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250.000

Meer dan

1933

Welke foto vind je het
meest bedreigend?

Joden wonen in Duitsland als
Hitler er de baas wordt. Dat is
ongeveer 1% van de bevolking.

januari

Waarom?

Ruim

500.000

Hitler wordt de baas

Hoewel de partij van Hitler geen
meerderheid heeft in het parlement, willen andere partijen wel
met hem regeren. Ze vinden Hitler
erg radicaal, maar hopen dat hij
als leider van de regering het land
uit de crisis kan halen. Zo komen
zij toch aan een meerderheid. Ze
vinden ook dat Hitler leider van de
regering moet worden. Bovendien
hopen ze hem zo onder controle
kunnen houden. De president van
Duitsland benoemt Adolf Hitler op
30 januari 1933 tot Rijkskanselier:
de nieuwe baas in Duitsland. De
nazi’s organiseren een grote fakkeloptocht in Berlijn om dat te vieren.

Wist je
dat?

6 maart 1933
Een SA-man
bewaakt
gearresteerde
communisten
in Berlijn.
(Duitsland).

Het gaat niet goed met Duitsland,
veel mensen zijn werkloos. En
veel mensen zijn kwaad, omdat
Duitsland de Eerste Wereldoorlog
heeft verloren. Daardoor heeft het
veel land en geld moeten afstaan
aan de overwinnaars. Volgens de
nazi’s, de aanhangers van Hitler,
zijn de Joden de oorzaak van al die
problemen. Als er geen Joden in
Duitsland zouden wonen, zouden
alle problemen volgens hen opgelost zijn. Veel Duitsers geloven dat.

1932-1933

1932

deze
pagina's
gaan
over

10 mei 1933
De nazi’s
verbranden
boeken
in Berlijn.

november

pagina
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1 april 1932
SA Mannen
plakken affiches
op een Joodse
winkel waarop
staat ‘Duitsers!
Verzet je! Koop
niet bij Joden!’

Dit is een stembiljet van de ‘verkiezingen’
in nazi-Duitsland van 11 november 1933.
Zoals je ziet, is er weinig keus: je kunt maar
op één partij stemmen. Duitsland is in een
jaar veranderd van een democratie* in een
dictatuur*. Hoe is dat zo snel gegaan?
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1933

Nog maar één partij

Op 14 juli verbieden Hitler en zijn
regering alle andere politieke partijen. De enige partij is vanaf dat
moment de NSDAP.

12 november 1933
Een speciale button
met ‘Ja’ en de datum
van de verkiezingen.

Verkiezingen

Bij de Duitse parlementsverkiezingen* van november 1932 krijgt
de NSDAP 33,1 % van de stemmen.
Daarmee is deze partij van Hitler
de sterkste. De NSDAP belooft in
haar programma dat Duitsland
weer een groot en machtig land
zal worden. Verder vindt de partij
dat Joden geen Duitsers kunnen
zijn en alleen nog maar als gast in
Duitsland zouden mogen leven.
En als er niet genoeg voedsel of
geld is voor alle burgers, moeten
de buitenlanders het land uitgezet
worden.

6 maart 1933
Een SA-man
bewaakt
gearresteerde
communisten in
Berlijn. (Duitsland)

November 1933
Een hele grote
verkiezingsposter
van Hitler’s partij
met de tekst
‘Eén volk één leider
één “Ja”’.

9 juli 1933
Hitler met leiders
van de SA
in Dortmund
(Duitsland).
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November 1933
Een hele grote
verkiezingsposter van
Hitler’s partij
met de tekst
‘Eén volk
één leider
één “Ja”’.

november
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*vakbonden –
Een vakbond is een
organisatie die opkomt
voor de belangen van
werknemers.

*antisemitisch – Een
antisemiet is iemand die
joden haat. Hitlers partij
- de NSDAP - was een
antisemitische partij.

Op 11 november 1933 zijn er weer
verkiezingen. Kiezers hebben nog
maar één keuze, dat heb je aan het
begin kunnen zien en lezen. Een
stembiljet met één partij. Meer dan
90% van de kiezers zet een kruisje
en meer dan 90% vindt dat Duitsland inderdaad uit de Volkenbond
moet stappen.
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*boycot – Iemand of
een hele groep mensen
uitsluiten. Als je iemand
boycot, wil je bijvoorbeeld geen dingen meer
van hem of haar kopen.

*propaganda – Met
propaganda probeer
je iemands mening te
beïnvloeden; iemand
over te halen. Propaganda vertelt meestal
niet het hele verhaal.
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*communist –
Aanhanger van het
communisme. In het
communisme is iedereen
gelijk en zijn bedrijven
en landbouwgrond van
de staat (overheid). De
communisten waren
felle tegenstanders van
Hitler en zijn partij.
Ook communistische
landen kunnen een
dictatuur zijn.

1933

te

illu

*democratie – Het volk
kiest welke mensen en
politieke partijen het
land mogen regeren, er
is veel vrijheid, ook voor
minderheden.

*dictatuur – Een land
dat geregeerd wordt
door één partij en/of één
leider, die alle macht
heeft. Er is weinig of
geen vrijheid. De leider
heet een dictator.

*parlementsverkiezingen – Kiezers stemmen op mensen en
politieke partijen waarvan ze willen dat die hen
gaan vertegenwoordigen
in het parlement. Hier
in Nederland is dat de
Tweede Kamer.

oktober

1 april 1932
SA Mannen plakken
affiches op een Joodse
winkel waarop staat
‘Duitsers! Verzet je! Koop
niet bij Joden!’

9 juli 1933
Hitler met leiders
van de SA in
Dortmund
(Duitsland).

10 mei 1933
De nazi’s
verbranden
boeken
in Berlijn.

Uit de Volkenbond

Duitsland is vanaf 1926 lid van de
Volkenbond, zoiets als wat nu de
Verenigde Naties zijn: een groep
van landen die strijdt voor bijvoorbeeld vrede en vrijheid. In oktober
1933 kondigt Hitlers regering aan
uit de Volkenbond te stappen.
Daar mogen de Duitse stemmers
nog wel hun mening over geven:
ja of nee.

Op 23 maart komt het nieuwe
parlement samen in Berlijn. Ze
moeten stemmen over een nieuwe
wet, waardoor Hitler zonder het
parlement en zonder de president
kan regeren. Die wet wordt met
444 stemmen voor en 94 tegen
aangenomen. Hitler heeft nu echt
alle macht gekregen.

Vanaf 20 maart voeren de nazi’s
gevangenen af naar de eerste
concentratiekampen *, Dachau
en Sachsenhausen. Daarin sluiten
ze duizenden tegenstanders op.

Half maart krijgt Duitsland een apart
ministerie voor propaganda*. De
nazi’s willen al het nieuws bepalen
en controleren.

Op 5 maart zijn er weer verkiezingen. De NSDAP krijgt 43,9% van de
stemmen. De kiezers kunnen nog
wel kiezen tussen verschillende
partijen. Maar veel tegenstanders
van Hitler zijn al gearresteerd of
gevlucht. Op veel stadhuizen
wapperen hakenkruisvlaggen.

Concentratiekampen

De nazi’s arresteren duizenden
politieke tegenstanders en sluiten
ze op in ‘gevangenissen’. Soms zijn
dat kelders of andere leegstaande
gebouwen. Sommige van hen
worden daar zonder pardon vermoord. Tegenstanders van Hitler
vrezen voor hun leven en vluchten
weg uit nazi-Duitsland.

maart

1933

September 1941

September 1941

Mei 1942

Juni 1941

September 1941

April 1941

September 1941

Januari 1941

VOOR JODEN
VERPLICHT:

JODENSTER

VOOR JODEN
VERBODEN:
SCHOOL

VOOR JODEN
VERBODEN:

VOOR JODEN
VERBODEN:
KUNST &
CULTUUR

Alle Joden –
ouder dan 6 jaar
– moeten een gele
ster met woord
'Jood' op hun
kleding dragen.

VOOR JODEN
VERBODEN:

VOOR JODEN
VERBODEN:
ZWEMMEN

Joodse leerlingen
moeten naar
aparte
Joodse scholen.

VOOR JODEN
VERBODEN:

VOOR JODEN
VERBODEN:
RADIO

Alle Joden moeten
van acht uur
's avonds tot
zes uur
's ochtends
binnenblijven.

'S AVONDS
NAAR BUITEN

BIOSCOOP
Joden moeten
hun radio’s
inleveren.

Joden mogen
niet meer naar
cafes, restaurants
of ijssalons,
tenzij ze voor
Joden bestemd
zijn.

CAFÉS

Joden mogen
niet meer
naar de bioscoop.

Joden mogen niet
meer naar het
zwembad en naar
het strand.
Joden mogen
niet meer naar
bibliotheken,
musea
of leeszalen.

Het jodendom is
een eeuwenoude
godsdienst. Veel Joden
zien zichzelf ook als lid
van het Joodse volk.
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‘Jodenwet volgde op
Jodenwet en onze vrijheid
werd zeer beknot*, maar
het is nog uit te houden.’

*gediscrimineerd –
Ongelijk behandeld op
basis van kenmerken die
er niet toe doen, zoals
afkomst. In dit geval:
uitgesloten door de
maatschappij.

*beknot – beperkt

20 juni 1942

7
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JODENSTER

VOOR JODEN
VERPLICHT:

Mei 1942

Anne,
12 jaar.

1942

Annes ouders vertrouwen
de nazi’s voor geen cent. Ze
bereiden een schuilplaats
voor. Een leegstaand gedeelte van het bedrijf van Annes
vader wordt in het voorjaar
van 1942 ingericht. Dat zien zij
als dé kans om aan de nazi’s
te ontsnappen.

Vanaf 3 mei 1942 moeten
alle Joden ouder dan zes jaar
een gele ster met het woord
‘Jood’ op hun kleren dragen.
Wie dat niet doet, wordt
streng gestraft.

De nazi's hebben niet alleen
een hekel aan Joden, maar ook
bijvoorbeeld aan Roma, Sinti en
homo's. Ook zij krijgen steeds
minder vrijheid.

Maar aan de meeste maatregelen kunnnen Anne en
de anderen helemaal niet
ontsnappen. Zo moet Anne
na de zomervakantie van 1941
naar een aparte school voor
Joodse leerlingen, want de
nazi’s willen niet dat Joodse
en niet-Joodse leerlingen
naar dezelfde school gaan.

beginnen fanatiek met tafeltennissen. En wat doe je als je
niet meer naar de bioscoop
mag? Dan kun je niet anders
dan thuis films kijken. Daarom
schrijft Anne dat het nog wel
uit te houden is.

Er zijn uiteindelijk
meer dan 100
anti-Joodse
maatregelen.

‘Onze vrijheid
werd zeer beknot’

Aan de vrijheid komt een
einde als Duitse troepen in
mei 1940 Nederland bezetten. De vrijheid wordt steeds
kleiner, stap voor stap voeren
de nazi’s anti-Joodse maatregelen in. Joden worden
gediscrimineerd*. Ze
mogen steeds minder
en moeten van alles…

Wat doe je als je niet meer
buiten mag sporten? Dan
moet je dat binnen doen.
Anne en haar vriendinnen

1941
Familie Frank op het
Merwedeplein.

1941
Margot, 15 jaar.

SCHOOL

VOOR JODEN
VERBODEN:

September 1941

Wat heeft een ijsje met vrijheid te maken?
Lees hieronder enkele anti-Joodse maatregelen die
gevolgen hadden voor het leven van Anne. Verbind
de maatregelen met het bijhorende object.

VOOR JODEN
VERBODEN:

September 1941

Opdracht

VOOR JODEN
VERBODEN:

September 1941

De toegang
tot het
Achterhuis
zit verborgen
achter een
draaibare
boekenkast.

Stap 1:
hierlangs knippen.

Voordat je deze
pagina omslaat:

Alle Joden –
ouder dan
6 jaar – moeten
een gele ster met
woord 'Jood'
op hun kleding
dragen.

VOOR JODEN
VERBODEN:

September 1941

Alle Joden moeten
van acht uur
's avonds tot
zes uur
's ochtends
binnenblijven.

'S AVONDS
NAAR BUITEN

Juni 1941

Joden mogen
niet meer naar
cafes, restaurants
of ijssalons,
tenzij ze voor
Joden bestemd
zijn.

CAFÉS

ZWEMMEN

VOOR JODEN
VERBODEN:

KUNST &
CULTUUR

RADIO

April 1941

Joden mogen
niet meer naar
bibliotheken,
musea
of leeszalen.

Joodse leerlingen
moeten naar
aparte
Joodse scholen.

VOOR JODEN
VERBODEN:

Joden mogen niet
meer naar het
zwembad en naar
het strand.

Januari 1941

Joden moeten
hun radio’s
inleveren.

BIOSCOOP

Joden mogen
niet meer
naar de bioscoop.

VOOR JODEN
VERBODEN:

Juli 1941
Otto en Anne
tussen andere gasten op
de trouwdag
van Miep
en Jan Gies.

Wist je
dat?

Het korte
leven van
Anne Frank

1933-1942

Wat heeft een ijsje met
vrijheid te maken?

Wist je
dat?

*crisis – Een zware,
in dit geval wereldwijde
economische, noodsituatie.

*zakenbank – Een
bank voor bedrijven.

1940
Anne met juf Godron
en haar klasgenootjes
Martha van den Berg
(links) en Rela Salomon
(rechts).

1940
Anne, 10 jaar.

Winter 1940-1941
Anne (tweede van links)
in het Vondelpark in
Amsterdam. Ze houdt erg
van kunstschaatsen.

1941
Anne, 11 jaar.

Verbind de maatregel met
het bijbehorende object.

Annes ouders nemen de moeilijke beslissing
om weg te gaan uit hun land. Het lukt Otto
om een baan in Amsterdam te krijgen. Anne
en Margot gaan naar een Nederlandse school
en vinden gelukkig snel nieuwe vrienden
en vriendinnetjes. Zij voelen zich thuis in
Amsterdam. En vrij.

Anne heeft er geen idee van dat haar ouders
zich grote zorgen maken over de situatie in
Duitsland. Ze zijn namelijk Joods en er komt
een partij aan de macht in Duitsland die
Joden haat. En ze maken zich zorgen over
de economie. Het is crisis* en het gaat niet
goed met de zakenbank* van Annes vader.

Annes leven begint met veel vrijheid. Op 12
juni 1929 wordt ze geboren in Frankfurt am
Main in Duitsland. Haar zus Margot is dan drie
jaar oud. Haar ouders Otto en Edith huren een
huis in een mooie, groene buitenwijk. Voor
Anne en Margot is het een fijne tijd, want er
zijn veel buurkinderen om mee te spelen.

1933-1942

Het korte leven van

deze
pagina's
gaan
over
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Anne
Frank

Anne werd vijftien jaar. De bevrijding van
Nederland maakte ze niet mee. Op deze
vier pagina’s reis je mee door haar korte
leven, en zie je dat ze steeds minder vrij
werd. Als je haar dagboek leest, besef
je hoe hard ze haar best deed om het
vol te houden en hoopvol te blijven. Hoe
ontzettend moeilijk dat vaak ook was.

1937
Anne,
7 jaar.

Augustus 1936
Anne (rechts) met
vriendinnetjes op het
Merwedeplein.

1937
Anne (tweede van links)
met vriendinnetjes in
de tuin van de familie
Toby aan het Merwedeplein, 1937.

24 februari 1979

Otto Frank

‘Het leven in Nederland
was na de ervaringen in
nazi-Duitsland weer ons eigen
leven. Wij konden toen
een nieuwe start maken
en ons vrij voelen.’

1936
Otto Frank.

1936
Edith Frank.

Mei 1936
Anne, 6 jaar.

tekst Menno Metselaar en Lotte Stegeman
illustratie Karst-Janneke Rogaar

Zomer 1934
Margot en Anne in
Zandvoort aan zee.

1934
Anne met
vriendinnetjes.

Mei 1935
Anne, 5 jaar.

Stap 2:
hierlangs vouwen.

September 1941

September 1941

Mei 1942

Juni 1941

September 1941

April 1941

September 1941

Januari 1941

VOOR JODEN
VERPLICHT:

JODENSTER

VOOR JODEN
VERBODEN:
SCHOOL

VOOR JODEN
VERBODEN:

VOOR JODEN
VERBODEN:
KUNST &
CULTUUR

Alle Joden – ouder
dan 6 jaar –
moeten een gele
ster met woord
'Jood' op hun
kleding dragen.

VOOR JODEN
VERBODEN:

VOOR JODEN
VERBODEN:
ZWEMMEN

Joodse leerlingen
moeten naar
aparte
Joodse scholen.

VOOR JODEN
VERBODEN:

VOOR JODEN
VERBODEN:
RADIO

Alle Joden moeten
van acht uur
's avonds tot
zes uur
's ochtends
binnenblijven.

'S AVONDS
NAAR BUITEN

BIOSCOOP
Joden moeten
hun radio’s
inleveren.

Joden mogen
niet meer naar
cafes, restaurants
of ijssalons,
tenzij ze voor
Joden bestemd
zijn.

CAFÉS

Joden mogen
niet meer
naar de bioscoop.

Joden mogen niet
meer naar het
zwembad en naar
het strand.
Joden mogen
niet meer naar
bibliotheken,
musea
of leeszalen.

scherm 8

oplossing

‘Jodenwet volgde
op Jodenwet en onze
vrijheid werd zeer
beknot, maar het is nog
uit te houden.’

20 juni 1942

Een videodagboek?
Wat moet ik me hierbij
voorstellen?
De serie Anne Frank videodagboek
vertelt hoe het leven in het Achterhuis is geweest. In plaats van het
schrijven van dagboekbrieven,
maakt ze video-opnames.
De camera wordt haar dagboek.
Uiteraard waren er in die tijd nog
geen camera’s! Maar op deze
manier kun je ook kennismaken
met het verhaal van Anne Frank.
Tip: Vraag aan de leerkracht
om het werkboekje te printen.
Beantwoord de vragen in het
boekje na het kijken van elke
aflevering!

Wil je meer weten hoe deze
serie tot stand is gekomen?
Klik dan hier en kijk het
filmpje: Van dagboek
naar camera

Luna als Anne
op de filmset.

Het Anne Frank
videodagboek is
gebaseerd op Annes
dagboeken. Alle
gebeurtenissen in de
serie komen overeen
met gebeurtenissen
die zij in haar
dagboek beschrijft.

scherm 9

‘Ik verlang
zo naar
vrijheid…’

1942-1944

Wist je
dat?

Anne zit in totaal 761 dagen in
het Achterhuis ondergedoken.
761 dagen niet naar buiten...

‘Eens zal deze
verschrikkelijke oorlog toch
wel aflopen, eens zullen wij
toch weer mensen en niet
alleen Joden zijn!’

11 april 1944

Luna en Ezra als
Anne en Peter op
Peters kamer.

Luna & Shai
als Anne en
Margot op
zolder.

Otto op de
zolder van het
Achterhuis,
4 mei 1960.

Hermann, Peter en Fritz hier
voor het laatst. In het kamp
zijn vaak zogenaamde
‘selecties’. Gevangenen die
door nazi-artsen worden uitgekozen moeten met een trein
– vaak veewagons – mee naar
een ander concentratiekamp.

*Rode leger –
Het leger van de
Sovjet-Unie.

Na een lange reis
komt Otto Frank op
3 juni 1945 weer in
Amsterdam aan.
Voor hem is de
bevrijding geen
feest. Zijn wereld
stort in als hij in juli
1945 hoort dat
Anne en Margot in
Bergen-Belsen zijn
gestorven. Miep,
een van de helpers,
geeft hem dan het
dagboek van Anne.
Als Otto leest dat
Anne na de oorlog
graag een boek
wilde uitgeven over
haar tijd in het
Achterhuis, besluit
hij dat te gaan doen.
De rest van zijn
leven staat in het
teken van dat
dagboek en van
de strijd tegen
discriminatie en voor
mensenrechten.

Otto blijft achter als
Auschwitz ontruimd
wordt, hij kan niet
lopen. Hij gaat ervan
uit dat de achtergebleven gevangenen
door de nazi’s
doodgeschoten
zullen worden, maar
dat gebeurt niet. Op
27 januari 1945 is hij
een van de 7500
gevangenen die
bevrijd worden door
soldaten van het
Rode Leger*.

Otto Frank

9

De twee helpers
van de onderduikers worden via de
gevangenis naar het
kamp Amersfoort
gebracht. Johannes
wordt vanwege zijn
slechte gezondheid
na korte tijd vrijgelaten, op dringend
verzoek van het
Rode Kruis. Victor
Kugler ontsnapt als
de trein waarin hij zit
tijdens een transport
van gevangenen
naar nazi-Duitsland
beschoten wordt.
Alle helpers overleven de oorlog.

Johannes
Kleiman en
Victor
Kugler

De poort van het concentratie- en vernietigingskamp
Auschwitz-Birkenau, 1945.

Auschwitz

Warschau

Peter
van Pels

Eerste uitgave van
Het Achterhuis, juni
1947. Het wordt
een van de meest
gelezen boeken ter
wereld.

In januari 1945
wordt het kamp
Auschwitz ontruimd.
De gevangenen die
nog kunnen lopen,
moeten mee. Na
een barre tocht
belandt Peter
van Pels in het
concentratiekamp
Mauthausen. Daar
moet hij in een mijn
werken. Peter sterft
op 10 mei 1945.

Budapest

Auguste komt
samen met Anne en
Margot in BergenBelsen terecht. Maar
begin februari 1945
moet zij daar weg.
Auguste belandt in
Raguhn, maar moet
daar ook weer weg.
Zij sterft onderweg
naar het kamp
Theresienstadt.

Auguste
van Pels

Wenen

dagen – op 6 september 1944
aan in Auschwitz-Birkenau. Dat
is een groot concentratie- en
vernietigingskamp in het
bezette Polen. Op het perron
worden de mannen en
vrouwen van elkaar gescheiden. Anne ziet haar vader,

De nazi's voeren 107.000 Joodse mannen,
vrouwen en kinderen weg uit het bezette
Nederland. Maar 5000 keren terug.

8/9

Klik hier om naar
een aflevering te
kijken van het
Anne Frank
videodagboek.

Anne en
Margot
Frank

Margot en Anne
maken deel uit van
een groep gevangenen die in de nacht
van 1 november op
de trein wordt gezet
naar concentratiekamp BergenBelsen. Na een barre
tocht komen ze in
dat overvolle kamp
aan. De omstandigheden in BergenBelsen zijn verschrikkelijk, er is
weinig eten en de
hygiëne is slecht.
Er breken besmettelijke ziekten uit.
Margot en Anne
raken besmet met
vlektyfus. In februari
1945 sterft Margot.
Anne overlijdt kort
na Margot.

Mauthausen

Theresienstadt

Raguhn

Bergen-Belsen

Kopenhagen

Neuengamme

Westerbork

Amersfoort

Luxemburg

Bern

Edith Frank

Edith, Margot en
Anne blijven bij
elkaar in AuschwitzBirkenau en steunen
elkaar zoveel als
ze kunnen. Maar
dan worden Anne
en Margot bij een
selectie uitgekozen.
Zij moeten mee,
hun moeder blijft
wanhopig achter.
Edith sterft op
6 januari 1945,
drie weken voor
de bevrijding van
Auschwitz-Birkenau.

Berlijn

Na hun arrestatie worden
de acht onderduikers via het
hoofdbureau van de Duitse
politie naar de gevangenis
gebracht. Via het doorgangskamp Westerbork in Drenthe
komen ze – na een verschrikkelijke treinreis van drie

1944-1945

Amsterdam

Brussel

Parijs

Fritz Pfeffer

In november 1944
moet Fritz mee
met een transport
en komt hij in het
concentratiekamp
Neuengamme
terecht.
De gevangenen
moeten hard
werken, krijgen
weinig eten en de
hygiënische omstandigheden zijn
slecht. Uitgeput en
ziek sterft Fritz op
20 december 1944.

1970

Otto Frank

‘Wat is gebeurd,
kunnen we niet meer
veranderen. Het enige
wat we kunnen doen is
van het verleden leren
en beseffen wat discriminatie en vervolging
van onschuldige mensen
betekenen.’

*barak – Een grote
schuur met houten
stapelbedden, waar
soms honderden
gevangenen slapen.

Samen met
Otto Frank en
Fritz Pfeffer moet
Hermann zwaar
werk doen in de
wegenaanleg,
buiten het kamp.
Daarbij raakt hij
gewond aan zijn
hand. Hij moet in de
barak* achterblijven.
Medegevangenen
verklaren na de
oorlog dat bewakers
Hermann in oktober
1944 naar de gaskamer gestuurd
hebben. Daar is
hij vermoord.

Hermann
van Pels

Londen

Annes
dood

deze
pagina
gaat
over

Wat als Anne Frank een
videocamera had gehad?

16 maart 1944

‘Het fijnste van alles
vind ik nog dat ik wat ik
denk en voel tenminste
nog op kan schrijven,
anders zou ik compleet
stikken.’

Na ruim twee jaar opsluiting in het Achterhuis
gaat het mis. Twee Nederlandse en een
Duitse agent vallen de schuilplaats binnen en
arresteren de onderduikers. En ook twee van
hun helpers worden gearresteerd, want Joden
helpen is streng verboden.

De acht mensen proberen er het beste van
te maken. Dat is vaak moeilijk, omdat ze zo
dicht op elkaar zitten en elke dag bang zijn.
Bang om ontdekt te worden. De spanning in
het Achterhuis is vaak te snijden. Voor Anne is
schrijven de manier om haar hart te luchten.
Als zij schrijft, voelt zij zich vrij.

1942-1944

12 februari 1944

Het kamertje van
Anne en Fritz.

’Ik ben Luna en ik speel
Anne in het Anne Frank
videodagboek. Die serie gaat
over haar leven tijdens de oorlog
en hoe het was om meer dan
twee jaar ondergedoken
te zijn.’

‘De zon schijnt, de hemel is
diep-blauw, er waait een heerlijke
wind en ik verlang zo -, verlang
zo - naar alles .....Naar praten,
naar vrijheid, naar vrienden, naar
alleen-zijn.’

Maar hoe komen ze dan aan eten en alles wat
ze verder nodig hebben? Daar zorgen de zes
helpers voor. Dat zijn de medewerkers van
Otto Frank. Zij werken in het voorhuis en
houden het bedrijf draaiend, terwijl in het
achterhuis acht mensen ondergedoken zitten.
Acht mensen? Ja, Otto en Edith vinden dat er
in het Achterhuis ruimte is voor andere Joden
die willen onderduiken. Zo komen het gezin
Van Pels – Hermann, Auguste en Peter van
Pels - en Fritz Pfeffer erbij. Hermann werkte in
het bedrijf van Otto en Fritz is een kennis van
de familie Frank.

deze
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‘Ik verlang
zo naar
vrijheid…’

Op 6 juli 1942 is het zover. De familie Frank vertrekt naar de schuilplaats, want Margot heeft
een oproep gekregen voor een werkkamp...
Eigenlijk zitten ze vanaf dat moment in een
zelfgekozen gevangenis, want ze kunnen niet
meer naar buiten. En ze hebben ook nog eens
geen idee hoe lang de oorlog nog gaat duren.

Stel je
voor!

Luna als Anne op
de zolderkamer
van de filmset.

We weten allemaal dat Anne een dagboek
schreef. Maar stel je eens voor dat Anne
in het Achterhuis een videocamera had
gehad. In plaats van schrijven had zij
dan kunnen filmen om haar gedachten,
gevoelens en dromen vast te leggen.

De woonkamer
en keuken van
het Achterhuis.
's Nachts is dit
de slaapkamer
van Hermann en
Auguste van Pels.

Hier kun je de afleveringen bekijken:
youtube.com/annefrank
Vanaf 16 maart verschijnen er elke week
twee afleveringen. Abonneer je snel op
het Anne Frank YouTube-kanaal!

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Op 5 mei 1945 is Nederland bevrijd.
Het is feest, maar niet voor iedereen…

10

11

12

13

Feest!?

Mei 1945

scherm 10

Welke tekst hoort bij de
genummerde personen
op de tekening?

deze
pagina's
gaan
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3

4

MEI1945

2

5

7

8

Wist je
dat?

In Nederland vieren we dit jaar dat we
75 jaar in vrijheid leven.

9

Feest!?

6

Elk jaar herdenken we in
Nederland op 4 mei de
oorlogsslachtoffers.

Nederland viert

sinds 1946 op 5 mei

Bevrijdingsdag.

10

11

12

13

11

‘Net goed… had ze
maar niet met die
Duitser moeten gaan!’

‘Ik heb gedaan wat
ik kon… of had ik nog
meer mensen kunnen
helpen schuilen?’

2

‘Allemaal blije mensen.
Ik heb inmiddels wel
heimwee. Want hoe
zou het met mijn
moeder zijn? Ik hoop
dat ik snel terug naar
Canada kan.’

‘Ik ben nog niet
gearresteerd…
Wat voor een straf
zal ik krijgen?’

‘Feest? Niet voor mij!
Ik ben eindelijk weer
vrijgelaten, maar mijn
verzetsvrienden niet.’

12

‘Wat verschrikkelijk!
Straks is ze kaal…’

11

‘Je kunt nu weer
zeggen hoe je heet,
de oorlog is
echt voorbij!’

‘Dit hoeft echt
niet voor mij…’

3

10/11

Schrijf de ontbrekende cijfers
in de lege rondjes bij de citaten.

Opdracht

1

pagina

tekst Sanne Verstraete
illustratie Merel Corduwener

Op 5 mei 1945
is Nederland
eindelijk bevrijd.

10

Overal in het land gaan mensen
de straat op om de vrijheid te
vieren. Er wordt gedanst,
gezongen en gezwaaid met de
Nederlandse vlag. Engelse en
Canadese soldaten worden
toegejuicht: het is feest! De
feeststemming duurt maanden.
Maar ook veel mensen hebben
verdriet. Bijvoorbeeld om familieleden, vrienden en kennissen
die niet zijn teruggekomen uit
de concentratiekampen. Of om
kameraden uit het verzet die nog
voor het einde van de bezetting
door de nazi's gedood zijn.

Lees hier over verschillende
emoties in de dagen na de
bevrijding.

Welke tekst hoort bij de genummerde
personen op de tekening?
Schrijf de ontbrekende cijfers in
de lege rondjes bij de teksten.

‘Dit is ons huis.
Wij woonden hier…’

‘Hoera, hoera! Eindelijk
vrij! Ik wil alleen nog
maar dansen!’

‘Het is voor mij geen
feest… Waar zijn papa
en mama, mijn ooms
en tantes, mijn neefjes
en nichtjes? Komen ze
ooit nog terug?’

'Ik was zo verliefd...'

‘Kijk ze eens branden!
Hoera! De fik erin!’

5

‘Hoera, hoera! Eindelijk
vrij! Ik wil alleen nog
maar dansen!’

10

‘Dit is ons huis.
Wij woonden hier…’

6

‘Het is voor mij geen
feest… Waar zijn papa
en mama, mijn ooms
en tantes, mijn neefjes
en nichtjes? Komen ze
ooit nog terug?’

13

‘Kijk ze eens branden!
Hoera! De fik erin!’

7

'Ik was zo verliefd...'

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

3

‘Dit hoeft echt
niet voor mij…’

1

‘Je kunt nu weer
zeggen hoe je heet,
de oorlog is
echt voorbij!’

11

‘Wat verschrikkelijk!
Straks is ze kaal…’

12

‘Feest? Niet voor mij!
Ik ben eindelijk weer
vrijgelaten, maar mijn
verzetsvrienden niet.’

4

‘Ik ben nog niet
gearresteerd…
Wat voor een straf
zal ik krijgen?’

9

‘Allemaal blije mensen.
Ik heb inmiddels wel
heimwee. Want hoe
zou het met mijn
moeder zijn? Ik hoop
dat ik snel terug naar
Canada kan.’

2

‘Ik heb gedaan wat
ik kon… of had ik nog
meer mensen kunnen
helpen schuilen?’

8

‘Net goed… had ze
maar niet met die
Duitser moeten gaan!’

scherm 11

oplossing

Extra vragen:

Wie heeft welke rol op de illustratie?

En was deze rol hetzelfde tijdens
de oorlog?

Bespreek het met de hele klas.

Noor:

‘Na tien
jaar
kwam
het
eindelijk
goed’

Noya:

‘Soms vind
ik het
moeilijk
om te
zeggen dat
ik Joods
ben’

Joël:

‘Het was
mijn
droom
om
weer te
sporten’

scherm 12

Wanneer
voel jij
je vrij?

2020

Noya:

‘Soms vind
ik het
moeilijk
om te
zeggen dat
ik Joods
ben’

Noya (12) zit op dansen, tennis, voetbal en boksen. Ze is Joods en gaat
naar een joodse school. Er staat elke
dag beveiliging bij haar school. ‘Ik heb
dat eigenlijk bijna niet meer door,
want is gewoon altijd zo en valt me
niet meer op. Ik snap dat het voor
onze veiligheid nodig is, maar ik snap
niet waarom mensen ons bedreigen.
Een paar keer per jaar ga ik naar een
joodse jeugdvereniging. Daar ontmoet ik andere joodse kinderen. Er is
meestal een thema waar we ons in
verdiepen. We leren discussiëren of
doen creatieve opdrachten, zoals een
krant maken. De vorige keer ging het
over vluchtelingen.’

Vragen over kettinkje

Joël:

Joël (17) hoopt dit jaar als atleet mee te
mogen doen aan de Paralympische
Spelen. ‘Toen ik vijf was, kreeg ik pijn in

‘Het was
mijn
droom
om
weer te
sporten’

mijn been en zwol het helemaal op. Ik
kreeg antibiotica, maar dat hielp niet.
Het werd juist erger. Uiteindelijk bleek
ik een agressieve vorm van botkanker
te hebben en mijn been moest eraf.
Dat was echt schrikken natuurlijk. Daarna leerde ik gelukkig weer lopen met
een prothese. Het werd mijn droom
om weer te kunnen sporten. Dat lukte,
ik ging op tennis en ik ging voetballen.
Alleen, bij het sporten ga ik er altijd vol
voor. Die prothese brak elke week
doormidden. Net op het moment dat
ik moest stoppen, kreeg ik een uitnodiging om een keer een blade te
proberen. Dat is een prothese die heel
goed veert. De eerste keer dat ik er
een aan had, was de mooiste dag uit

‘Ik ging op atletiek en haalde ineens
brons op het EK in Berlijn. Daarna ben ik
meer gaan trainen en nu train ik tien
keer per week. Deze zomer hoop ik me
te kwalificeren voor de Paralympische
Spelen. Mijn allergrootste droom is om
daar een gouden medaille te halen. Mijn
blade betekent heel veel voor me. Mijn
grootste passie is sport en ik had nooit
gedacht dat ik dit zou kunnen bereiken.
Dat ik zo fit ben en hetzelfde kan doen
als ieder ander, geeft mij een gevoel
van vrijheid. Ik krijg ook nooit vervelende opmerkingen over mijn been. De
eerste dag toen ik naar de middelbare
school ging, heb ik een filmpje laten
zien waarin ik vertelde hoe het kwam.
Ik kreeg daarna wel wat vragen, maar
dat vond ik niet erg. Ik word altijd met
respect behandeld.’

Voor goud gaan

mijn leven. Ik was veertien en weet
het nog precies. Het gaf me een onbeschrijflijk goed gevoel, want ik rende er
zo mee weg.’

Ik voel me vrij als...

Vrijheid betekent voor mij...

Maak deze zinnen af:

Opdracht

13
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Vrijheid betekent voor mij…

2020

tekst Jeannette Jonker
fotografie Marijn Scheeres

In Nederland is geen oorlog
en je hebt de vrijheid om te
doen wat je wilt. Maar hoe vrij
voel je je als je een been mist,
wordt bedreigd vanwege je
geloof of als het jarenlang
onzeker is of je hier mag
blijven? Joël, Noya en Noor
vertellen erover.

Zuid-Limburg. Dat AZC ging dicht en
daarom moesten we verhuizen naar
Heerlen. Na zes maanden kregen we
een afwijzing voor een verblijfsvergunning. Omdat ik minderjarig
was, mochten we naar een gezinslocatie in Katwijk om daar verder af
te wachten. De politie kwam er vaak
op deuren bonken en nam families
mee om ze uit te zetten. Dat was
vreselijk om mee te maken. Uiteindelijk mochten mijn zus en ik ons verhaal
nog vertellen en omdat wij hier al
zo lang woonden, mochten we toch
blijven. In 2017 kregen we een verblijfsvergunning. Toen ik dat hoorde,
dacht ik: nu kan ik eindelijk dingen
doen die een normaal Nederlands
kind ook doet. Studeren, werken,
mijn rijbewijs halen… Het voelde
alsof alles goedkwam. In Nederland
mag ik zelf weten wat voor kleding ik
draag, kan ik voor mezelf opkomen
en mag ik mijn mening geven. Dat is
voor mij vrijheid.’

‘Soms vind ik het moeilijk om te zeggen
dat ik Joods ben of dat ik naar een
joodse school ga. Vaak snappen
mensen niet wat het is of wat het
betekent. Dan moet ik dat uitleggen
en daar heb ik niet altijd zin in. Meestal
zeg ik: “Dat is gewoon een geloof”. Ik
draag ook altijd een kettinkje met mijn
naam in het Hebreeuws. Soms vragen
kinderen: “Wat is dat?”. Als ik geen zin
heb om dat uit te leggen, doe ik het
kettinkje even onder mijn kleren. Ik
voel me wel vrij om te praten over
mijn geloof, maar ik vind het vaak niet
fijn. Ik ken ook verhalen van joodse
kinderen die in de problemen kwamen.
Een jongen uit mijn klas werd achtervolgd toen hij van de joodse jeugdvereniging kwam. Een paar jongens
hadden hem opgewacht, gingen
achter hem aan en scholden hem uit.
Je mag in Nederland geloven wat je
wilt en volgens mij hebben wij het
best goed hier, maar het kan wel
beter. De beveiliging bij mijn school
staat er natuurlijk niet voor niets.’

Ik voel me vrij als…

je

‘Op mijn zevende ben ik met mijn
ouders en zus gevlucht uit Irak. Er
was een burgeroorlog en mijn ouders
wilden een betere toekomst voor
ons. We woonden eerst drie jaar in
een asielzoekerscentrum (AZC) in

Zoals een
normaal kind

mijn verhaal en praat ik met politici
over mijn ervaringen. Ik heb tien jaar
lang in onzekerheid geleefd. Ik wist
niet of ik mocht blijven of teruggestuurd zou worden naar Irak. Daardoor ben ik al heel jong volwassen
geworden. Bijna alle kinderen in een
asielzoekerscentrum hebben dat.
Veel ouders spreken de taal nog niet.
Kinderen wel, omdat ze naar school
gaan. Dat was bij mij ook zo. Ik
moest de brieven vertalen waarin
stond dat we waren afgewezen en
konden worden uitgezet naar Irak.
Het is echt heel heftig om dat te
moeten vertalen voor je ouders.’

jij
vrij?

Wanneer voel
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Noor:

‘Na tien
jaar
kwam
het
eindelijk
goed’

Noor (18) vluchtte als kind uit Irak en
woonde tien jaar lang in verschillende asielzoekerscentra, voordat ze
het bericht kreeg dat ze voorgoed in
Nederland mag blijven.

Ze is ambassadeur bij Defence for
Children. ‘Veel vluchtelingenkinderen
durven hun verhaal niet te vertellen.
Ik vind het belangrijk dat hun stem
wordt gehoord. Daarom vertel ik

Extra vraag: Hoe gaat het verder met Ricardo en Yasmina?
Bekijk de illustratie en bespreek het met de klas.
Wat heeft het verhaal met vrijheid te maken?
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Oorlog
op bezoek

Als ze weg zijn, is het heel stil in huis.
Mijn vader gaat op de bank liggen, mijn
moeder gaat in de tuin zitten. Het is een
prachtige, helderblauwe dag met nog geen
wolkje aan de lucht. En het is nog heel lang
zonlicht. En ik ben weer alleen.

Vier maanden nadat ze bij ons zijn ingetrokken,
pakken ze hun koffers om te verhuizen naar
een andere stad. Daar hebben ze een huis
gevonden. Bij het afscheid moet mijn vader
weer huilen. Mijn oom ook. Iedereen lijkt te
huilen, zelfs Yasmina. Ik niet. Of toch wel een
beetje: van opluchting.
‘Kom ons snel opzoeken,’ zegt mijn oom. Echt
niet, denk ik, morgen niet, volgende week niet,
nooit niet. Ik heb ze lang genoeg in mijn buurt
gehad om voor altijd zonder ze te kunnen.
‘Je was best wel een goede gast,’ zegt asmina.
‘Jij was ook wel ok ,’ zeg ik.
‘Je meent er niets van,’ zegt ze en vertrekt.

‘Nu heb je mijn vader aan het huilen gekregen.’
Ik weet niet hoelang ik dit ga volhouden.
Ze zijn zo druk. Ze praten zo hard. Ze nemen
zoveel ruimte in beslag. En soms, eigenlijk
best wel vaak, praten ze met elkaar in een taal
die ik niet kan verstaan. Wanneer dat gebeurt,
praten ze nog harder, lacht hij nog harder en
huilt hij ook vaker. ‘Je oom is getraumatiseerd,’
zegt mijn moeder.
‘Getraumatiseerd?’
‘Het leven doet hem pijn, door wat hij heeft
meegemaakt.’

‹

We worden vervoerd in een bepantserde bus.
Het ging allemaal heel snel. Van het moment
dat de eerste regendruppels vielen tot deze
grote ramp. De bus rijdt en rijdt en rijdt. We
rijden door de nacht. We rijden door de dag.
De donkere wolken willen van geen wijken
weten. Ik val in slaap. In mijn slaap kan ik alles
vergeten. De rugzak met al mijn spullen ligt
tussen mijn knieën. Mijn PlayStation kon ik
niet meenemen. Geen plek voor.
De zon brandt door het raam van de bus.
De zon is scherp en doet pijn aan mijn ogen.
Als ik ze open, zie ik een meisje dat ik ken.
Yasmina. Achter haar staan haar vader en haar
moeder. Ze heeft nog altijd die bloemetjesjurk
aan, die bloemen lijken wel licht te geven!
We stappen uit en vallen in hun armen.
Yasmina kijkt me aan. ‘Wij moesten vluchten.
We mochten bij jullie logeren. Nu komen jullie
bij ons. Je mag zo lang blijven als je wilt. k heb
het kleinste kamertje voor je ingericht!’ En als
ze dat zegt, dan lacht ze een beetje gemeen.
Een lachje dat ze van mij heeft geleerd.

Het voelt als de gelukkigste dag op aarde.
Dan breekt de hel los. Begint het te regenen,
eindeloos te regenen. Mijn vader leest de
onheilspellende nieuwsberichten van Twitter
voor: ‘Dijk doorgebroken in noorden. Hevige
regenval in het noorden. Evacuaties in het
noorden. Storm op komt in het noorden.’
Het noorden, dat zijn wij. En nu moeten we
vluchten naar het droge zuiden, daar waar
de orkaan voorbijraast en we veilig zijn.
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Lees het verhaal van Ricardo.
1. Wie is de hoofdpersoon
van het verhaal?
2. Wat is de eerste indruk van
Ricardo over Yasmina?
3. Wat moet Ricardo allemaal
opgeven omdat zij er is?
4. Zou jij het moeilijk vinden
om je huis te delen met
iemand die je niet goed kent?
Waarom wel/niet?

‘Het is de kamer waar ik chill,’ zeg ik, ‘dat
kamertje wordt heel intensief gebruikt.’
‘Dan chill je er even niet. Yasmina is nu even
op bezoek. Chill maar met haar.’
‘Ik chill niet met meisjes,’ zeg ik.
‘Dan chill je niet,’ zegt mijn moeder.
Ik breng mijn nichtje naar de kamer. Ik haal
het logeerbed uit de berging en klap het uit.
Ze ploft erop neer en kijkt me met een grote
glimlach aan. ‘Je vindt het niet leuk hè, dat we
hier zijn,’ zegt ze.
‘Kun je gedachten lezen,’ zeg ik.
‘Een beetje,’ zegt ze, en ze lacht. Ik moet ook
lachen.
‘Wanneer gaan jullie weg,’ vraag ik.
‘Nooit meer,’ zegt ze.
‘Serieus?’
‘Grapje. Je moet niet alles geloven.’
‘Je keek zo serieus.’
‘Ik keek normaal.’
‘Waarom zijn jullie hier?’
‘Oorlog,’ zegt ze. Ze valt achterover op het bed.
‘Lekker matras. Ik heb twee weken niet
geslapen.’
‘Waarom niet?’
‘Ik zei toch: oorlog,’ en ze doet vallende
bommen na. Haar hand laat ze boven mijn
gezicht vliegen. ‘Vliegtuigen.’
‘Was je niet bang?’
‘Bang?’ zegt ze, ‘Ik had geen tijd om bang te
zijn.’
‘Waarom was er oorlog?’ Ze zucht en trekt met
haar vinger een lijn in de lucht. Ze doet best
wel veel met haar handen.
‘Eerst was ons land rijk, toen kwam er een
nieuwe leider en machthebber. Toen werd het
land steeds armer. De mensen werden boos.
Ze gingen demonstreren. Dat vond
die machthebber niet goed. De mensen
smeekten om hulp. Er kwam een leger het
land binnen. Dat ging helemaal mis, want
de machthebber kwam vervolgens met zijn
leger. En vanaf dat moment herinner ik me
alleen maar de duisternis boven de stad.’
Ze kijkt me aan.
‘Snap je dit?’
‘Een beetje.’
‘Goed,’ zegt ze, ‘want ik snap het allang niet
meer. Oorlog is ingewikkeld. Ingewikkelder
dan vrede.’
Dan valt ze weer achterover op bed en sluit
haar ogen. Niet lang erna slaapt ze.
Het is te laat om nog uitgebreid te koken,
dus heeft mijn vader Chinees gehaald.

Oorlog
op
bezoek

‘Jij bent Ricardo,’ zegt hij. Hij pakt mijn hand
en knijpt erin. Hij wijst naar het dunne meisje
dat achter hem staat: ‘Dat is Yasmina. Onze
dochter en jouw nichtje. Jullie zijn even oud.
Dat schept een band.’ De man ruikt naar
gebraden kip, net zo kruidig als de kruiden
die mijn moeder over de kip strooit.
Hij wijst naar zijn vrouw: ‘Dat is Ama. Mijn
vrouw. De mooiste vrouw in de wereld.’ Ze
komt dichtbij, geeft me een knuffel. Ze ruikt
ook naar gebraden kip.
‘Wat ben jij een knapperd,’ zegt ze, ‘nog
mooier dan op de foto.’
Mijn oom kijkt naar de verte en wijst: ‘Er komt
onweer aan.’ Dan breekt er een donder los en
schieten ze naar binnen.

‘Oorlog is
ingewikkeld.
Ingewikkelder
dan vrede.’

Het is avond geworden in de straat. Mijn moeder
neemt me apart en vertelt me dat mijn oom en
tante en nichtje een paar weken bij ons blijven
logeren. Ze zijn gevlucht voor de oorlog.
‘Aan jou om Yasmina het kamertje te wijzen
dat we nooit gebruiken. Daar kan ze slapen.’

‘Dit is de jongen over wie ik je heb verteld.
Ik heb niks teveel gezegd, toch? Knap is-ie
en intelligent zal-ie ook wel zijn.’ De dochter
haalt haar schouders op. Die zal ook wel
denken dat ze gestoorde ouders heeft. Ik heb
meteen medelijden met haar.
De man stormt naar binnen en gaat recht op
mijn vader af.
Mijn vader valt zijn broer in de armen en
begint te huilen, te snikken, te praten - alles
ineen. De laatste keer dat ik mijn vader zag
huilen was toen Nederland met voetbal
verloren had van Argentinië.
‘Dit is je oom,’ zegt mijn vader. Ze omhelzen
elkaar weer. Het is feest in huis.

Mijn bord is nog niet hal eeg of het gezin is
al aan het uitbuiken. Mijn ouders kijken met
verliefde ogen naar de drie. Ik voel alleen maar
irritatie. In een paar uur ben ik alles kwijtgeraakt. Mijn broodje met jam, mijn chillkamer,
mijn rust en mijn eetlust - dat allemaal door
een oorlog waar ik niks mee te maken heb.
‘De eerste echte maaltijd in weken,’ zegt mijn
oom. Zijn vrouw valt hem bij.
‘ it was hemels. Je gaat goed voedsel weer echt
waarderen als je ver van huis bent.’ Niemand
heeft het door wanneer ik van tafel wegschuif.
Yasmina is blijven zitten. Ze kijkt me aan en
steekt haar duim omhoog. Ze uistert:
‘We gaan nooit meer weg.’
‘Wat is er in jullie land gebeurd,’ vraag ik.
Het gezicht van mijn oom betrekt. Hij stopt
met eten.
‘We leefden een prachtig leven,’ zegt hij,
‘we hadden net zo’n mooi huis als jullie.
Yasmina ging naar school en haalde alleen
maar achten en negens.’
‘En soms een tien,’ zegt ze.
‘We gingen op vakantie en de zaken gingen
goed. We waren gelukkig.’
‘Waarom zijn jullie dan weggegaan?’
‘We wilden niet weg. Niemand wilde weg.
De mensen die het hardst zeiden dat ze zouden
blijven, gingen als eerste weg.’ We dachten
dat we in vrede zouden leven. En toen kwam
de oorlog. Als een overstroming in de zomer.
Hard. Keihard. Niemand zag het aankomen.’
Yasmina kijkt naar haar vader. Ze kijkt
naar mij.

Klik hier voor het luisterverhaal.
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tekst
Abdelkader Benali
illustratie
Aart-Jan Venema

Mijn naam is Ricardo
Fischer, F-I-S-C-HE-R, al denken mensen
die ons niet kennen
dat het Visser is. Dat
komt omdat we onze achternaam als Visser
uitspreken. Hoe dat is gekomen, moet je aan
mijn vader vragen. Die kan je dan vervelen
met een lang verhaal over vroeger.
Over mijn vader gesproken: die heeft een
broer en dat is dus mijn oom. Die oom is lang
geleden, toen ik nog niet geboren was en mijn
vader nog niet getrouwd was met mijn moeder,
knetterverliefd geworden op een buitenlands
meisje. Zo tot over zijn oren verliefd dat hij
haar is gevolgd naar het einde van de wereld.
Dat zei mijn vader toen ik vroeg waar die
mysterieuze oom die ik nog nooit had gezien,
naartoe was gegaan: ‘Haar land is aan het
einde van de wereld.’
Toen mijn oom wegging voor de liefde bleef hij
ook meteen weg voor de liefde. Ik heb hem
nooit meer gezien. Maar wat wil het toeval op
deze dag vandaag? Er belt iemand aan terwijl
ik in de keuken een boterham met jam voor
mezelf sta klaar te maken. Ik kijk door het
raam naar buiten om te zien wie daar staat te
bellen. Ik zie niemand. Ik zie wel de dijk waar
we achter wonen. Soms is het hoog water,
maar nooit zo hoog dat de dijk overstroomt.
Gelukkig niet, want dan zouden we natte
voeten krijgen. Natte voeten vind ik niks.
De bel blijft maar overgaan. Eigenlijk wil ik
niet opendoen, want het is vaak iemand die
ons iets wil verkopen. Iets wat we al hebben
of juist niet willen hebben.
Mijn vader roept of ik ‘even open kan doen’,
waarmee hij wil zeggen dat hij te lui is om van
de bank af te komen.
Zo traag mogelijk loop ik naar de deur. Ik doe
open.
Het zijn heel andere mensen dan de mensen
die normaal aan de deur komen. De meneer
die aanbelde, is nu bezig om zijn familie uit de
taxi naar buiten te helpen - daarom zag ik
hem niet. Er rollen een moeder en een dochter
uit de taxi. Ik denk in ieder geval dat het een
gezin is, want het meisje lijkt op de vrouw en
van de man heeft ze ook iets weg. De moeder
en dochter zijn precies hetzelfde gekleed, in
iets paars met bloemen, precies wat ik niet
mooi vind. De man heeft een pak aan dat hem
veel te groot zit. Het jasje hangt over zijn
schouders als een versleten rugtas.

Hier zie je het
Merwedeplein vanuit
de lucht! Hier
woonde Anne Frank
met haar familie
voordat ze gingen
onderduiken.
Bekijk nogmaals
het woordweb:
zijn er woorden
die ontbreken bij
Anne en vrijheid?
Welke?

1960-2020

415

Prinsengracht 263 wordt in 1953 bijna
gesloopt. Gelukkig komen er veel
mensen in opstand. Zij vinden dat de plek
waar de familie Frank was ondergedoken
moet blijven bestaan.

groot.

10m2

Anne Frank
deelt haar
kamertje
met Fritz
Pfeffer. Het is
ongeveer

Hier is
het
Achterhuis

Frank, Anne, Verhalen
rondom het achterhuis,
Amsterdam:
Contact, 1960

Voor overname van
foto’s is de voorafgaande

© Anne Frank Stichting,
2020

Bestellen
annefrankkrant.nl

toestemming van de
rechthebbende(n)
vereist.

Malala

‘Ik hoorde voor het eerst
iets over Anne Frank toen ik elf jaar
oud was. Ik schreef toen in mijn
dagboek hoe het was om te leven
onder een terroristisch regime, waarin
meisjes niet naar school mochten. Het
verhaal van Anne Frank inspireerde
mij om te geloven in de kracht van
mijn woorden en mijn stem om de
wereld te veranderen. Ik ben vereerd
en gelukkig met de mogelijkheid om
het Anne Frank Huis te bezoeken.´

Barack Obama

‘Het verhaal, en de stem
van een jonge vrouw,
herinneren ons aan de wreedheid
waartoe de mens in staat is, maar
nog belangrijker, de veerkracht
en schoonheid van de menselijke
geest. Moge deze plek dienen als
een herinnering aan ons allemaal om
antisemitisme, racisme en discriminatie
in al hun vormen te bestrijden.’

Met dank aan
Wouter le Duc,
Luna Cruz Perez,
Noor,
Noya, Joël,
Defence for children,
Irith Halm

Met medewerking van Citaten Anne Frank
Annemarie Bekker (AFS); Frank, Anne,
Karolien Stocking Korzen Het Achterhuis,
(AFS); Erica Terpstra
Amsterdam:
(AFS); Everymedia
Bert Bakker, 2008

Daarna
volgen
Frankrijk,
Nederland,
Brazilië en
Spanje.

Uit deze
landen komen
de meeste
bezoekers:
1 USA
2 UK
3 Duitsland

In 2019 komen er

basisschoolklassen naar het
Anne Frank Huis.

Wist je
dat?
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Anne Frank
Huis 60 jaar!
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Dit is het moderne
gedeelte van het
museum.

Het
Anne
Frank
Huis
bestaat
60
jaar!

1,3 miljoen
mensen

Op dinsdag 3 mei 1960 opent
Otto Frank het Achterhuis als
museum. Meubels staan er niet,
hij wil het leeg laten. Maar de
boekenkast, de groeistreepjes
van Anne en Margot, de plaatjes
die Anne op haar muren plakte
en haar originele dagboeken zijn
er wel te zien.

onderduikers zijn opgepakt, halen
de nazi’s ook alle spullen weg.

Dit jaar bestaat het Anne Frank Huis
60 jaar als museum.
Het is een van de meest bezochte
musea van Nederland.

Fotografie
Inga Powilleit
(pagina 2-3);

Raymond van der Bas
Illustraties
(4), Bundesarchiv Bild
(cover en pagina 8-9);
Merel Corduwener
183-K0930-502 (4);
Marijn Scheeres
(pagina 10-11);
Bundesarchiv Bild
Karst-Janneke Rogaar
(pagina 12-13);
102-02920A/Georg Pahl
(pagina, 4-5, 7);
Cris Toala Olivares
(5), United States HoloAart-Jan Venema
(pagina 16)
caust Memorial Museum;
(pagina 14-15);
courtesy of Penny Boyer
Joris Fiselier Infographics Fotoverantwoording
(6), Arnold Newman† (9)
(pagina 9)
Fotocollectie Anne Frank
Stichting, Amsterdam
Drukwerk
(2, 4, 5, 6, 7, 9);
Rodi Rotatie
Bundesarchiv Bild
Distributie
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Meer informatie: annefrank.org
Instagram: annefrankhouse_official
Wil je weten hoe het Achterhuis er met meubels uitzag? Kijk dan op:
annefrank.org/nl/ anne-frank/het-achterhuis/

Op Prinsengracht 263 zit vanaf
1940 het bedrijf van Otto Frank.
In het Achterhuis zitten Anne en
de zeven andere Joden tijdens de
Tweede Wereldoorlog ondergedoken. In augustus 1944, nadat alle

Het Anne Frank Huis is een
museum en monument ter nagedachtenis aan de familie Frank.
Het bestaat nu uit Prinsengracht
263 en een modern gedeelte.

brengen in 2019
een bezoek aan het
Anne Frank Huis.

90%

van de
bezoekers
komt uit het
buitenland.

oud.

30 jaar

Ruim de
helft van de
bezoekers
in 2019 is
jonger dan
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