
anne frank in de klas

het achterhuis (1/2) 
De acht onderduikers zaten meer dan twee jaar 
ondergedoken in het achterhuis van de Prinsengracht 263. 
In haar dagboek beschrijft Anne de kamers.
Zet het juiste citaat bij de juiste kamer.



het achterhuis (2/2)
De acht onderduikers zaten meer dan twee jaar 
ondergedoken in het achterhuis van de Prinsengracht 263. 
In haar dagboek beschrijft Anne de kamers.
Zet het juiste citaat bij de juiste kamer.

“De parterre (begane grond) is een groot 
magazijn, dat als pakhuis gebruikt wordt.
Dit is weer onderverdeeld in verschillende hokjes, 
zoals de maalkamer, waar kaneel, kruidnagelen 
en peper-surrogaat gemalen worden, en de 
voorraadkamer.” 
(9 juli 1942)

Onze schuilplaats is nu pas een echte 
schuilplaats geworden. Mijnheer Kugler vond
het namelijk beter om voor onze toegangsdeur 
een kast te plaatsen (omdat er veel huis-
zoekingen voor verstopte fietsen gehouden 
worden), maar dan natuurlijk een kast die 
draaibaar is en die dan als een deur opengaat. 
Mijnheer Voskuijl heeft het geval getimmerd.” 
(21 augustus 1942)

“Ons kamertje was met die strakke muren tot 
nu toe erg kaal. Dank zij vader die m’n hele 
prentbriefkaarten en filmsterrenverzameling van 
tevoren al meegenomen had, heb ik met een 
lijmpot en kwast de hele muur bestreken en van 
de kamer één plaatje gemaakt. Daardoor ziet het 
er veel vrolijker uit.” 
(11 juli 1942)

“Hoewel het zaterdag is, ben ik niet vervelend! 
Dat komt omdat ik met Peter op zolder zat. 
Met m’n ogen dicht heb ik zitten dromen, 
het was heerlijk.” 
(18 maart 1944)

“Rechts van de trap, een kamer zonder raam, 
met wastafel en afgesloten wc hokje.”
(9 juli 1942)

“Boven aan de trap bereikt men een 
half-matglazen deur, waarop eenmaal in 
zwarte letters ‘kantoor’ stond. Dit is het grote 
voorkantoor, zeer groot, zeer licht, zeer vol.
Overdag werken daar Bep, Miep en mijnheer 
Kleiman. Via een kabinetje met brandkast, 
garderobe (kapstok) en grote voorraadkast 
komt men in het kleine, muffe, tamelijk donkere 
achterkamertje.” 
(9 juli 1942)
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