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De nazi’s maken het leven steeds moeilijker voor de
Joden in Nederland. Er worden allerlei anti-Joodse
maatregelen ingevoerd. Op veel plekken zijn Joden
daardoor niet meer welkom. Zo mogen ze vanaf
september 1941 niet meer naar het park. Daar staat
een bord met de tekst: VERBODEN VOOR JODEN.

In januari 1933 komen Adolf Hitler en zijn partij,
de NSDAP, in Duitsland aan de macht. Hitler wordt
benoemd tot rijkskanselier van Duitsland.
Op 23 maart 1933 wordt de machtigingswet ingevoerd.
Daardoor kan Hitler vier jaar lang wetten maken zonder
het parlement. Duitsland verandert in korte tijd van een
democratie in een dictatuur.

Na de zomervakantie moeten Joodse kinderen naar
aparte scholen. Anne moet afscheid nemen van haar
niet-Joodse vriendinnen en juffrouw Kuperus, haar juf
en de directrice van de Montessorischool. Als Anne
weggaat, moeten ze allebei huilen.

Anne gaat naar de 6e Montessorischool in de buurt –
eerst naar de kleuterschool, en daarna naar de lagere
school. Er zitten ook andere Duits-Joodse kinderen in
haar klas.
De familie Frank voelt zich vrij en veilig in Amsterdam.
Anne en Margot maken zowel Duitse als Nederlandse
vriendinnetjes. Daardoor leren de zusjes al snel
Nederlands spreken. Deze foto is gemaakt in 1935.
Kun jij Anne aanwijzen?

Anne in een zomerkamp voor kinderen in Laren,
in de buurt van Amsterdam, 1937.
De familie Frank heeft een fijn leven opgebouwd in
Nederland, maar maakt zich ook zorgen over de
situatie in Duitsland.

In april 1933 houdt de NSDAP, de politieke partij van
Hitler, een grootschalige boycot tegen Joodse winkels,
dokters en advocaten. Deze boycot laat voor het eerst
zien dat de nazi’s de Joden het leven onmogelijk willen
maken. De sfeer wordt steeds grimmiger in Duitsland.
Veel Joden voelen zich er niet meer veilig en voelen de
noodzaak om het land te verlaten.

De familie Frank wordt naar kamp Westerbork gebracht,
een doorgangskamp. In dit kamp moet iedereen werk
uitvoeren voor de nazi’s. Geregeld vertrekt er een trein
naar Duitsland en Polen. Vandaaruit worden de
gevangenen naar concentratiekampen gestuurd.
Niemand weet wat hen daar te wachten staat.

Op 4 augustus 1944 betreden politiemannen onder
leiding van de nazi Karl Silberbauer het bedrijf van
Otto Frank. Ze vinden de schuilplaats. De onderduikers
zijn ontdekt!

Het dagboek van Anne Frank is een van de meest
gelezen boeken op de wereld. Het boek is in meer
dan zeventig talen vertaald en is dus wereldberoemd.
Het museum heeft meer dan een miljoen bezoekers
per jaar.

Alle onderduikers worden gearresteerd en meegenomen
naar het politiebureau. Daarna worden ze doorgestuurd
naar doorgangskamp Westerbork.

Otto en Edith krijgen twee kinderen. Hun eerste dochter,
Margot (Betti) Frank, wordt op 16 februari 1926 geboren.
Anne (Annelies Marie) wordt op 12 juni 1929 geboren.
Otto en Edith zijn dolgelukkig met hun twee dochters.

De familie Frank voor hun huis aan het Merwedeplein
in mei 1941. Nederland is al een jaar bezet door het
Duitse leger. Het eerste jaar van de bezetting verloopt
nog rustig voor de familie Frank, maar hoelang zal dat
zo blijven?

De familie Frank woont op dat moment in Frankfurt.
Ze wonen in dit huis aan de Marbachweg.

Otto laat het dagboek aan verschillende mensen lezen.
Sommige mensen raden hem aan om het boek te laten
uitgeven. Dat was de droom van Anne. Otto stelt een
boek samen uit Annes papieren: Het Achterhuis. Het
boek wordt in 1947 uitgegeven. Het wordt in meer dan
zeventig talen gepubliceerd.

Edith, Margot en Anne Frank in een fotohokje. Deze foto
is op 10 maart 1933 in een warenhuis gemaakt. Het zijn
de laatste maanden in Frankfurt.
In het fotohokje staat een weegschaal. Kun jij zien
hoeveel kilo Anne, haar moeder en haar zus samen
wegen?

Anne schrijft in haar kleine kamer regelmatig in haar
dagboek. Ze mist haar vriendinnen vreselijk en vindt het
daarom fijn dat ze in haar dagboek kan schrijven. Anne
schrijft over haar gevoelens en de gebeurtenissen in het
Achterhuis.

Vanaf februari 1934 woont het hele gezin in Nederland.
Otto, Edith, Margot en Anne wonen aan het
Merwedeplein in Amsterdam. Het is een nieuwe wijk,
waar ook veel andere Joden uit Duitsland wonen.
Het nieuwe leven in Nederland begint!

Op 13 juli 1943 beschrijft ze bijvoorbeeld uitgebreid haar
ruzie met Fritz Pfeffer, over het schrijverstafeltje dat ze
delen. Uiteindelijk moet Otto Frank ingrijpen. Ze maken
een tijdschema voor wie het tafeltje wanneer mag
gebruiken.

Otto Frank met zijn twee dochters Margot en Anne,
augustus 1931. Ze ondernemen veel activiteiten met
elkaar.
Door de crisis gaat het niet goed met Duitsland. Ook
Otto Franks zaken gaan minder goed dan voorheen.
De inkomsten zijn steeds lager.

In juni 1945 komt Otto Frank terug in Nederland.
Anne en de andere onderduikers zijn gestorven in
concentratiekampen. Otto is ontzettend verdrietig en
heeft het erg zwaar met het verlies van zijn familie en
vrienden.
Miep Gies heeft het dagboek van Anne Frank na de
arrestatie kunnen redden. Ze overhandigt het aan Otto.
Hij neemt het vanaf die dag overal mee naartoe.

Op 6 juli 1942 duikt de familie onder. Anne mag Moortje,
haar kat, niet meenemen.
De onderduikplek is in het gebouw van het bedrijf van
Otto Frank aan de Prinsengracht. Het bestaat uit een
voorhuis en achterhuis.
Het Achterhuis is speciaal ingericht voor de
onderduikers. Het is niet te zien vanaf de straatkant.
In totaal wonen er acht onderduikers, onder wie de
familie Frank. Ze wonen hier meer dan twee jaar,
afgesloten van de rest van de wereld.

Duitsland valt Polen binnen. Frankrijk en Engeland
verklaren Duitsland de oorlog. Dat is het begin van
de Tweede Wereldoorlog.

In de zomer van 1942 dreigen de nazi’s met
huiszoekingen. Als het voorhuis doorzocht zou worden,
is de kans dat de onderduikers in het achterhuis
ontdekt worden heel groot. Daarom is het belangrijk
om de schuilplaats beter te beschermen. Helper
Johan Voskuijl timmert een draaibare boekenkast
om de ingang te verbergen.
De onderduikers zijn afhankelijk van zes helpers. Alle zes
zijn het medewerkers en vrienden van Annes vader.

Op 3 september 1944 worden de onderduikers met
de trein naar Auschwitz-Birkenau in het bezet Polen
vervoerd. Niemand weet wat ze te wachten staat.
Ze zitten met 1011 andere Joden in afgesloten
goederenwagens. De reis duurt tweeënhalve dag.
Op het perron in Auschwitz worden de mannen van
de vrouwen gescheiden. Anne en Margot zien hun vader
voor het laatst. Later worden ze doorgestuurd naar kamp
Bergen-Belsen.
Anne en haar familie zaten op het laatste transport naar
Auschwitz. Op deze lijst staan alle namen van het laatste
transport.

Otto Frank en vier helpers kort na de oorlog. Er waren in
totaal zes mensen die de onderduikers hielpen: Victor
Kugler, Johannes Kleiman, Johan Voskuijl, Bep Voskuijl,
Miep Gies en Jan Gies. Otto is ze enorm dankbaar voor
de hulp die ze hebben geboden en heeft zijn hele leven
contact met hen gehouden.

Op 8 mei 1925 trouwen Otto Frank en Edith Holländer
op het stadhuis in Aken. Ze hebben elkaar een paar jaar
eerder leren kennen. Een paar dagen later, op Otto’s
zesendertigste verjaardag, vindt de inzegening van hun
huwelijk plaats in de synagoge van Aken.
Na de bruiloft gaan Otto en Edith op huwelijksreis naar
San Remo in Italië.
Otto en Edith zijn allebei Joods en Duits.

Anne met vriendinnetjes in de zandbak, juli 1937.
Van links naar rechts: Hannah Goslar, Anne Frank, Dolly
Citroen, Hannah Toby en Barbara en Sanne Ledermann.
Deze foto is gemaakt in de Rivierenbuurt in Amsterdam.

Op 5 juli 1942, drie weken na Annes verjaardag, krijgt
Margot een kaart. Ze moet voor de nazi’s gaan werken
in een werkkamp in Duitsland. Deze kaart is nooit
teruggevonden. Wel zijn er oproepkaarten gevonden,
te zien op deze foto. Op deze oproepkaart is te zien
wat ze mee mochten nemen. Margot meldt zich niet.
Dat vinden Otto en Edith te gevaarlijk. Wat nu?

Na vijf verschrikkelijke jaren wordt heel Nederland op
5 mei 1945 bevrijd. Het hele land viert feest.
Sindsdien staat 5 mei bekend als Bevrijdingsdag, een
dag die volledig in het teken van vrijheid staat. Vier jij
ook feest op 5 mei?

Anne en Margot sterven onder verschrikkelijke
omstandigheden aan vlektyfus in het kamp
Bergen-Belsen. Waarschijnlijk in februari 1945,
kort voor de bevrijding. Edith Frank, Herman van Pels,
Auguste van Pels, Peter van Pels en Fritz Pfeffer overleven
de concentratiekampen ook niet. De nazi’s blijken
uiteindelijk verantwoordelijk voor de moord op zes
miljoen Joden.

Door de bekendheid van het dagboek willen mensen uit
de hele wereld het Achterhuis in Amsterdam bezoeken.
In 1960 wordt het gebouw daarom een museum: het
Anne Frank Huis.
Deze foto van Otto Frank is een paar uur voor de opening genomen. Otto krijgt duizenden brieven van lezers
over de hele wereld en wijdt de rest van zijn leven aan
het dagboek van Anne. Hij wordt uiteindelijk 91 jaar oud.

Otto Frank wil zo snel mogelijk vertrekken uit Duitsland.
Hij vindt het niet meer veilig en probeert een zaak op te
starten in Amsterdam.
Margot en Anne logeren ondertussen bij hun oma in
Aken. Deze foto is gemaakt in april 1933.

Otto en Edith Frank hopen dat Nederland niet
betrokken zal raken bij de oorlog, maar op 10 mei 1940
valt het Duitse leger Nederland aan. België en Frankrijk
worden net als Nederland bezet. Op 15 mei 1940 trekken
de Duitse troepen Amsterdam binnen, niet ver van het
kantoor van Otto Frank. Op de achtergrond van deze
foto zie je de Westerkerk.

Door de start van de oorlog in mei 1940 zijn de
verjaardagen niet meer zo feestelijk als voorheen.
Maar op 12 juni 1942, als Anne dertien jaar wordt,
willen Otto en Edith Anne extra verwennen.
Een van haar cadeaus is het dagboek dat ze een paar
dagen eerder zelf heeft uitgekozen. Ze is er dolblij mee!
Ze noemt haar dagboek Kitty.

