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Bronvermelding  bij het artikel ‘Op een dag waren ze er gewoon niet meer …’  
31 maart 2015  
 

De overlijdensdatum van Anne en Margot Frank van februari 1945 is gebaseerd op onderstaande 

bronnen: 

 Getuigenissen (Rachel van Amerongen, Lientje Brilleslijper, Nanette Blitz, Annelore Daniel); 

 Transportdatum van 7 februari 1945 (transportlijst); 

 Ontvangst van een rodekruispakket omstreeks 23 januari 1945 (document Rode Kruis);  

 Verloop van de ziekte vlektyfus: ongeveer 12 dagen na de eerste verschijnselen dodelijk in 

40-60% van de gevallen (rapport RIVM); 

 Criteria voor de ‘Ambtelijke’ vaststelling van de tot nu toe gehanteerde datum van 31 maart 

1945.  31 maart is in feite een ‘ambtelijk’ vastgestelde datum, gebaseerd op alleen een 

verklaring van Lientje Brilleslijper uit 1951. In die tijd had Otto Frank de gevraagde aangiften 

dringend nodig voor het doen opmaken van een erfrechtverklaring. (Bron: brief Kleiman 

namens Otto Frank aan ‘Commissie tot het doen van aangifte van overlijden van vermisten’ 

van het Miniserie van Justitie, 7 mei 1954) 

 

Nederlandse Rode Kruis (NRK) 

 

Plaats en datum van overlijden werden na de oorlog bij benadering vastgesteld door het 

informatiebureau van het NRK in het kader van haar wettelijke taak om plaats en datum van 

overlijden van vermiste personen vast te stellen. [Raymund Schutz, Vermoedelijk op transport’, 

masterscriptie Archiefwetenschappen, p.3]   

 

Bron: NRK dossier 117266,  Carthoteekkaartje Afwikkelingsbureau Concentratiekampen:  

‘Overleden te Bergen-Belsen ongeveer maart 1945 volgens verklaring mevr. Rebling-Brilleslijper 

(…)  22.1.52. Concl. overleden te Bergen-Belsen niet eerder dan op 1.3.45 en uiterlijk 31.3.45’.  

De officiële overlijdensverklaring werd toen vervolgens door de  ‘Commissie tot het doen van 

aangifte van overlijden van vermiste personen’  gedateerd op 31 maart 1945.    

 

‘Commissie tot het doen van aangifte van overlijden van vermiste personen’ dateerde onbekende 

sterfdata standaard op de laatste dag  van de maand, als ze de lotgevallen van een vermist persoon 

konden koppelen aan een gebeurtenis of verklaring van een getuige. Lientje Brilleslijper heeft 

aangegeven dat het overlijden van Anne en Margot ongeveer in maart 1945 plaatsvond. Naar 

aanleiding van deze verklaring concludeerde het NRK dat het overlijden van Anne en Margot tussen 

1 en 31 maart heeft plaatsgevonden. De  overlijdensdatum datum werd toen  31 maart 1945 gesteld.  

[Michiel Schwarzenberg, NRK, telefoongesprek 13 maart, e-mail  15 maart 2015 mail]   

  

 

Verklaringen van getuigen 

 

Rebecca (Lientje) Brilleslijper 

 Voor het NRK heeft Lientje Brilleslijper op 22 januari 1951 als overlijdensdatum genoemd 

‘plm. maart 1945’  

 ‘Op verzoek van Otto Frank heeft Lientje 11 november 1945 verklaard: Margot en Anne 

Frank zijn overleden omstreeks eind februari begin maart 1945. 

 In ‘Herinneringen aan Anne Frank’ die zij 5 april 1951 heeft geschreven op verzoek van Otto 

Frank zegt zij: ‘in februari 1945 kwam het einde’. 
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Janny Brandes-Brilleslijper 

 Noemt zowel bij Jon Blair (Anne Frank Remembered, 1995 ) als bij Willy Lindwer (De 

Laatste zeven maanden, 1988) dat Margot doodziek was en dat ook Anne verschijnselen 

van vlektyfus had. Zij dateert het overlijden heel kort voor de bevrijding van Bergen-Belsen, 

maar geeft hier geen nadere bronnen voor. 

 

Rachel van Amerongen  

 Zit in dezelfde barak als Anne en Margot  

 Rachel vertelt in de documentaires van Lindwer en Blair over duidelijke tekenen van 

vlektyfus bij Margot en Anne. 

 Rachel vertrekt op 7 februari 1945 naar Raguhn (bron: transportlijst Bergen-Belsen naar 

Raguhn, ITS, Bad Arolson). Haar naam staat op deze lijst samen met Auguste van Pels en 

zusjes Daniel. 

 

Auguste van Pels 

Vertrekt op 7 februari naar Raguhn (bron: transportlijst Bergen-Belsen naar Raguhn, ITS, Bad 

Arolson)   

Annelore Daniel 

 Verklaart in een interview in 2014 over vlektyfus bij Anne en Margot: ‘beiden zijn erg ziek’ 

 Vertrekt op 7 februari naar Raguhn (transportlijst Bergen-Belsen naar Raguhn, ITS, Bad 

Arolson)  

 

Nanette Blitz 

 Ziet Anne en Margot voor het laatst in januari 1945 (brief aan OF in augustus 1945)  

 Anne is mager en ziek  

 ‘Hoort’ nog over hen in februari 1945 

 

Hanneli Goslar 

Heeft in de loop der tijd vaak verteld over haar ontmoeting aan het hek.  

In al die verklaringen is de constante factor dat:   

 Contact voor de ontmoeting aan het hek wordt gelegd door Auguste van Pels (vertrok op 7 

februari naar Raguhn, (transportlijst Bergen-Belsen naar Raguhn, ITS, Bad Arolson)) 

 Ontmoeting met Anne vond plaats in februari 1945 (Blair, Lindwer, krantenartikel 12 juli 

1957 uit archief Ernst Schnabel) 

 Margot te ziek was om uit bed te komen (ibidem) 

 Anne was mager, kaal en ziek (krantenartikel 12 juli 1957 uit archief Schnabel)   

 De volgende avond na de eerste ontmoeting met Anne Frank gooide Hanneli een pakje over 

het hek (Blair, Lindwer, krantenartikel 12 juli 1957  uit archief Schnabel);  Thereze Klee, oma 

van Hanneli die bij hen in het kamp was, ontving rond 23 januari 1945 pakketje van het 

Rode Kruis (brief, Commission Mixte de Secours de la croix-rouge internationale, 23 januari 

1945 aan Generalführer Hartmann)  

 Twee/drie dagen later nog een ontmoeting waarbij nog een keer pakketje wordt gegooid en 

dat was tevens de laatste ontmoeting. (Blair, Lindwer, krantenartikel 12 juli 1957  uit archief 

Schnabel) 

 Hanneli kan de laatste ontmoeting met Anne niet goed dateren. Ze zegt hierover 

verschillende dingen: 

- De laatste keer moet zijn geweest ongeveer 10 dagen voor het overlijden van haar 

vader op 25 februari 1945.  

- Ze zegt ook dat ze Anne na het gooien van het tweede pakketje niet meer heeft gezien.  


