
 

 
 

Anne Frank 
het leven als onderduiker 

  
Anne Frank woonde zo´n vijfenzeventig jaar geleden met 
haar familie in Amsterdam. In de oorlog moest ze 
onderduiken. Anne houdt tijdens de oorlog een dagboek 
bij. Na de oorlog wordt dit dagboek door haar vader 
uitgegeven. Anne is hierdoor wereldberoemd geworden. 
En wij weten dankzij het dagboek een klein beetje beter 
hoe het was om tijdens de oorlog te moeten onderduiken. 

Duitsland 
Anne Frank werd op 12 juni 1929 in Duitsland geboren. Samen met haar ouders Otto 
en Edith Frank en haar zus Margot woonde Anne daar de eerste jaren van haar 
leven. Anne´s ouders voelden zich steeds minder thuis in Duitsland. Ze waren Joods 
en vonden het in Duitsland gevaarlijk.  
 
Hitler kreeg in Duitsland namelijk de macht. Hij gaf vooral de Joden in Duitsland de 
schuld van de werkloosheid en de slechte economie. De Joden werden 
gediscrimineerd door Hitler en zijn aanhangers. Het leven in Duitsland werd steeds 
zwaarder voor hen. Anne´s vader maakte daarom plannen om Duitsland te verlaten. 

Nederland 
Otto Frank had geluk. Hij vond werk in Nederland. De familie ging in Amsterdam 
wonen. Anne en Margot konden goed wennen in Nederland en maakten vlug 
vriendinnetjes op school. De familie Frank was op tijd gevlucht. 

Oorlog 

Anne´s ouders hadden gehoopt dat zij in Nederland veilig 
en vrij zouden zijn. Hun verwachting kwam niet uit.  
 
Duitsland wilde oorlog. In mei 1940 viel Duitsland Nederland 
binnen. Na vijf dagen vechten waren de Duitsers de baas in 
Nederland. 
 
Maatregelen 

Het leven onder de Duitse bezetting werd steeds zwaarder voor de Nederlanders. 
Vooral voor de Joodse Nederlanders. De Duitse machthebbers haatten de joden.  
 
Er kwamen daarom maatregelen, die de joden tot aparte mensen maakten. Zo 
moesten de joden een ster op hun kleding dragen, zodat iedereen kon zien dat ze 
Joods waren. Joden mochten niet meer fietsen, mochten niet meer in de tram en ze 
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mochten ook niet meer in bepaalde winkels komen. Maar de Duitsers vonden het 
nog niet genoeg. De Joden werden opgepakt en afgevoerd naar 
concentratiekampen. 
 

Onderduiken 

Op 5 juli 1942 kreeg Margot Frank, de zus van Anne, een 
oproepkaart. Ze moest in Duitsland gaan werken, maar vader 
Otto vertrouwde het niet.  
 
Anne en haar familie besloten onder te duiken. Het kantoor 
van Otto Frank aan de Prinsengracht in Amsterdam zou hun 
onderduikadres worden.  

 
Aan de voorkant van het huis was niet te zien dat aan de achterkant nog een huis 
stond, een achterhuis. De trap naar dit huis werd verstopt achter een draaibare 
boekenkast. 
 

Het leven in het Achterhuis 

Er was nog een familie die een veilige plek zocht en 
onderdoken in het Achterhuis. Zoveel mensen in een 
kleine ruimte zorgde wel eens voor ruzie.  
 
Overdag moesten de onderduikers muisstil zijn. Anne 
mocht zelfs overdag de wc niet doortrekken.  
 
In het kantoor was het personeel gewoon aan het werk. Daar mocht niemand iets 
van de onderduikers horen. 

Verraden 

Op 6 juni 1944 hoorden de onderduikers goed nieuws. De 
geallieerden waren geland in Normandië. Ze kwamen de 
bezette landen van Europa bevrijden.  
 
Op een kaartje hield Otto Frank met spelden de opmars 
van de geallieerden bij. Op dat moment zaten de 
onderduikers al bijna twee jaar in het Achterhuis.  
 
 

 
Ze wachtten vol spanning op de bevrijding. Maar dan worden ze verraden. Wie hen 
heeft verraden is nooit bekend geworden.  
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De Duitsers brengen ze naar de gevangenis. Daarna worden ze naar verschillende 
concentratiekampen gebracht. In zo´n kamp sterft Anne in maart 1945, een paar 
maanden voor de bevrijding. 
 

Dagboek 

Op haar dertiende verjaardag in 1942 kreeg Anne een 
dagboek cadeau. Anne was er erg blij mee en begon meteen 
te schrijven. Ook in het Achterhuis bleef Anne in haar 
dagboek schrijven.  
 
Anne´s liefste wens was schrijfster worden. In haar 
dagboek schreef ze ´Je weet allang dat m´n liefste wens is 
dat ik eenmaal journaliste en later een beroemde 
schrijfster zal worden. Na de oorlog wil ik in ieder geval een 
boek getiteld ´Het Achterhuis´uitgeven.´  
 

 
Otto Frank vervulde deze wens. Het boek werd vertaald in meer dan zestig talen en 
is bekend geworden over de hele wereld! 
 
Wist je dat? 

 De partij van Hitler was de nationaal-socialistische partij. In 1933 kwam deze 
partij aan de macht in Duitsland. 

 De leden van de nationaal-socialistische partij werden nazi's genoemd. 
 Otto Frank werkte in Nederland bij Opekta, een bedrijf dat een middel 

verkocht waarmee je zelf jam kunt maken. 
 Otto Frank richtte het achterhuis met een paar medewerkers van zijn bedrijf 

in als geheime schuilplaats. Vier medewerkers waren op de hoogte van het 
plan. Zij beloofden dat ze de familie Frank zouden helpen. 

 De vier medewerkers die op de hoogte waren van het onderduikplan zorgden 
voor eten, kleren, boeken en allerlei andere dingen. 

 In de Tweede Wereldoorlog waren er veel razzia's in Amsterdam. Tijdens een 
razzia werden alle huizen in een straat of wijk doorzocht. De Duitsers 
arresteerden de joodse bewoners en brachten ze naar concentratiekampen. 

 Otto Frank is de enige van de onderduikers die de oorlog heeft overleefd.  
 In 1960 werd het Achterhuis een museum. Het wordt elk jaar door duizenden 

mensen uit de hele wereld bezocht.  
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