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Deel 1
De tijd vóór het dagboek
1929-1942
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Een gewoon meisje
Anne Frank wordt geboren in
Duitsland in 1929. Ze is een heel
gewoon meisje.
Ze heeft een zusje dat drie jaar ouder
is. Ze heeft een vader en een moeder.
Ze heeft opa’s en oma’s, tantes en
ooms, neven en nichtjes. Allemaal
heel gewoon.
Toch zal het leven van de kleine Anne
niet gewoon zijn. Maar in 1929 weet
niemand dat nog.
Anne zal niet ouder worden dan 15
jaar. En ze wordt heel beroemd. Haar
naam is nog steeds bekend over de
hele wereld.
7

Crisis en Jodenhaat
De familie van de kleine Anne heeft
een bank in Duitsland. De vader van
Anne werkt daar.
De familie Frank is best rijk geworden
door die bank. Maar nu gaat het niet
goed. Dat komt door de crisis.
In heel Duitsland gaat het slecht.
Miljoenen mensen hebben geen werk.
De vader en moeder van Anne willen
weg uit Duitsland. Ze willen naar
Nederland.
Want in Nederland is de crisis minder
erg. En in Nederland zijn ze ook veilig.
Want de familie Frank is Joods.
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In Duitsland is het gevaarlijk voor hen.
Dat zit zo: in Duitsland is een nieuwe
leider gekomen, Adolf Hitler. Hij is de
leider van de NSDAP, een politieke
partij.
De NSDAP wil van Duitsland een land
maken voor ‘echte Duitsers’. En zij
vinden dat Joden geen echte Duitsers
zijn.
Hitler geeft de Joden de schuld van de
crisis. Zo gebruikt hij de crisis om de
Joden weg te krijgen uit Duitsland.
Het is onzin wat Hitler zegt. Toch zijn
er veel Duitsers die denken dat Hitler
gelijk heeft. Zij worden lid van de
NSDAP. ‘Nazi’s’ worden zij genoemd.
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De NSDAP wordt een grote partij.
Zij gaan regeren in Duitsland.
Joden krijgen het moeilijk. Er komen
wetten tegen hen.
Joden mogen niet meer werken voor
de gemeente.
Joden mogen geen leraar meer zijn.
Dat soort wetten.
Veel Joden gaan daarom weg uit
Duitsland. Naar Amerika, naar
Zwitserland en ook naar Nederland.
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Een gelukkige tijd in
Nederland
Anne’s vader, Otto, gaat naar
Amsterdam. Daar begint hij een bedrijf.
Hij huurt een huis in de rivierenbuurt.
In die buurt wonen veel Joodse
vluchtelingen uit Duitsland.
Na een tijdje komen Anne’s moeder
Edith, Anne’s zusje Margot en Anne
zelf naar Amsterdam.
In 1933 is het gezin weer bij elkaar.
Margot gaat naar de lagere school.
Anne gaat naar de kleuterschool.
De meisjes leren snel Nederlands.
Want dat horen ze de hele dag.
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Niet alleen op school. Maar ook als ze
buiten spelen.
Veel van hun vriendinnetjes komen
ook uit Duitsland. Maar ze spreken
Nederlands met elkaar.
Margot is een rustig meisje. Op school
doet ze haar best. Ze haalt altijd hoge
cijfers.
Anne is niet zo rustig. Ze kletst en lacht
graag met vriendinnen. Dan
mopperen de juffen en meesters op
haar. Op de kleuterschool, op de lagere
school en later op de middelbare
school. Maar ze zijn ook trots op
Anne. Omdat ze goed verhalen kan
vertellen. En opstellen kan schrijven.
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