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Anne Frank in het kort: de makkelijkste biografie ooit 

 

Vandaag verschijnt bij Uitgeverij Eenvoudig Communiceren Anne 

Frank in het kort van onze huisauteur Marian Hoefnagel. Een zeer 

makkelijk te lezen biografie van Anne Frank, met foto’s en met 

fragmenten uit haar dagboek. Speciaal ontwikkeld voor 

nieuwkomers, vluchtelingen en andere mensen die Nederlands 

niet als eerste taal hebben.  

 

In ons land wonen veel mensen die moeite hebben met 

(Nederlands) lezen. Mensen die het lezen nooit goed hebben 

aangeleerd, of die hier pas net wonen. Voor hen is er vanaf 

vandaag een bijzonder toegankelijk boek over Anne Frank: Anne 

Frank in het kort (leesniveau A1/A2). Het is de extra makkelijke versie van de biografie Anne Frank, 

haar leven (leesniveau A2/B1).  

 

Mijn naam is Anne 

Eerder deze maand verscheen bij Eenvoudig Communiceren ook Mijn 

naam is Anne, een kinderversie van Het Achterhuis. Een boek vol 

dagboekfragmenten die herkenbaar zijn voor kinderen en tieners: Anne’s 

eerste kus, haar dromen en de opstandigheid naar haar ouders.  

De biografie Anne Frank in het kort benadrukt vooral de volwassen thema's 

uit Anne’s leven. Waarom de familie Frank moest vluchten, de 

oorlogsjaren, en wat er gebeurde nadat de familie werd ontdekt. Zo 

kunnen zowel volwassenen als kinderen die moeite hebben met de Nederlandse taal, tóch lezen over 

Anne Frank. Beide titels zijn tot stand gekomen in samenwerking met de Anne Frank Stichting. 

 

Oorlogsmaand 

De maand mei staat in het teken van herdenken van oorlogsleed en het vieren van vrijheid. 

Oorlogsleed dat voor veel nieuwkomers in ons land maar al te herkenbaar is. Ook daarom hechten 

Uitgeverij Eenvoudig Communiceren en de Anne Frank Stichting er veel waarde aan dat het dagboek 

van Anne Frank toegankelijk is voor iedereen. Juist voor mensen die misschien in dezelfde angst en 



onzekerheid leefden als Anne Frank tijdens de Tweede Wereldoorlog. Met Anne Frank in het kort 

hoopt Uitgeverij Eenvoudig Communiceren hen te stimuleren tot het lezen van een boek in het 

Nederlands, en tegelijk kennis te laten maken met een belangrijk hoofdstuk uit onze geschiedenis, 

gepersonifieerd door de talentvolle schrijfster-in-de-dop, Anne Frank. 

 

 
 
Over Uitgeverij Eenvoudig Communiceren 

Lezen is voor iedereen. Dat is het motto van Eenvoudig Communiceren. Al 25 jaar geeft de uitgeverij 

boeken, kranten en lesmateriaal uit in eenvoudig, begrijpelijk Nederlands. Speciaal voor jongeren en 

volwassenen die niet zo sterk zijn in lezen en schrijven.  

 

Laaggeletterdheid 

In Nederland hebben maar liefst 2,5 miljoen mensen moeite met lezen en schrijven. Zaken als online 

een treinkaartje kopen, de bijsluiter van medicijnen lezen of een formulier invullen, zijn voor hen een 

grote uitdaging. Met haar toegankelijke uitgaven zet Eenvoudig Communiceren zich continu in voor 

het vergroten van de zelfredzaamheid van laaggeletterden, en voor het bevorderen van 

kansengelijkheid in het algemeen. 

 

Margot en Anne dromen af en toe samen over de toekomst. 

Margot wil dokter worden. 

Anne wil naar Londen en Parijs. Om kunstgeschiedenis te studeren. 

De onderduikers dromen ook wel eens met z’n achten: Wat doen we het eerste als we vrij zijn? 

Anne schrijft: 

Margot en meneer willen een heet bad. Mevrouw wil taartjes eten. 

Moeder wil een kop echte koffie. Peter wil naar de bioscoop. Pfeffer wil naar zijn vrouw. 

Vader wil op bezoek bij een vriend die erg ziek is. En ik? 

Ik zou van vreugde niet weten wat ik moet doen. Me vrij bewegen en eindelijk weer naar school!  

Uit: Anne Frank in het kort (p. 53-54) 

 

 

 


