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Anne Frank in Amsterdam 
Van Duitsland naar Nederland 

 
Na de Eerste Wereldoorlog werd in Amsterdam-Zuid be-
gonnen met de bouw van drie nieuwe stadsdelen: de Ri-
vierenbuurt, de Apollobuurt en de Stadionbuurt. Ontwerper 
van deze stadsuitbreiding was de bekende Nederlandse 
architect H.P. Berlage. Van de Rivierenbuurt waren om-
streeks 1930 de meeste woningen gereed.  
Volgens de mensen die de huizen moesten gaan huren wa-
ren de woningen klein en was de huurprijs hoog. Er ston-
den dus nog veel huizen leeg. En dat was een prettige bij-
komstigheid voor de vele Joodse mensen die juist op dat 
moment Duitsland ontvluchtten, omdat ze van het daar 
opkomend Nazisme niet veel goeds verwachtten. Nederland 
was voor velen een voor de hand liggende keuze, omdat 
het land in de Eerste Wereldoorlog buiten het oorlogsge-
weld gebleven was. In het neutrale Nederland verwachtten 
de Joodse vluchtelingen uit Duitsland veilig te zijn.  

 
Voor deze vluchtelingen uit Duitsland waren er 
in de Rivierenbuurt dus genoeg huizen te huur. 
Ze werden als huurders vriendelijk ontvangen; 
hun huizen werden zelfs door de verhuurder 
met papier naar hun keuze behangen voordat 
ze erin trokken. Ze kwamen te wonen in huizen 
die in de stijl van de Amsterdamse School ge-
bouwd waren.  

De gevels waren uit baksteen opgetrokken en 
de woningblokken waren versierd met siermet-
selwerk of beelden die uit natuursteen gehouwen waren. De wijk oogde indrukwek-
kend, maar tegelijkertijd prettig om in te wonen. De scholen die in deze wijken ge-
bouwd werden waren ook statig, getooid met indrukwekkende puntdaken in de stijl 
van de Amsterdamse school. Maar de zolders onder die daken waren toen niet be-
gaanbaar. Het was pure versiering. Blikvanger in de wijk was het ‘Elf Verdiepingen 
Huis’ met als bijnaam ‘De Wolkenkrabber’. Het Huis werd gebouwd door Jan Frederik 
Staal (1979 – 1940) en was klaar in 1932. 
 
Het lager onderwijs in Amsterdam was van een bijzondere aard: in alle stadswijken 
waren voldoende Montessorischolen. De meeste gesticht door het stadsbestuur. De 
Nederlandse onderwijswet stond toe dat niet alleen in de kleuterschool maar ook in 
de lagere school naar vrije keuze gewerkt mocht worden door de kinderen. Als het 
pedagogisch gedachtegoed van de school dat vereiste, dan mocht ontheffing ge-
vraagd worden van de plicht om een lesrooster te volgen. Verder stond in die wet 
(uit 1920) dat de regering alle normale kosten verbonden aan het onderwijs zou be-
talen. Zowel voor openbare scholen als scholen die bij voorbeeld door een kerkge-
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nootschap gesticht waren. Voor Montessorischolen betekende het dat de salarissen 
van de leidsters en leiders door de regering betaald werden. En ook het kostbare 
Montessorimateriaal. 
 

Het Merwedeplein 
 
 

In die Rivierenbuurt ging de familie 
Frank wonen. Vader Otto Frank, 
Moeder Edith Frank – Holländer, An-
nes oudere zus Margot en Anne zelf. 
Er stond een hoog flatgebouw in de 
Rivierenbuurt, aan het eind van een 
statige laan, dat ‘de wolkenkrabber’ 
genoemd werd. In onze tijd moeten 
we een beetje glimlachen om dat 
begrip wolkenkrabber van toen; laten 
we het een dreumes onder de wol-
kenkrabbers noemen. Direct achter 

die wolkenkrabber lag het Merwedeplein. Een driehoekig plein. In een van de zijden 
van die driehoek woonde de familie Frank, op nummer 37-2. De trap rechts omhoog. 
 
Met dit huis is iets bijzonders aan de hand. Het is zorgvuldig gerestaureerd en ziet er 
weer net zo uit als in de tijd dat Anne er woonde. Met meubels uit die tijd. Bij voor-
beeld een schrijfbureautje waar Anne aan zat, dat is nagebouwd van een foto waar-
op Anne te zien is terwijl ze aan dat bureautje zit. 
 
Het is bekend dat Anne haar beroemd geworden dag-
boek moest schrijven onder miserabele omstandighe-
den. Verstopt voor de Duitse bezetters in het achterhuis 
van een grachtenhuis aan de Prinsengracht. Een huis 
dat veel te klein was voor alle mensen die er verstopt 
zaten. Mensen die overdag ook nog geen geluid moch-
ten maken omdat in het magazijn onder het huis men-
sen werkten die niet weten mochten dat ze er woon-
den. 
 
Ook in onze tijd zijn er ook nog schrijvers die in hun 
eigen land niet mogen schrijven wat ze willen. Hun 
vrijheid is beknot, net als de vrijheid van Anne Frank in 
het achterhuis. Aan dit soort schrijvers stelt een stich-
ting, die de woning aan het Merwedeplein beheert, deze beschikbaar om er in alle 
vrijheid en rust aan hun boek te werken. Zo wordt de herinnering aan Anne op een 
waardige wijze levend gehouden. Het betekent wel dat deze woning niet voor bezoe-
kers toegankelijk is. We moeten het doen met foto’s. 
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In 1933 werd Hitler Rijkskanselier van Duitsland. Daarna waren er verkiezingen voor 
de Rijksdag en de gemeenteraden, die beide door de Nazi’s gewonnen werden. Otto 
en Edith besloten toen om uit Frankfurt te vertrekken en naar een ander land te ver-
huizen. Het werd Nederland. Otto Frank had de mogelijkheid om in Amsterdam een 
handel in pectine te beginnen. Pectine is een geleermiddel dat bij de bereiding van 
jam gebruikt wordt. 
 
De meisjes gingen in Amsterdam naar school. Margot ging naar een klassikale school 
in de Jekerstraat. Toen er plaats voor Anne was op de Montessorikleuterschool in de 
Niersstraat, ging ze daar heen. Haar ouders dachten dat het individueel gerichte on-
derwijs voor haar het beste was. 
 

De Montessorischool in de Rivierenbuurt 
 
In elk van de drie nieuwe wijken in Amsterdam Zuid werd 
een Montessorischool gebouwd. De scholen hebben een 
kleuterschool en een lagere school in hetzelfde gebouw. 
De scholen werden gebouwd volgens richtlijnen die Dr. 
Montessori zelf had opgesteld. Met ruime lokalen waar 
plaats was om op kleedjes op de grond te werken. Voor 
huishoudelijk werk had elk lokaal een keukentje. En er 
was een ‘rustkamer’ waar kinderen die samen aan het 
werk waren zich konden terugtrekken. Twee van de drie 
scholen zijn ook vandaag nog in gebruik. Die in de Apol-
lobuurt en die in de Rivierenbuurt. De school in de Ri-
vierenbuurt is grondig verbouwd. De loze zolderruimten 
zijn in gebruik genomen als ruimtes voor gezamenlijk 
werk, bij voorbeeld als bibliotheek. Helaas zijn bij die 
verbouwingen de grote Montessorilokalen verkleind. De 
rustkamers en keukentjes moesten het veld ruimen. Anne Frank achter het kachel-

scherm. Leidster M. Godron 
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De school in de Apollobuurt is ook verbouwd. Maar hier wel met respect voor de his-
torie. En dus met behoud van de meeste rustkamers en keukentjes. 
 
Anne ging naar de Montessorischool in de Niersstraat, een wandeling van een paar 
minuten vanaf het Merwedeplein. Als kind op deze school en in de buurt waar ze 
woonde had ze een gelukkige jeugd, al was ze wel vaak ziek. En op deze school leg-
de ze volgens mij de basis voor haar latere schrijverschap. In Duitsland ging het 
steeds slechter. In 1938 braken er pogroms uit tijdens de Kristallnacht. Vanaf 1933 
waren er al acties tegen de Joden begonnen en vanaf 1935 werden er rassenwetten 
uitgevaardigd. Steeds meer Joden ontvluchtten Duitsland. Ze vluchtten ook naar Am-
sterdam. 
 
Kort daarna in 1940 blijkt Nederland lang niet zo veilig als de vluchtelingen dachten. 
Duitsland schond de neutraliteit van Nederland en viel het land binnen, evenals het 
dat deed in België en Frankrijk. De maatregelen tegen Joden die in Duitsland geno-
men zijn werden al snel in Nederland ook doorgevoerd. De Joden moesten de Joden-
ster gaan dragen. Ze mochten bepaald werk niet langer doen en de leerkrachten en 
kinderen werden naar aparte Joodse scholen gestuurd. Daarna werden de eersten 
opgeroepen om zich voor ‘werkkampen’ te melden. 
 

Anne in de groep van Meneer van Gelder in 1936. Let op het rode kader. 
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Onderduiken in Het Achterhuis 
 
Toen ook voor Margot zo’n oproep werd ontvangen, besloot de familie opnieuw te 
vluchten. Weg uit Nederland kon niet meer. Europa was in oorlog. Wat overbleef was 
‘onderduiken’. Je ergens verstoppen en hopen dat je niet gevonden werd voordat de 
oorlog ten einde was. Het is dan 5 juli 1942. De familie Frank dook onder in Amster-
dam. In het bedrijfspand van de firma waar Otto Frank de eigenaar van is. Op de 
Prinsengracht 263. Tegenwoordig wonen in die grachtenhuizen meestal rijke men-
sen. Ze zijn vaak opgesplitst in appartementen. In die oorlogsjaren en daarvoor was 
er heel wat meer bedrijvigheid aan de Prinsengracht. Woningen en kantoren met een 
werkplaats of magazijn wisselden elkaar af. Mijn grootouders woonden er. Doorsnee 
mensen op een doorsnee woonetage zonder de luxe die de woningen er tegenwoor-
dig hebben. Er was zelfs een hoefsmederij op de gracht waar paarden beslagen wer-
den. 
 
Aan zo’n gracht vol bedrijvigheid met werkplaatsen en kantoren erboven viel het niet 
erg op wie er allemaal in - en uitliepen. Maar ook de bouw van die grachtenhuizen 
maakte ze geschikt om onder te duiken. Ze waren vaak gesplitst in een voorhuis en 
een achterhuis. Twee delen die betrekkelijk geïsoleerd van elkaar stonden. Op de 
foto is dat duidelijk te zien. Beneden is het magazijn waar de handelswaren van Otto 
Frank en zijn handelspartner zijn opgeslagen. Het loopt door van de grachtzijde met 
het voorhuis tot helemaal onder het achterhuis met het rode puntdak. Maar verder is 
het voorhuis alleen maar met het gedeelte van het achterhuis waar de onderduikers 
woonden verbonden via een doorgang op de tweede verdieping. En die doorgang 
was gecamoufleerd door een boekenkast, zodat het leek alsof er alleen een voorhuis 
was. In dat achterhuis woonden acht personen, twee jaar lang, als haringen in een 
ton. En zonder de mogelijkheid om ook maar een keer naar buiten te kunnen. In te-
genstelling tot de woning aan het Merwedeplein is het Anne Frankhuis wel voor het 
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publiek geopend. Nog steeds vormt zich dagelijks een rij belangstellenden die er 
soms wel een klein uur wachten voor over hebben om naar binnen te mogen.  
 

 
Het Dagboek 

 
Maar laten we terugkeren naar het Merwedeplein. Een standbeeld van Anne Frank 
staat op het grasveld. Het is gemaakt door Jet Schepp. Je ziet Anne met schooltas in 
haar hand. Ze heeft heel wat kleren over elkaar aan, die op deze manier ongemerkt 
naar het achterhuis vervoerd kunnen worden. En zo liep ze naar het centrum van de 
stad, samen met haar ouders. Ze liepen, want Joden mochten niet meer met de 
tram. In de schooltas moet ook haar dagboek gezeten hebben dat haar ouders voor 
haar dertiende verjaardag, op 12 juni 1942, voor haar gekocht hadden bij boekhan-
del Jimmink om de hoek bij de Rooseveltlaan. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De heer Jimmink is een Anne Frankkenner bij uit-
stek. Hij heeft een grote collectie boeken over Anne 
in zijn zaak. En hij kan er uren over vertellen.  
 
Anne had langs de school gelopen kunnen hebben 
op het Victorieplein tegenover de wolkenkrabber. 
Daar was sinds 1941 de Joodse Montessorischool 
gevestigd. Joodse kinderen moeten naar aparte 
scholen. Het hoofd der school was Mevrouw Joosten 
– Chotzen. Ze had haar eigen school, de Amster-
damse Montessorischool, moeten verlaten omdat ze 

Bezoekers wachten voor het Anne Frankhuis Beeld van Anne Frank door Jet Schepp 

Boekhandel Jimmink De Heer Jimmink met Fred Kelpin 
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(als Joodse) geen les meer mocht geven aan niet Joodse kin-
deren. Mevrouw Joosten overleefde de Jodenvervolging. Ze 
liet zich dopen in de Waalse kerk van Amsterdam en werd 
toen verder met rust gelaten. Anne heeft niet op die school 
gezeten. Ze was toen al te oud voor de lagere school en ging 
met Margot naar het Joods Lyceum. Alhoewel overwogen 
werd haar een zevende leerjaar te laten volgen. Waarom is 
niet bekend. 
 
 
 
 
  

 

 
Niemand mocht weten van die onderduik. Het moest lijken alsof de familie inder-
haast vertrokken was. Met een verre bestemming en onder achterlating van de 
meeste bezittingen. Onlangs dook een doos met knikkers op die Anne de avond voor 
de onderduik naar haar buurmeisje Toosje Kupers gebracht heeft. Samen met de 
poes Moortje, die niet meekom naar het achterhuis. Andere bezittingen (meubels, 
kleding) had de familie Frank al eerder bij vrienden en kennissen ondergebracht. 
 
De 6de Montessorischool is een paar straten van het Merwedeplein verwijderd. Anne 
ging er naar de kleuterschool en vervolgens naar de lagere school. Ze legde er de 
basis voor haar schrijverschap schreef ik. Dat is natuurlijk niet met zekerheid te zeg-
gen. Ze voelde er ongetwijfeld de schuurpapieren letters en ontwikkelde een mooi en 
regelmatig handschrift. Maar een regelmatig handschrift hadden veel kinderen die op 
klassikale scholen zaten ook in die tijd. Haar omgang met het Montessoritaalmateri-
aal, de taaldozen, hebben haar een goed inzicht verschaft in de functie die woorden 
in een zin hebben. Net als de taalsymbolen en de zinsontledingspijlen. Ze voelde zich 
aangetrokken tot het schrijven. Het was haar eigen wens om een dagboek, eigenlijk 
een poëziealbum, te krijgen voor haar verjaardag. Ze kreeg het voor haar dertiende 
verjaardag. In de jaren van de onderduik werd het haar vriendin: Kitty. En haar Mon-
tessoriopvoeding, die volgens haar ouders goed bij haar paste, bevorderde haar zelf-

       Joodse Montessorischool op het Victorieplein                                   De knikkers van Anne Frank 

Rosalie Joosten - Chotzen 
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standigheid, haar zelfredzaamheid. Kitty verlichtte de zware dagen die ze in het Ach-
terhuis doormaakte. 
 

Harry Visser 
 
Anne Frank wordt op verschillende plaatsen herdacht in Amsterdam. Ik noemde haar 
woonhuis, het Achterhuis en het beeldje van Jet Schepp. Maar nergens is ze beter, 
treffender, herdacht dan op de muren van de 6de Montessorischool in de Niersstraat 
die tegenwoordig Anne Frankschool heet. De kunstenaar Harry Visser, die net als 
Anne in 1929 geboren werd, heeft op een achtergrond van vrolijke kleuren teksten 
uit Annes dagboek op de muur van de school geschilderd. Hij projecteerde ze met 
een diaprojector op de muur. Visser is niet alleen even oud als Anne geweest zou 
zijn, maar ook hij was ondergedoken in de oorlogsjaren. Hij ontdekte in die jaren dat 
hij een talent voor tekenen had, zoals Anne ontdekte dat ze talent had om te schrij-
ven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"Ik houd van Nederland, ik heb eenmaal gehoopt dat het mij vaderlandsloze als va-
derland mag dienen, ik hoop het nog. Je Anne M. Frank” staat er boven de ingang 
van de toenmalige kleuterschool. Haar hoop is niet in vervulling gegaan. 
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In de school herinnert een plaquette met 158 namen aan het vreselijke lot dat leer-
lingen van de school trof in de oorlogsjaren. De 1ste Montessorischool in de Apollo-
buurt heeft een soortgelijk bord. Daarop staan 165 omgekomen kinderen vermeld. 
 

De Afloop van de Onderduik 
 
De afloop van de onderduik is een zeer triest verhaal. 
Op 4 augustus 1944 vielen drie rechercheurs en een 
militair het achterhuis binnen. Ze arresteerden alle on-
derduikers. De tas van Anne werd leeggeschud op de 
grond. De rechercheurs waren op zoek naar kostbaar-
heden. Toen ze met hun arrestanten het achterhuis ver-
laten hadden vonden Miep Gies en kantoormedewerk-
ster Bep Voskuijl het dagboek. Miep Gies bewaarde het 
en gaf het na de oorlog aan Otto Frank.  
 

 
                            Wachttoren in kamp Westerbork 
 
Alle acht onderduikers uit het achterhuis kwamen in het kamp Westerbork terecht. 
De Nederlandse regering had het kamp voor de oorlog laten bouwen om er de Jood-
se vluchtelingen uit Duitsland op te vangen. Nu was het een ‘Durchgangslager’ voor 
Joden die op transport naar Duitsland en Polen gesteld werden. Op 3 september 
vond het laatste transport vanuit Westerbork plaats. Naar Auschwitz in Polen. De 
familie Frank maakte deel uit van dit transport. Wie daar aankwam werd meestal 
direct vergast. De familie Frank niet. Otto werd van zijn vrouw en dochters geschei-
den. Edith stierf op 6 januari 1945 in Auschwitz. Margot en Anne werden op 
transport terug naar Duitsland gesteld. De geallieerde legers rukten op van alle kan-
ten. Ze stierven kort na elkaar in Bergen Belsen in maart 1945. Aan tyfus. Alleen Ot-
to overleefde Auschwitz. Toen het kamp in januari 1945 moest worden opgebroken 
(op de vlucht voor het Rode Leger) was hij te zwak om mee te reizen. Dat werd zijn 
redding. Op 27 januari 1945 werd het kamp door de Sovjets - die toevallig op het 
kamp stuitten - bevrijd. Na zijn terugkeer in Amsterdam kreeg Otto het dagboek. Hij 
besloot het uit te geven. 

Plaquette van de Anne Frank-
school 
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Anne, een toneelstuk in Theater 
Amsterdam 

 
Aan de Dantziger-kade in Amsterdam ligt sinds 2014 het Theater Amsterdam. Die 
kade is onderdeel van de Houthavens, tegenwoordig een combinatie van industrie-
terreinen en woonbestemmingen. Niet echt een uitgaanslocatie, maar er was wel 
plaats voor een theater dat speciaal gebouwd werd om het toneelstuk Anne, geba-
seerd op de dagboeken van Anne Frank te kunnen opvoeren. Het script is geschre-
ven door Jessica Durlacher en Leon de Winter. 
 
Het theater is als het ware om het decor voor het toneelstuk heen gebouwd. Het is 
een van de grootste speelplekken in Nederland. Er kunnen 1100 bezoekers per voor-
stelling naar het toneelstuk kijken. Ik vond het decor heel bijzonder. Het bestond uit 
drie locaties: een ijssalon in Parijs, het woonhuis op het Merwedeplein en het kan-
toor met achterhuis op de Prinsengracht, vergelijkbaar met de maquette op blz. 4 
van dit artikel. 
 

 
 
Op 8 mei 1944 schreef Anne in haar dagboek: “Ik zou graag een jaar naar Parijs en 
een jaar naar Londen gaan om de taal te leren en kunstgeschiedenis te studeren.” 
Het toneelstuk begint daarom na de oorlog in Parijs in een ijssalon. Zal Berthelot wel 
geweest zijn. Anne ontmoet daar iemand die haar dagboek wel wil uitgeven. 
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Dan voltrekken zich de scenes van het dagboek op het Merwedeplein en op de Prin-
sengracht. De mogelijke uitgever – die later Peter Schiff blijkt te zijn – zit de hele 
voorstelling lang aan een tafeltje voor het decor. Af en toe praat hij met Anne. Als de 
voorstelling is afgelopen dan is zijn ijsje vast gesmolten. Peter Schiff is een mede-
onderduiker in het Achterhuis waar Anne veel mee optrekt. Tenslotte zijn ze verliefd 
op elkaar. Je kunt die na-de-oorlog-scene een dramatologische vondst vinden. Maar 
ik vond het vrij gekunsteld en overbodig. 
 
Het is een prachtige voorstelling. Ik was er echt van onder de indruk. In de nieuwe 
cast wordt de zware rol van Anne Frank gespeeld door Eva Heijnen. Dat doet ze heel 
goed. 
 
Maastricht, 15 maart 2014.  Fred Kelpin. 
Uitgebreid met Anne op 29 mei 2016. 
Bijgewerkt op 21 juli 2019. 
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