
 Dagboek van Anne Frank 

Woensdag, 8 juli 1942 

Lieve Kitty, 

Vanaf zondagmorgen tot nu lijkt een afstand van jaren. Er is zoveel gebeurd dat het is of de hele 

wereld zich plotseling omgedraaid heeft, maar Kitty, je merkt dat ik nog leef, en dat is de       

hoofdzaak zegt vader. Ja, inderdaad ik leef nog, maar vraag niet waar en hoe. Ik denk dat je         

vandaag helemaal niets van me begrijpt, daarom zal ik maar beginnen te vertellen wat er zondag-

middag gebeurd is.  

Om drie uur (Hello was even weggegaan, om later terug te komen) belde er iemand aan de deur, ik 

hoorde het niet, daar ik lui in een ligstoel op de veranda in de zon lag te lezen. Even later verscheen 

Margot in opgewonden toestand aan de keukendeur. ‘Er is een oproep van de ss voor vader geko-

men,’ fluisterde ze. ‘Moeder is al naar mijnheer Van Daan gegaan.’ (Van Daan is een goede bekende 

en compagnon van vaders firma.) 

Ik schrok ontzettend, een oproep, iedereen weer wat dat betekent, concentratiekampen en         

eenzame cellen zag ik al in mijn geest opdoemen en daarnaartoe zouden wij vader moeten laten 

vertrekken? ‘Hij gaat natuurlijk niet,’ verklaarde Margot mij toen wij in de kamer van moeder zaten 

te wachten. ‘Moeder is naar Van Daan om te vragen, of we morgen naar onze schuilplaats kunnen 

vertrekken. Van Daan gaat met ons mee schuilen. Wij zijn daar dan met ons zevenen.’ Stilte. Wij 

konden niet meer spreken, de gedachte dat vader, die geen kwaad vermoedend op bezoek in de 

Joodse Invalide was, het wachten op moeder, de warmte, de spanning, dat alles deed ons zwijgen. 

... 

Je Anne 



 Dagboek van Anne Frank 

Zondag, 13 december 1942 

Lieve Kitty, 

Ik zit heel gezellig in het voorkantoor naar buiten te kijken, door de spleet van de zwarte gordijnen. 

Het is hier schemerdonker, maar nog net licht genoeg om je te schrijven.  

Het is een heel gek gezicht als ik de mensen zie lopen, het lijkt net of ze allemaal verschrikkelijke 

haast hebben en haast over hun eigen voeten struikelen. De fietsers, nou dat tempo is helemaal 

niet bij te houden, ik kan niet een zien wat voor soort individu er op het vehikel zit. De mensen zien 

er hier in de buurt niet zo erg aanlokkelijk uit en vooral de kinderen zijn te vies om met een tang te 

pakken, echte achterbuurtkinderen met snotneuzen, hun taaltje kan ik nauwelijks verstaan. 

Gisterenmiddag waren Margot en ik hier aan het baden toen ik zei: ‘Als we nu eens de kinderen die 

hier langs lopen stuk voor stuk met een hengel ophengelden en dan weer lieten lopen, dan …’ 

Daarop antwoordde Margot: ‘Zouden ze er morgen weer net zo vies en kapot uitzien als tevoren.’ 

Maar wat zit ik te bazelen, er zijn ook andere dingen om te zien, auto’s, schepen en de regen.            

Ik hoor de tram en de kinderen en amuseer me. 

Onze gedachten hebben net zo weinig afwisseling, als wijzelf. Het gaat steeds als een carrousel van 

de joden naar het eten en van het eten naar de politiek. Tussen haakjes, over joden gesproken,    

gisteren heb ik, alsof het een wereldwonder was, twee joden door het gordijn gezien. Dat was zo 

een raar gevoel, net of ik die mensen verraden heb en nu hun ongeluk zit te beloeren. 

... 

Je Anne 



 Dagboek van Anne Frank 

Maandag, 26 juli 1943 

Beste Kitty, 

Gisteren was het een erg rumoerige dag en ze zijn nog steeds opgewonden. Je kunt ons eigenlijk 

vragen welke dag er zonder opwinding voorbijgaat. ’s Ochtens bij het ontbijt kregen we de eerste 

keer vooralarm, maar dat kan ons niets bommen, want het betekent dat er vliegers aan de kust 

zijn. Na het ontbijt ben ik een uurtje gaan liggen, want ik had erge hoofdpijn en ging toen naar het 

kantoor. Het was ongeveer twee uur. Om half drie was Margot met haar kantoorwerk klaar; ze had 

haar boeltje nog niet opgepakt of de sirenes loeiden, dus trok ik weer met haar naar boven. Dat 

werd tijd, want we waren nog geen vijf minuten boven of ze begonnen hard te schieten zodat we in 

de gang gingen staan. En ja hoor, daar dreunde het huis en vielen de bommen. Ik klemde m’n 

vluchttas tegen me aan, meer om wat te hebben om vast te houden dan om te vluchten, want we 

kunnen toch niet weg of in het uiterste geval betekent de straat evenveel levensgevaar als een 

bombardement. Na een half uur werd het gevlieg minder, maar de bedrijvigheid in huis nam toe.  

... 

Hoewel zo’n grote brand geen leuk gezicht is, was het voor ons gelukkig weer achter de rug en we 

begaven ons aan onze respectievelijke bezigheden. ’s Avonds bij het eten: luchtalarm. We hadden 

lekker eten, maar de trek verdween bij mij al bij het geluid alleen. Er gebeurde echter niets en drie 

kwartier later was het veilig. De afwas stond aan de kant: luchtalarm, schieten, vreselijk, veel     

vliegers. ‘O jeminee, twee keer op een dag, dat is erg veel,’ dachten we allen, maar dat hielp niets, 

zeer regende het bommen, dit keer aan de andere kant, naar de Engelsen zeggen op Skiphol. De 

vliegers doken, stegen en suisde in de lucht en het was heel erg griezelig, elk ogenblik dacht ik: ‘Nu 

valt hij, daar ga je.’  

Ik kan je wel verzekeren dat, toen ik om negen uur naar bed ging, ik m’n benen nog niet recht kon 

houden. Klokslag twaalf werd ik wakker: vliegers! Dussel was zich aan het uitkleden, ik stoorde me 

er niet aan, sprong toch bij het eerste schot klaarwakker uit bed. Tot een uur binnen, half twee in 

bed, twee uur weer bij vader en ze vlogen steeds en steeds nog. Er werd geen schot meer gelost en 

ik kon naar ‘huis’ gaan. Om half drie sliep ik in. 

... 

Je Anne 



 Dagboek van Anne Frank 

Woensdag, 23 februari 1944 

Liefste Kitty,  

Sinds gisteren is het buiten heerlijk weer en ben ik helemaal opgekikkerd. Mijn schrijfwerk, het   

fijnste wat ik bezit, schiet goed op. Ik ga haast elke ochtend naar de zolder om de bedompte ka-

merlucht uit m’n longen te laten waaien. Vanochtend, toen ik weer naar zolder ging, was Peter er 

aan het opruimen. Al gauw was hij klaar en terwijl ik op m’n lievelingsplekje op de grond ging zit-

ten, kwam hij ook. Wij keken alle twee naar de blauwe hemel, de kale kastanjeboom aan wiens tak-

ken kleine druppeltjes schitterden, naar de meeuwen en de anderen vogels die in hun scheervlucht 

wel van zilver leken en dat alles ontroerde en pakte ons alle twee zo, dat we niet meer konden 

spreken. Hij stond met z’n hoofd tegen een dikke balk aangeleund, ik zat. We ademden de lucht in, 

keken naar buiten en voelden dat dit niets was om met woorden te onderbreken. We keken heel 

lang naar buiten en toen hij hout moest gaan hakken wist ik dat hij een fijne kerel is. Hij klom de 

vlieringtrap op, ik volgde en gedurende het kwartier dat hij hout hakte, spraken we weer geen 

woord. Ik keek van m’n standplaats naar hem, hoe hij zichtbaar z’n best deed goed te hakken om 

z’n kracht aan mij te tonen. Maar ik keek ook uit het open raam, over een groot stuk van              

Amsterdam uit, over alle daken tot aan de horizon, die zo lichtblauw was, dat de streep niet        

duidelijk te zien was. 

‘Zolang dit bestaat, ’dacht ik, ’en ik mag het beleven, deze zonneschijn, die hemel waar geen wolk 

aan is, zo lang kan ik niet treurig zijn.’ 

... 

Je Anne 



 Dagboek van Anne Frank 

Dinsdag, 6 juni 1944 

Liefste Kitty, 

‘This is D-day,’ zei om twaalf uur de Engelse radio en terecht, ‘This is the day,’de invasie is             

begonnen! Vanochtend om acht uur berichtten de Engelsen: zwaar bombardement van Calais, 

Boulogne, Le Havre en Cherbourg alsmede Pas de Calais (zoals gewoonlijk). Verder een veiligheids-

maatregel voor de bezette gebieden: alle mensen, die in de zone van 35 kilometer van de kust    

wonen, moeten zich op bombardementen voorbereiden. Zo mogelijk zullen de Engelsen een uur 

van tevoren  pamfletten uitwerpen. Volgens Duitse berichten zijn er Engelse parachutetroepen 

aan de Franse kust geland. ‘Engelse landingsboten in gevecht met Duitse mariniers,’ aldus de BBC. 

... 

Het Achterhuis in opschudding! Zou nu werkelijk de bevrijding naderen, de bevrijding waarover  

zoveel gesproken is, maar die toch té mooi is, té sprookjesachtig is, om ooit werkelijkheid te kun-

nen worden? Zou dit jaar, 1944, ons de overwinning schenken? We weten het ook nu nog niet, 

maar de hoop, die doet leven, die maakt ons weer moedig, die maakt ons weer sterk. Want moedig 

moeten wij de vele angsten, ontberingen en het lijden doorstaan. Nu komt het erop aan om kalm 

en standvastig te blijven, nu eerder de nagels in het vlees drukken dan schreeuwen! Schreeuwen 

van        ellende kunnen Frankrijk, Rusland, Italië en ook Duitsland, maar wij hebben daar het recht 

nog niet toe! 

O, Kitty, het mooiste aan die invasie is dat ik het gevoel heb, dat er vrienden in aantocht zijn. Die 

vreselijke Duitsers hebben ons zo lang onderdrukt en het mes op de keel gezet, dat vrienden en 

redding alles voor ons zijn! Nu geldt het niet meer de joden, nu geldt het Nederland, Nederland en 

heel bezet Europa. Misschien, zegt Margot, kan ik in september of oktober toch nog naar school.  

Je Anne 


