
 WERKBLAD Kinderrechten 

Dagboek Anne Frank 

Hoe zou jij je daarbij voelen? 

 

Na mei 1940 ging het bergaf met de goede tijden…  Jodenwet volgde op Jodenwet en   onze 

vrijheid werd zeer beknot. Joden moeten een Jodenster dragen; Joden moeten hun fietsen 

afgeven; Joden mogen niet in de tram; Joden mogen niet in een auto, ook niet in een parti-

culiere;  Joden mogen alleen van 15.00 – 17.00 uur boodschappen doen; Joden mogen al-

leen maar naar een Joodse kapper; Joden mogen vanaf 20:00 uur ’s avonds tot 6.00 uur  ’s 

ochtends niet op straat; Joden mogen zich niet in schouwburgen, bioscopen en andere voor 

vermaak dienende plaatsen ophouden; Joden mogen niet naar een  zwembad, evenmin 

naar tennis-, hockey- of andere sportplaatsen; Joden mogen niet  roeien; Joden mogen in 

het openbaar generlei sport doen; Joden mogen na acht uur ’s avonds niet meer in hun tuin 

zitten, evenmin bij hun kennissen; Joden mogen niet bij christenen thuis komen; Joden moe-

ten naar Joodse scholen gaan en al dergelijke meer. Zo ging ons leventje door en we moch-

ten dit niet en dat niet. Jacques zegt altijd tegen me: ‘Ik durf niets meer te doen, want ik 

ben bang dat het niet mag.’ 

Anne heeft veel minder rechten dan andere kinderen. Stel je voor dat jij vanaf morgen niet meer 

‘s avonds buiten mag komen, geen hobby’s meer mag hebben, een kenteken moet dragen, ... 

Wat zou jij dan het meest missen van al deze dingen die Anne niet meer mocht?  

 



 WERKBLAD Kinderrechten 

Schrijf achter vijf van deze vragen jouw antwoord 

 Wat vind jij de beste zin uit het lied? 

 

 Met welke zin in het lied ga je niet akkoord? 

 

 Vind je het een goed lied of een slecht lied? Waarom? 

 

 Waarom zijn kinderrechten belangrijk? 

 

 Wat gebeurt er als alle grote mensen alle kinderen niet meer graag zien? 

 

 Waarom doen mensen andere mensen soms pijn? 

 

 Waarom hebben we een naam? 

 

 Voel jij je anders met een andere naam? 

 

 Wie beslist wat mag en wat niet mag? 

 

 Wie mag jou straffen en een boete geven?  

 

klachtenlijn@kinderrechten.be 

tel: 0800 20 808 


