
Het is stil in het Achterhuis. Onder 
leiding van één Oostenrijkse en twee 
Nederlandse agenten worden de 
onderduikers opgepakt. Zij komen 
na 760 dagen voor het eerst weer 
buiten, op straat, maar ze zijn niet vrij 
en worden via het doorgangskamp 
Westerbork naar het concentratie– 
en vernietigingskamp Auschwitz 
gedeporteerd. 

Een graffitikunstwerk van Anne Frank door 
straatkunstenaar Kobra.

Luna als Anne leest het Achterhuis van Anne 
Frank op de filmset.

OPDRACHT 2 

De boodschap van Otto Frank 

Werkvorm bij EXTRA  
Betekenis voor vandaag
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EXTRA

Van de acht onderduikers van het Achterhuis overleeft alleen Otto Frank de oorlog. Zijn verdere leven zet hij zich in voor  
verzoening en mensenrechten in de wereld. Hij geeft Annes dagboek wereldwijd uit en opent de schuilplaats als museum   
als waarschuwing uit het verleden, maar gericht op de toekomst. 

Op 3 mei 1960 opent het Anne Frank Huis 
haar deuren. De schuilplaats is een museum 
geworden. Dit is een luchtfoto uit 2020.

Uitgeverij Contact geeft in 1947  
Het Achterhuis uit.

Eleanor Roosevelt toont de Universele Ver-
klaring van de Rechten van de Mens, die ze 
samen met mensen uit verschillende landen 
heeft opgesteld voor de Verenigde Naties.

Wat maakt het verhaal van 
Anne Frank zo bijzonder  
voor vandaag? 

Moet de schuilplaats als mu-
seum blijven voortbestaan?  
Licht je antwoord toe. 

Wanneer en wáárom is de  
VN opgericht?

a) b) c) 

OPDRACHT 1 

Bekijk aflevering 15 ▶ Ontdekt en bijbe- 
horende ▶ EXTRA Betekenis voor vandaag

https://youtu.be/ZWFjgWGI_YE
https://youtu.be/a4lxDhPC8gY
https://youtu.be/xP-9yNdnUCk
https://youtu.be/u-yoqeHk63A


b) Schrijf of maak zelf een tekst/vlog/blog/ 
gedicht/lied of rap.

Schrijf over de betekenis van de geschiedenis van de Tweede 
Wereldoorlog voor vandaag en de toekomst. Je kan er ook een 
vlog van maken. Je bent vrij om te kiezen in welke vorm je jouw 
persoonlijke boodschap uit. 

OPROEP 
Ben jij tussen de 16 en 20 jaar? Vind je 
het belangrijk om je in te zetten tegen 
vooroordelen en discriminatie en voor 
gelijke rechten voor iedereen? 
Wil jij andere leuke actieve jongeren 
leren kennen waarmee je projecten 
op zet? Meld je dan aan voor het 
▶ Jongerenteam. #timetorespond

Ik hoorde voor het eerst iets 
over Anne toen ik elf jaar oud 
was. Ik schreef toen in mijn 
dagboek hoe het was om te leven 
onder een terroristisch regime, 
waarin meisjes niet naar school 
mochten. Het verhaal van Anne 
inspireerde mij om te geloven 
in de kracht van mijn woorden 
en mijn stem om de wereld te 
veranderen.

Het verhaal, en de stem van 
een jonge vrouw, herinneren 
ons aan de wreedheid waartoe 
de mens in staat is, maar nog 
belangrijker, de veerkracht en 
schoonheid van de menselijke 
geest. Moge deze plek dienen als 
een herinnering aan ons allemaal 
om antisemitisme, racisme en 
discriminatie in al hun vormen  
te bestrijden.

Malala over Anne

Dit is een opmerkelijk boek. 
Geschreven door een jong meisje 
– en de jongeren zijn niet bang 
om de waarheid te vertellen – 
het is een van de wijste en de 
ontroerendste commentaren op 
de oorlog en het effect van oorlog 
op mensen, die ik ooit gelezen heb.

Wat is gebeurd, kunnen we niet 
meer veranderen. Het enige 
wat we kunnen doen is van het 
verleden leren en beseffen wat 
discriminatie en vervolging van 
onschuldige mensen betekenen. 

Eleanor Roosevelt over het dagboek 

Barack Obama over het museum

Otto Frank over het verleden

Veel kijkers van het Anne Frank videodagboek plaatsen reacties op YouTube zoals: ‘Dit mag 
nooit meer vergeten worden’, ‘ik hoop dat er nooit meer oorlog komt’ en ‘nooit meer discrimi-
natie!’. Het zijn waardevolle boodschappen voor de toekomst, maar lang niet zo eenvoudig. 

a) Bekijk wat de volgende vier personen uit deze  
geschiedenis meenemen.

EXTRA  
Betekenis voor vandaag
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Mensenrechten als houvast
Als je terugblikt op de tijd waarin Anne leefde, welke mensenrechten zijn er toen 
geschonden? Ga naar de bijlage en vul de opdracht in. 

OPDRACHT 4 

Wat neem jij mee uit het verhaal van Anne Frank?
Lees de citaten van onderstaande  

mensen. Deze 
kunnen je helpen bij het maken van jouw eigen persoonlijke boodschap. 

https://www.annefrank.org/nl/educatie/jongerenteam/


a) Welk citaat van Anne past het beste bij welk mensenrecht?
Koppel ze aan elkaar!

Pagina 3 van 3 — bijlage

Mensenrechten als houvast EXTRA  
Betekenis voor vandaag

De Universele Verklaring van de rechten van de mens is een reactie op de misdaden 
van de nazi’s. Om de vrijheid van mensen te respecteren en garanderen zijn bepaal-
de rechten nodig. Zo staat er in de verklaring dat mensen gelijke rechten hebben, 
ongeacht hun afkomst. Discriminatie is dus verboden. Ook hebben mensen het recht 
op vrijheid van meningsuiting, mogen ze zelf hun godsdienst bepalen en hebben ze 
recht op onafhankelijke rechtspraak. 

ARTIKEL 1
Alle mensen worden 
vrij en gelijk in 
waardigheid en 
rechten geboren.

CITAAT CITAAT CITAAT CITAAT CITAAT

ARTIKEL 5
Niemand mag 
gefolterd of op 
andere wijze 
onmenselijk 
behandeld worden.

ARTIKEL 9
Niemand zal 
onderworpen worden 
aan willekeurige 
arrestatie, detentie of 
verbanning.

ARTIKEL 17
Iedereen heeft recht 
op eigendom en 
mag daarvan niet 
willekeurig worden 
beroofd.

ARTIKEL 19
Iedereen heeft 
recht op  vrijheid 
van mening en 
meningsuiting. 

A

Anne Frank, 
6 mei 1944 

Ingebroken, vermoord 
en gestolen wordt er 
elke dag, politieagen-
ten en nachtwakers 
doen net zo hard mee 
als beroepsdieven. 
Iedereen wil wat in 
zijn maag hebben en 
daar salarisverhoging 
verboden is, moeten 
de mensen wel zwen-
delen. De kinderpolitie 
blijft aan de gang 
met opsporingswerk, 
meisjes van vijftien, 
zestien, zeventien en 
ouder worden elke dag 
vermist. 

B

Anne Frank, 
19 november 1942 

Hoe goed hebben we 
het hier, hoe goed en 
rustig. We hoefden 
ons van al deze ellende 
niets aan te trekken, 
als we ons maar niet 
zo bang maakten om 
allen die ons zo dier-
baar waren en die 
we niet meer kunnen 
helpen. Slecht voel ik 
me, dat ik in een warm 
bed lig, terwijl m’n 
liefste vriendinnen 
ergens buiten neerge-
gooid of neergevallen 
zijn. Ik word zelf bang 
als ik aan allen denk 
met wie ik me altijd zo 
innig verbonden voelde 
en die nu overgeleverd 
zijn aan de handen van 
de wreedste beulen die 
er ooit bestaan hebben. 
En dat alles omdat ze 
joden zijn.

C

Anne Frank, 
19 november 1942 

Talloze vrienden en 
kennissen zijn weg 
naar een vreselijk doel. 
Avond aan avond tuf-
fen de groene of grijze 
militaire auto's langs. 
Ze bellen aan elke deur 
en vragen of er ook jo-
den wonen. Zo ja, moet 
de hele familie dadelijk 
mee, zo niet gaan ze 
weer verder. Niemand 
kan zich aan zijn lot 
onttrekken als hij niet 
gaat schuilen. 

D

Anne Frank, 
11 april 1944 

Zo jong als ik ben, heb 
ik meer levensmoed, 
meer juist en onge-
schonden rechtsgevoel 
dan moeder. Ik weet 
wat ik wil, heb een 
doel, heb een mening, 
heb een geloof en een 
liefde. Laat me mezelf 
zijn, dan ben ik tevre-
den. Ik weet dat ik een 
vrouw ben, een vrouw 
met innerlijke sterkte 
en veel moed!

E

Anne Frank, 
25 mei 1944 

De wereld staat hier 
op z'n kop. De meest 
fatsoenlijke mensen 
worden weggestuurd 
naar concentratiekam-
pen, gevangenissen 
en eenzame cellen en 
het uitschot regeert 
over jong en oud, rijk 
en arm. De een vliegt 
er in door de zwarte 
handel, de tweede door 
het helpen van joden 
of andere schuilers, 
niemand die niet bij 
de NSB is, weet wat er 
morgen gebeurt.
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