Naam: __________________
Datum: _________________

Anne Frank

 Ga naar deze website: www.annefrank.org/nl
Klik op ‘Het achterhuis online’ en luister eerst naar ‘Waarom onderduiken?’.
Betreed daarna het achterhuis.
Typ de url opnieuw in de adresbalk en bekijk nu ‘de tijdlijn’.
Klaar? Beantwoord onderstaande vragen.

1. Waardoor kennen wij het meisje “Anne Frank” dat stierf in een
concentratiekamp tijdens de tweede Wereldoorlog?
______________________________________________________________
2. Waar en wanneer werd Anne Frank geboren?
______________________________________________________________
3. Uit welke personen bestaat het gezin Frank (en hoe heten ze)?

4. Waarom verhuisde de familie Frank in 1933 naar Nederland?
______________________________________________________________
5. Wanneer de nazi’s in 1940 Nederland bezetten, kregen de joden het ene verbod
na het andere opgelegd. Geef hiervan 3 voorbeelden.
- _____________________________________________________________
- _____________________________________________________________
- _____________________________________________________________
6. Wanneer besliste de vader van Anne om onder te duiken in Het Achterhuis?

7. Wat was het onderduikadres van de familie Frank?
______________________________________________________________
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8. Later komen er nog vier onderduikers bij. Wie zijn dit (namen)?
Hoe oud waren ze toen ze onderdoken?
a. Naam:
man/vrouw

Leeftijd:

b. Naam:

man/vrouw

Leeftijd:

c. Naam:

man/vrouw

Leeftijd:

d. Naam:

man/vrouw

Leeftijd:

9. Hoe werd de toegang tot het geheime gedeelte van het huis waar de
onderduikers woonden verborgen?

10. Hoe konden ze zo lang in het geheim overleven?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
11. Na twee jaar werden de onderduikers ontdekt. Hoe kwam dat?

12. Eerst werden Anne en de anderen naar een werkkamp in Nederland gebracht.
Daarna werden ze overgebracht naar het concentratiekamp van
________________________, maar toen de Russen dit concentratiekamp
naderden, werden de meisjes gedeporteerd naar het concentratiekamp van
________________________ .
13. De omstandigheden in de concentratiekampen waren verschrikkelijk. Anne werd
ziek en kreeg ____________. Ze stierf kort na haar zus in _____________ .
14. Reken eens uit hoeveel tijd er was tussen haar arrestatie en haar dood?
______________________________________________________________
15. Wie was de enige van de familie die de concentratiekampen overleefde?
______________________________________________________________
16. Wie vond het dagboek van Anne terug voor de nazi’s het huis volledig leeg
haalden?
______________________________________________________________
17. Anne schreef veel verhalen naar een fictief vriendinnetje. Hoe heette zij?
______________________________________________________________
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