
Dit boek is onderdeel van de serie  
‘Van klein tot groots’, waarmee kinderen 

én volwassenen de levensverhalen 
ontdekken van belangrijke vrouwen uit 

de wereldgeschiedenis. Elk deel laat 
zien hoe een klein meisje met een grote 
droom opgroeide tot een sterke vrouw 

met grootse ideeën.

(Frankfurt, 12 juni 1929 –  
Bergen-Belsen, februari 1945) 

Anne Frank was een Duits meisje van 
Joodse afkomst dat tijdens de Tweede 

Wereldoorlog onderdook uit angst voor 
de nazi’s. Ze schreef haar ervaringen op 
in een dagboek, tot ze na ruim twee jaar 
werd ontdekt en weggevoerd naar een 

concentratiekamp. Daar stierf ze, slechts 
een paar weken voor het einde van de 
oorlog. Haar dagboek werd vertaald in 

meer dan 70 talen en geeft een stem aan 
meer dan een miljoen kinderen die zijn 

omgekomen tijdens de Holocaust.
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Eerder verschenen in de serie ‘Van klein tot groots’:
- Coco Chanel 
- Audrey Hepburn



Anne was een klein Joods meisje dat werd 
geboren in Duitsland. Samen met haar 
ouders en haar zus Margot woonde ze in 
Frankfurt, waar ze heel gelukkig was.



Toen Anne vier jaar was, werd een man met een kleine zwarte 
snor de baas in haar land. Zijn naam was Hitler. Hij haatte alle 
Joden en wilde dat ze zouden verdwijnen.



Gelukkig kon de familie van Anne naar 
Nederland verhuizen, waar het wel veilig 
was en waar ze rustig konden wonen, 
zoals alle andere mensen.



Maar toen viel Hitler met zijn nazileger half 
Europa binnen, en ook Nederland werd bezet. 
Na een tijdje moest Anne een gele ster op 
haar kleren dragen en ze moest naar een 
speciale school, omdat ze Joods was.



Toen Anne dertien werd, kreeg  
ze van haar ouders een dagboek.  
Zo ontdekte ze hoe fijn het was 
om in haar eentje te schrijven.
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