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Rostrum met ‘n valdeur.  Aan die valdeur se onderkant is liggies wat aangesit kan word 

wanneer Anne hier lê en skryf.  Die voorkant van die rostrum is oop en alle aksies onder die 

rostrum is sigbaar vir die gehoor.  

 

Voiceover:  

12  Junie 1942 

Ek hoop ek sal jou kan vertrou met alles wat ek skryf, selfs oor die dinge waarmee ek nog 

nooit enige iemand kon vertrou het nie. Ek hoop jy sal my kan troos en altyd daar wees vir 

my.  

Ek weet jy sal.  

Liefde Anne 

Sondag 14 Junie 1942 

Ek gaan begin by die heel eerste oomblik wat ek jou gekry het. Ek het jou op die tafel sien lê 

saam met al my ander geskenke. Maar ek mag nie wakker gewees het of rond geloop het nie, 

so ek moes my nuuskierigheid beteuel tot kwart voor 7. Toe ek nie meer langer kon wag nie 

het ek na die eetkamer gehardloop waar Moortje (ons kat) ongeduldig teen my bene kom 

skuur het.  

‘n Rukkie na 7 het pappa en mamma sitkamer toe gekom en ons het begin om my geskenke 

oop te maak. En jy was die eerste ding wat ek raak gesien het.  Daar was ‘n bos rose, peonies 

en ‘n potplantjie. Pappa en mamma het vir ‘n blou bloesie, ‘n speletjie, ‘n bottel druiwesap 

wat baie proe soos wyn (wat te verstane is, want wyn kom mos van druiwe af), ‘n legkaart, 

room, 2.50 guilders ( dit is 250 sent) en ‘n geskenkbewys vir twee boeke gegee. Daar was 

koekies, wat ek self gebak het, ek moet sê ek raak nou ‘n voorslag in die kombuis – veral met 

koekies bak....baie lekkergoed en ‘n aarbeitert wat mama gebak het. O ja, en ‘n brief van 

Oumie. Mooi betyds vir my verjaardag, maar ek dink dit was net per toeval.  

Pousetyd het ek koekies uitgedeel aan my vriende en onderwysers. Ek het eers na 5 by die 

huis gekom, want ons het LO gehad. Ek haat LO. Ek mag nooit aan iets deelneem nie, want 

my skouer en my heupe haak soms uit en dit is vrek seer, maar omdat dit my verjaardag was 

kon ek kies wat ons moes doen. Ek het volleyball gekies.  Almal het na die tyd in ‘n sirkel om 

my gedans en gesing: “Veels geluk liewe Anne, omdat jy verjaar!”  



4 
 

Toe ek by die huis kom was Sanne klaar daar. Ilse, Hanneli en Jacquline het sommer direk 

van LO af na my toe gekom. Sanne was my beste vriendin. Mense het altyd gesê: “Hier kom 

Anne, Hanne en Sanne....” Ek het later vir Jacquline ontmoet by die Joodse Lyceum, nou is 

sy my beste vriendin. Hanne en Ilse is beste vriendinne en Sanne het nuwe vriende gemaak 

toe sy na ‘n ander skool toe moes gaan.  

Hulle het vir my ‘n pragtige boek gegee, Tannie Helene het vir my ‘n puzzle gegee, ek het die 

mooiste borsspeld by Tannie Leny gekry en nog ‘n fantastiese boek – Daisy goes toe the 

mountains.  

Vanoggend toe ek in die bad lê het ek gedink....Hoe wonderlik sou dit wees om ‘n hond te 

mag hê. Net soos Rin Tin Tin. Ek sal hom Rin Tin Tin noem en hom saamvat skool toe. Dan 

kon hy in die opsigter se kamertjie bly en vir my wag tot na skool.  

Maandag 15 Junie 1942 

Vandag was my partytjie. Die Rin Tin Tin fliek was fantasties! Almal was mal daaroor! Ek 

het nog twee borsspelde gekry, ‘n boekmerk en twee boeke. Ek wil julle vertel van my 

klasmaats en wie almal by my partytjie was.  

Betty Bloemendaal lyk arm, ek dink sy is. Sy woon in so ‘n grillerige straat in Wes 

Amsterdam, maar niemand van ons weet regtig waar nie. Sy doen baie goed in haar toetse. 

Maar dit is omdat sy hard leer, nie omdat sy slim is nie. Sy is baie stil en praat omtrent nooit 

nie.  

Jacqueline is veronderstel om my beste vriendin te wees, ek het nog nooit ‘n beste vriendin 

gehad nie. Ek het gedink Jaqueline is die een, maar ek was verkeerd.  

Vir hierdie deel gebruik ek afkortings omdat hierdie persone anoniem sou wou bly... 

D.Q. is altyd gespanne en sy vergeet alles. Sy is baie deurmekaar en haar huiswerk is nooit 

klaar nie, dan gee die onderwysers vir haar nog meer huiswerk as straf. Sy is baie vriendelik.  

E.S praat verskriklik baie dit is nie eers snaaks nie! Sy vat altyd aan jou hare of vroetel aan 

jou knope of trek jou ore as sy met jou praat. Hulle sê sy hou niks van my nie, maar ek gee 

nie om nie, want ek hou ook nie baie van haar nie.  

Dan is daar JR. Ek kan ‘n boek oor haar skryf. Sy is ‘n aaklige mens! Sy is agteraf, neus-in-

die-lug, stuckup en ‘n regte skinderbek wat dink sy is groot! Sy het vir Jacquline onder haar 
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vlerk geneem en ek haat elke oomblik daarvan. JR. is verskriklik liggeraak en bars sommer in 

trane uit oor die kleinste dinge, en om alles nog erger te maak – sy is ‘n show-off. Sy moet 

altyd reg wees. Sy is baie ryk en het ‘n kas vol van die mooiste rokke, maar ek persoonlik 

dink dit pas haar glad nie. Sy dink sy is die kat se snorbaard en sy gaan eendag ‘n model op 

‘n kalender word. Ek en sy kan mekaar nie verdra nie.  

G.Z is die mooiste meisie in ons klas. Sy het ‘n mooi gesiggie, maar sy is baie dom. Ek dink 

hulle gaan haar ‘n jaar terug hou, maar ek het dit nie vir haar gesê nie.  

Ons was 12 meisies. En dan is daar die seuns. Maar daar is nie veel oor hulle te sê nie. 

Maurice is verlief op my, maar hy is ‘n pes en ‘n pyn in die gat. Sallie het ‘n vuil brein en 

maak altyd vieslike grappies oor seks en meisies....hulle sê hy het al al die pad met ‘n meisie 

gegaan. Ek gee nie om oor die skinderstories nie, ek is mal oor hom, want hy is vrek snaaks. 

Emiel is vervelig en sweef net in die vertrek rond soos ‘n spook. Rob was verlief op my, maar 

ek kan hom nie verdra nie. Hy is hopeloos te vol van homself, ‘n tweegat jakkels en hy dink 

as hy gaan sit sak die son.  

Max is ‘n plaasoutjie van Medemblik. Hy is van daai soort wat jou ma van sal hou.  

Herman het ook ‘n vuil brein en hy is heeltemal seksbehep en jaag al wat rok dra. Leo is 

Jopie se beste vriend, maar kan oor niks anders as meisies praat nie, Albert kom van die 

Montessori skool en het al ‘n graad gespring omdat hy so slim is. Leo kom van dieselfde 

skool, maar is glad nie slim nie. Ru is ‘n kort, nerdy outjie van Almelo. Harry is die 

ordentlikste ou in ons klas. Hy is oulik. Werner is ook oulik, maar hy is te vervelig vir my.  

Sam en Appie is twee regte bederfde buffels. Ek hou nie baie van hulle nie.  

20 Junie 1942 

Om in ‘n dagboek te skryf is nogal ‘n vreemde ervaring vir my. Nie net omdat ek nog nooit 

iets geskryf het nie, maar ook omdat niemand regtig vroeër of later gaan belangstel of omgee 

oor die gedagtes van ‘n 13jarige dogtertjie nie.  Maar ag, dit maak nie saak nie. ek hou van 

skryf en ek dink ek het ‘n groter behoefte om te praat oor dit wat ek dink en voel.  

Papier het meer geduld as mense. Ek het nou die dag hierdie aanhaling uitgedink. Ek was 

bietjie verveeld en depressief, alleen by die huis, met my ken gestut in my hande besig om te 

wonder moet ek uitgaan of by die huis bly. En dit is toe dat ek besef. Papier het meer geduld 
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as mense. Nie dat ek beplan dat iemand ooit hierdie notaboek of “dagboek” moet lees nie. 

Selfs al kry ek ‘n beste vriendin sal dit seker geen verskil maak nie.  

Dit is tog hoekom ek ‘n dagboek begin skryf het. Omdat ek geen vriende het nie. Soms voel 

dit vir my of ek die enigste mens op aarde is. En tog is ek nie. Mamma en pappa is mal oor 

my, my sussie is sestien en sy verdra my, en dan is daar omtrent dertig ander wat ek seker 

kan vriende noem. En dan is daar die seuns ook. Baie van hulle is verlief op my. Simpel 

goed! Ek het al gesien hoe loer hulle na my in die klaskamer, van hulle is so simpel hulle 

gebruik selfs klein sakspieëltjies wat hulle skelm onder hulle banke wegsteek. So ja, ek het 

seker vriende, en as jy na my sou kyk sou jy dink ek het alles, maar tog soek ek daardie een 

spesiale vriend. Wanneer ek saam met vriende is wil ek net ‘n lekker tyd hê. Ek kan nie 

gesels oor gewone goed of dinge waaroor ek wonder of dink nie, en dit is my probleem. 

Ons kan nie nader aan mekaar kom nie, want ons vertrou nie mekaar met geheime of 

bekommernisse nie. Miskien is dit my skuld dat ons nie oor meer ernstige goed praat nie. Dit 

is hoekom hierdie dagboek begin skryf het. Ek wil nie net feite en bolangse geselsies 

neerskryf soos ander mense nie. Ek wil hê hierdie dagboek moet my beste vriend word.  

En daarom gaan ek hierdie vriend Kitty noem.  

My lewe is gewoonweg. My pa is die wonderlikste pa wat ek ken! Ons lewe is normaal. Wel, 

soortvan.  Na die oorlog was ons vryheid beperk. Ons moes almal ‘n geel sterretjie dra. Ons 

moes ons fietse inhandig, ons mag nie meer met motors gery nie nie, nie eers ons eie nie, 

geen publieke vervoer soos taxis of busse, die winkels was slegs oop vir Jode tussen 3 en 

5pm, ons mag nie in die strate gewees het tussen 8pm en 6pm nie.  Ons is verbied en weg 

gejaag by teaters, flieks en enige ander vorm van vermaak, geen tennis, publieke 

swembaddens, hokkievelde, atletiekbane, ons mag nie in ons tuine gesit het na 8pm nie, Jode 

mag nie Christine besoek het in hulle huise nie, en ons moes na spesiale Joodse skole toe 

gaan.  

Jy mag nie dit nie, jy mag nie dat nie, maar die lewe het steeds aangegaan.  

Jacuque het altyd gesê: “Ek sal nie waag om iets meer as die gewone te doen nie, want ek is 

bang selfs dit word nie toegelaat nie....:  

Woensdag 8 July 1942 

Liewe Kitty 
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Dit voel soos jare sedert ek met jou gesels het. So baie het gebeur en dit voel asof die hele 

wêreld onderstebo gedraai het. Maar soos jy kan sien Kitty is ek nog springlewendig. Pappa 

sê: “Ja ons is lewendig, maar moenie vra hoe of waar nie....” Ek verstaan dit nie heeltemal 

nie. Hulle wou vir Margot kom haal. Omdat sy sestien is en ‘n Jood is is sy nou oud genoeg 

op haar eie klaar te kom of in ‘n fabriek te gaan werk. Pappa het gesê ons gaan wegkruip. 

Waar? In ‘n huis? In die platteland? In ‘n pondok? Wanneer, waar, hoe? Hierdie was die vrae 

wat deur my kop gemaal het, maar ek het liewer net stil gebly.  

Ek en Margot het begin om al ons belangrikste besittings in ‘n skooltas te pak. Jy was my 

eerste keuse. Verder het ek krullers, sakdoeke, skoolboeke, ‘n kam en ou briewe gegryp. Ek 

het seker die simpelste goed in my tas geprop, maar ek is jammer – herinneringe beteken vir 

my meer as mooi rokke.  

Ek wou nie slaap nie, want het ek geweet vanaand is my laaste aand in my eie bed. Maar ek 

was so moeg ek het dadelik aan die slaap geraak. Mamma het ons half 6 wakker kom maak.  

Die vier van ons was so toegedraai in klere dit het gelyk of ons geslaap het in ‘n vrieskas. 

Geen Jood mag op straat gesien word met ‘n tas nie.  

Ek het twee vessies, drie pare onderklere, ‘n rok, ‘n baadjie, ‘n reënjas, twee pare sykouse, 

swaar skoene, ‘n keps, ‘n serp en nog klomp ander goed aangetrek. Ek het versmoor nog voor 

ons by die huis uitgestap het.  

Half 8 het ons die deur toegetrek. Met alles wat ons sin was daar binne. Tot Moortje, my kat. 

Ons het ‘n briefie gelos vir Mr. Goldschimdt, sy sou na die bure toe gaan en hulle sou haar 

nuwe familie word en vir haar ‘n goeie huis gee.  

Die kaalgestroopte beddens, halfleë borde en ontbytskottelgoed, Moortje se pond vleis in die 

kombuis....ons is vinnig daar weg. Na veiligheid. Niks het meer saak gemaak nie.  

Tot môre.  

Liefde Anne. 

Donderdag 9 Julie 1942 

Liewe Kitty 
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So daar was ons. Ek, pappa en mamma in die gietende reën, elkeen met ‘n skooltas en ‘n 

inkopiesak volgeprop tot oorlopens toe met noodsaaklike items, oftewel, dit wat ek gedink 

het belangrik was. Die mense op pad werk toe het vir ons gekyk met hartseer simpatieke oë. 

Jy kon sien hulle weet. Die geel ster was vanselfsprekend.  

Eers op pad na ons wegkruipplek het pappa ons vertel dat hy al maande lank van ons meubels 

stuk-stuk uitgesmokkel het en toe gaan wegsteek in ons nuwe huis. Ons sou eers die 16de 

ingetrek het, maar omdat hulle vir Margot begin soek het, moes ons vroeër vlug. Wat beteken 

het, dit was omtrent ‘n hele 10 dae te vroeg. Ons sou maar moes regkom  met dit wat in die 

kamers was.  

Ons het gaan wegkruip in pappa se kantoor. Dit klink nou simpel om dit so te stel, maar ek 

sal my bes probeer om te verduidelik hoe die gebou van binne lyk.  

Reg langs die groot stoorkamer is daar ‘n buitedeur wat lei na die kantoor. In die kantoor is 

daar nog ‘n privaat deur met ‘n stel trappe. Aan die bopunt van die trappe is daar ‘n groot 

getinte venster met die woorde “KANTOOR” op. Dit maak moeilik van buite oop. Die 

kantoor is lig en helder en ruim. Aan die agterkant van die kantoor is daar nog ‘n kleiner deur 

wat lei na die agterkantoorkamer. Hierdeur lei ‘n lang donker gangetjie na ‘n privaat kantoor. 

Vol geprop met mooi matte en donker meubels, mooi lampe, warm water en ‘n groot 

kombuis. ‘n Stel steil enkelswik-houttrappe lei dan na die 3de vloer. Die deur regs van die 

balkon lei dan na die “Geheime Kamer”. 

Niemand sou ooit dink dat daar nog soveel kamers en gangetjies agter die vervelige 

KANTOOR-deur skuil nie. Daar is ‘n klein voordeurtjie en nog ‘n stel trappe, aan die 

linkerkant van die gang is ‘n kamer.  

En dit is hier waar die Frank familie sal woon.  

Saam met ons woon Meneer en Mevrou Daan en hul sestienjarige seun Peter.  

En dit is dit! Welkom Frank familie! Nou het ek jou voorgestel aan ons lieflike nuwe woning.  

Liefde Anne 

Vrydag 10 Julie 1942 

Liewe Kitty 
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Ek kan jou seker verveel en jou in die fynste detail vertel hoe lyk ons nuwe huis, maar ek sal 

jou later vertel soos ek skryf.  

Ons het heeldag bokse uitgepak, kaste volgepak, gehammer en gespyker tot alles regop en toe 

kon bly, totdat ons uiteindelik in ons skoon beddens kon omval en slaap. Ons het nie eers ‘n 

gekookte ete gehad nie, maar ons het nie omgegee nie. Mamma en Margot was te oorhoeks 

en moeg om te eet en ek en pappa was te besig.  

Dinsdagoggend het ons aangegaan daar waar ons gestop het. Bep en Miep het vir ons gaan 

inkopies doen met ons rantsoen koeponne. Pappa het vir ons donker skerms en lappe oor al 

die vensters gehang en weer was ons besig van die oggend tot die aand. Ek het nooit regtig 

gedink dat hierdie ‘n groot verandering in my lewe is nie, tot Woensdag. Vir die eerste keer 

vandat ons hier aangekom het, het ek besef my lewe sal nooit weer dieselfde wees nie, want 

ek besef wat is besig om met my te gebeur en wat gaan nog.  

Ek sal jou nog alles vertel.  

Liefde Anne 

Saterdag 11 Julie 1942 

Liewe Kitty 

Mamma en pappa kan nogsteeds nie gewoond raak aan die ou groot Westertoren kerklok nie. 

Hy slaan elke halfuur met ‘n harde GONG! en dit maak hulle mal! Nie vir my nie. Ek hou 

daarvan. Veral in die aand. Dit voel soos nog ‘n ou vriend wat saam met jou waghou. Ek hou 

van ons nuwe huis. Dit voel nog nie regtig soos huis nie. Meer soos ‘n vreemde vakansie in 

‘n baie vreemde opset.  

Ma het vir ons ertjiesop probeer kook, maar sy het daarvan vergeet en alles pikswart 

verbrand. Maak nie saak hoe lank ons geskrop het nie, die pan het swart gebly.  

Ons het gisteraand gaan radio luister in die privaat kantoortjie. Ek was so bang iemand hoor 

ons dat ek pappa gesmeek het om my terug te vat boontoe. Mamma het later gesien ek is 

angstig en sy het saam met my terug gegaan.  

Ek kan nie wag vir die van Daans om te kom nie! Hulle kom Dinsdag. Dit gaan soveel meer 

pret wees en hopelik nie meer so stil en vervelig nie. Vreemd. Die stilte in die aande maak 
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my onrustig. Maar dit is nie so sleg hier nie. Ons kan na pappa se radio gaan luister en hier is 

baie boeke en speletjies en legkaarte. Hier is ook hope blikkies aarbeie en kersies.  

Ons moes gister vir Mr. Kugler twee kratte vol kersies ontpit. Ek gaan die kratte gebruik om 

vir my boekrakke te maak.  

Iemand roep my. Gesels weer.  

Liefde Anne.  

Sondag 12 Julie 1942 

Liewe Kitty 

Ek kom agter ek dryf al hoe verder weg van ma en Margot. Jy kan die verskil duidelik sien 

hoe hulle met haar en met my praat.  

Byvoorbeeld – Margot het gister die stofsuier gebreek, en as gevolg van dit sit ons nou 

sonder krag vir die res van die dag. Ma het net gesê: “Wel Margot, dit is nie moeilik om te 

sien dat jy nie gewoond is aan skoonmaak nie....Anders sou jy nie die prop so uit die muur 

gepluk  het nie!”  Margot het iets gemompel en dit was die einde van die storie.  

Maar vanmiddag toe ek ma se inkopielys wou oorskryf omdat niemand kan sien wat sy 

skribbel en omdat sy ‘n aaklikge handskrif het, toe mag ek nie en toe skel sy my uit voor 

almal en toe het almal ‘n eier te lê oor my.  

Ek pas nie in by hulle nie. Hulle kloek die heeltyd saam en is so sentimenteel. Ek is liewer 

sentimenteel op my eie. Hulle sê altyd dit is so lekker om ons viertjies bymekaar te hê, maar 

niemand vra ooit vir my of dit vir my lekker is nie.  

Pa is die enigste een wat my verstaan. Alhoewel hy my verdedig kies hy tog altyd ma en 

Margot se kant. Hy moet seker, want hy is met ma getroud. Ek haat dit as hulle van my praat 

voor vreemde mense en vir hulle vertel hoe ek huil en dat ek nukke en grille het. Maar die 

ergste is as hulle praat oor Moortje. Sy is my swakheid. Ek mis haar elke minuut van die dag 

en ek droom baie keer dat sy terug is by my en by my voete opgekrul lê as ek wakker word.  

Van vandag af gaan ek meer fokus op realiteit en minder sentiment. 

Liefde Anne.  
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Vrydag 14 Augustus 1942 

Liewe Kitty 

Ek het ‘n maand laas met jou gesels, nie omdat ek jou vergeet het nie, dit is net dat hier regtig 

niks interessant gebeur het nie.  

Die van Daans is hier en die huis is vol. Peter is baie skaam en ongemaklik en nou nie regtig 

die beste geselskap nie.  Mevrou van Daan het ingestap gekom met ‘n enorme pot onder haar 

arm. “Ek  voel net nie gemaklik sonder my koos nie...” het sy gesê en die reuse koperpot 

onder haar bed ingedruk. Ek moes my lippe so hard teen mekaar druk om nie te lag nie, my 

oë het begin traan.  

Van die eerste ete af het ons een groot gelukkige gesin geword.  

Meneer van Daan het vir ons alles vertel, van ons huis, en dat die Nazis een of ander tyd die 

huis gaan kom deursoek en ons meubels verbrand of weggooi. Ek het nie geluister na hierdie 

praatjies nie, ek wou hoor van Moortje. Sy is veilig by die bure en gelukkig.  

Ek is bly.  

Liefde Anne.  

Vrydag 21 Augustus 1942 

Liewe Kitty 

Ons geheime wegkruipplek is nou regtig ‘n geheim. Mnr. Kugler het gesê ons moet so gou as 

moontlik ‘n boekrak bou wat aan die buitekant met ‘n skanier aan die voordeur vasgeskroef 

moet word. Hy sê die huise word nou selfs deursoek vir fietse wat weggesteek word.  

Elke keer wanneer ons na die onderste verdieping wil gaan moet ons koes of kruip. Na drie 

dae toe loop almal met bloukolle en knoppe op hulle voorkoppe. Peter het vir ons ‘n 

handdoek vasgekap teen die deurkosyn. Kom ons kyk of dit sal help!  

Verder gebeur hier nie veel nie. Peter het vandag sy hare gewas, maar dit was niks 

opwindends nie. Ma hanteer my nogsteeds soos ‘n baba en dit irreteer my grensloos. Verder 

dink ek nie Peter het regtig veel beter geraak nie. Hy lê net heeldag op sy bed, doen bietjie 

houtwerk as hy moet, en gaan slaap dan verder. Wat ‘n lui bobbejaan!  
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Dit lyk of dit ‘n pragtige dag is vandag.  

Liefde Anne  

Woensdag 2 September 1942 

Liewe Kitty 

Meneer en Mevrou van Daan het vandag die verskriklikste uitval gehad. Pappa en ma sou 

nooit kon droom om so voor ons te baklei nie. En die argument was oor iets so nietigs, mens 

sou nie eers ‘n woord daarop wou mors nie, maar soos hulle sê – elke huis het sy kruis.  

Ek kon sien dat dit baie moeilik was vir Peter, want hy was in die middel vasgevang, maar 

niemand neem in elk geval vir Peter ernstig op nie, want hy is hipersensitief en ‘n regte lui 

gat. Hy was gister in ‘n totale toestand, want sy tong was blou en nie pienk nie en vandag 

loop hy rond met ‘n dik serp, want sy nek is styf.  Hy kla alewig oor sy niere, sy hart, sy 

longe...hy is ‘n regte ipikonder! (dit is die regte woord nê?) 

Ma en Mevrou van Daan kom nie regtig oor die weg nie. Byvoorbeeld Mevrou van Daan 

gebruik net ons linne uit die linnekas. Sy het sommer net aangeneem ons linne is genoeg vir 

twee families. Sy gaan ‘n lekker verrassing kry as sy moet weet Ma het lankal ons beddens 

oorgetrek met haar blommetjie-lakens. Sy gebruik ook net ons breekware in plaas van haar 

eie. Omdat ek nog altyd ‘n ongeluksvoëls is, het ek gister een van haar sopbakkies gebreek. 

“O, kan jy nie meer versigtig wees nie! Dit was die laaste een van die stel!” het sy vies 

uitgeroep.  

Peter het ‘n groot bakleiery veroorsaak oor ‘n simpel boek wat hy skelm in sy kamer gaan 

lees het. Ons mag so veel lees soos wat ons wil, maar daar is ‘n paar boeke wat Ma-hulle hou 

vir die grootmense. Natuurlik het Peter een uitgesnuffel en nadat sy kamerdeur vir twee dae 

toe was het Meneer van Daan snuf in die neus gekry. Hy het Peter se kamer deur gesoek en 

die boek gekry en gevat. Die aand toe ons wil eet toe weier Peter om af te kom.  

“Ek gaan nie eet nie.” 

Meneer van Daan het sy servet neergegooi. “Nou het ek genoeg gehad van die mannetjie se 

nonsens!” en hy by die trappe opgehardloop. 

Na drie dae se dikbek rondsluip en stilstuipe het alles weer terug gekeer na normaal.  
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Ons gesels weer.  

Liefde Anne 

Maandag 21 September 1942 

Ek het vandag net iets klaar geskryf oor Mevrou van Daan, toe sy skielik in die kamer instap.  

Ek het die boek met ‘n harde doef! toegeklap.  

“Anne, kan ek ‘n bietjie na jou skryfwerk koekeloer?”  

“Nee Mevrou van Daan.” 

“Ag, dan net die laaste bladsy... 

“Nie eers die laaste bladsy nie Mevrou van Daan...” 

Natuurlik het ek amper tien dode gesterf, want ek was juis besig met ‘n onvleiende 

beskrywing van haar.  

Hier gebeur elke dag iets, maar ek is of te moeg of te lui om alles neer te skryf.  

Liefde Anne 

Sondag 27 September 1942 

Vandag is dit Mevrou van Daan se beurt om dikbek rond te loop met stilstuipe. Sy is 

ongeskik en happerig en sy begin al hoe meer van haar goed toesluit en wegsteek. Asof ons 

haar lelike ou koppies en bekers en kussingslope wil steel!  

Sy is vandag behoorlik skoorsoekerig met my! Aan tafel het ek net ‘n klein skeppie groente 

vir my opgeskep, want ek haat groente met ‘n passie – hierdie het natuurlik dadelik haar oog 

gevang: 

“Kom nou Anne....Eet nog bietjie groente...” 

“Nee dankie mevrou van Daan. Die aartappels is meer as genoeg.” 

“Groente is goed vir jou, hoor daar, jou ma sê ook so. Kom kry nog!” 

Gelukkig het pappa ingespring en vir haar verduidelik dat ek nie van die groente hou nie.  
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Toe blaas sy omtrent op soos ‘n brulpadda en skree: 

“Jy sou darem dit probeer het in ons huis! Ons weet hoe om kinders maniere te leer en reg 

groot te maak! Hierdie is veregaande. Anne is tot in die afgrond in bederf. As Anne my 

dogter was....” 

Dit is gewoontlik hoe haar tirades begin en eindig. “As Anne my dogter was....” 

Dankie tog ek is nie.  

Pa se mond het styf getrek en hy het gesê: “Daar is niks fout met Anne se opvoeding nie. Sy 

is ‘n intelligente jong dame met mooi maniere en ‘n kop op haar lyf. En wat die groente 

aanbetref, wat moet die arme kind doen. Die groente waarvan sy hou word nie geeet nie, 

want dit skep...uhm....’n atmosfeer in die kamer...” 

Ek dog ek sluk my servet in van die lag.  

Die “atmosfeer” waarvan pappa praat is Madame van Daan se gasuitlating! Sy kan glad nie 

boontjies of kool in die aande eet nie, want anders swel sy op soos vetkoek en kry sy 

vreeslike winde en gas.  

Om haar te sien bloos was die hoogtepunt van my dag.  

Liefde Anne 

Saterdag 3 Oktober 1942 

Liewe Kitty 

Gister het ek en ma weer ‘n uitval gehad. Sy het nou wraggies onnodig gaan staan en stof 

opskop! Sy het vir pappa al my sondes gaan staan en uitblaker tot ek begin huil het. En ek het 

‘n aaklige hoofpyn gehad, wat die huilery net nog erger gemaak het.  Ek het vir pappa gesê ek 

het hom meer lief as vir mamma, maar hy het net gesê hierdie is ‘n fase en dit sal oorwaai, 

maar ek dink nie so nie.  Ek kan ma nie verdra nie en ek moet myself so inhou om nie die 

heeltyd haar kop af te byt nie. Partykeer moet ek so hard konsentreer om haar nie sommer ‘n 

oorveeg deur die gesig te gee nie! Ek weet nie hoekom ek nie van haar hou nie.  Ek dink dit is 

sonde.  Vergewe my dan asseblief Kitty. Pappa sê as ma siek voel moet ek haar help en 

bietjie meer behulpsaam in die huis probeer wees sonder dat hulle my alewig moet smeek om 

iets te doen. Ek gaan nie, want ek is nie lief vir haar nie en ek is ook nie lus nie.  
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As ma eendag moet doodgaan sal dit my nie regtig pla nie, maar pappa...Kitty, ek hoop pappa 

lewe vir ewig en altyd en dat ons eendag saam sal sterf. Ek weet dit is lelik van my, maar dit 

is hoe ek voel. Ek hoop ma lees nooit hierdie of enige iets wat ek ooit sal skryf nie.  

Ek mag deesdae van die grootmense se boeke lees. Ek lees op die oomblik Eva’s Youth. Dit 

is maar simpel vir my. Eva het gedink babatjies groei aan bome soos appels en dat die 

ooievaar hulle kom pluk en vir hulle mammas gaan aflewer. Toe sien sy eendag hoe haar 

vriendin se kat kleintjies kry. Sy het gedink ‘n kat lê eiers soos ‘n hoender en broei dan so 

haar babatjies uit. Sy glo vas mense lê ook eiers en dat die mamma opgaan kamer toe en hurk 

en druk en bloeps! daar val die eier uit. Toe wil Eva ook ‘n babatjie hê en sy gaan haal ‘n 

wolserp en hurk bo-oor die serp en druk – maar geen eier het uitgekom nie. Sy het selfs 

probeer kraai en kloek soos ‘n hoender! Ek verstaan nie hierdie deel so lekker nie. Eva het na 

‘n rukkie weer hard gedruk en toe kom daar ‘n wors uit, nie ‘n eier nie? Daar is ook ‘n 

hoofstuk oor vrouens wat hulle lywe verkoop op straat en sommer baie geld maak. Ek sal 

darem my lyf so ten toon stel aan ‘n man! Nooit gesien nie! Al eet ek net suikerbrood en 

water. O, en dan is daar ook ‘n deel van Eva wat menstrueer.  

Ek kan nie meer wag vir dit nie! Dan is ek uiteindelik ‘n groot vrou en hoef ek nie meer na 

ma en haar oumenspraatjies te luister nie! Pappa het alweer gebrom en gegrom en gedreig om 

my dagboek weg te vat!  

Oooo die vernedering! Dit sal die ergste van ergstes wees as iemand ooit my dagboek kry!  

Van vandag af gaan ek dit wegsteek. 

Bye-bye 

Anne 

9 Oktober 1942 

Liewe Kitty 

Vandag het ek niks anders as slegte nuus nie. Omtrent al ons Joodse vriende en kennisse is 

weggeneem. Die Gestapo het self gedreig om hulle te vervoer in donkiekarre met waentjies 

aan, al die pad tot in Westerbork, waar hulle ‘n groot kamp in Drenthe opgeslaan het.  

Miep het ons stories vertel wat sy gehoor het by iemand wat ontsnap het. Die mense kry niks 

om te eet nie, en daar is net vir een uur ‘n dag water beskikbaar. Daar is ook net een wasbak 



16 
 

en toilet vir duisende mense om te gebruik en mans en vrouens slaap in een kamer. Sy sê 

hulle skeer selfs die Jode se hare af. Ek sal darem maar baie hartseer wees as hulle my hare 

moet afskeer. Die Engelse radiostasies praat van gaskamers. Ek is nie seker wat dit beteken 

nie, maar pappa het net gesê: “Miskien is dit vinniger en meer pynloos....” en het toe die radio 

afgeskakel. 

Bep is ook in ‘n toestand. Haar kêrel is Duitsland toe gestuur en elke keer as daar ‘n vliegtuig 

oor vlieg dan raak sy histeries, want sy glo vas hulle gaan die hele bom net so op Bertus se 

kop laat val!  

Ek wou al ‘n grappie gemaak het en iets gesê het soos: “Ag toemaar, Bertus se kop is tog nie 

so groot nie, dalk val die bom hom mis...” maar dit sou onsensitief wees.  

Die Duitsers is darem maar ‘n wonderlike nasie! (ek is sarkasties Kitty...) Ek haat hulle, en 

om te dink ek is een van hulle! Nee, dit is nie waar nie. Hitler het al lankal ons nasionaliteit 

van ons af weg gevat. En dit is nou maar so – daar is nie groter vyande as die Jode en die 

Duisters nie.  

Liefde  

Anne 

Donderdag 29 Oktober 1942 

My liewe Kitty 

Ek is bekommerd oor pappa. Hy is baie siek, vandag het die eerste kolletjies begin uitslaan en 

sy koors is hoog. Dit lyk soos masels. Mamma het hom toegedraai in komberse met die hoop 

om die koors uit te sweet en te breek. 

Ons het vanoggend gehoor dat die van Daans se meubels alles vernietig is. Ons het niks vir 

Mevrou van Daan gesê nie. Sy is al vandat sy hier aangekom het ‘n pyn in die gat en kerm 

die heeltyd oor haar duur porselein en mooi meubels wat sy moes agterlaat het. Ons moes 

ook! So hoekom sy alleen kerm weet net sy alleen.  

Ps. Ek het belangrike nuus! Ek dink ek gaan een van die dae begin menstrueer! Deesdae is 

daar ‘n wit smeersel in my onderklere en ma het gesê my tyd is om die draai. Ek kan nie wag 

nie. Ek sal nie sanitêre doekies kan gebruik nie, want ons kry hulle nie meer nie en tampons 

is net vir vroue wat al babatjies gehad het.  
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Liefde Anne. 

Maandag 9 November 1942 

Liewe Kitty 

Peter het vandag verjaar. Hy het ‘n Monopoly bordspel, ‘n skeermes en ‘n ligther gekry. Nie 

dat hy rook nie, maar meneer van Daan sê dit lyk manlik.  

Peter moes van die sakke boontjies vir ons kombuis toe gedra het. Dit is omtrent 50 pond ‘n 

sak. Vir iemand met ‘n hartprobleem, stywe nek, nierprobleme en longontsteking het hy 

nogal maklik die swaar sakke opgetel. Windbol! Die volgende oomblik toe skeur die een sak 

en jy sien net boontjies vlieg! Dit het geklink soos die Duitsers se geweerskote soos die 

boontjies by die houttrappe af gerol het. Ek en Peter het botstil gestaan, ek tot my enkels toe 

toe in boontjies. En toe begin hy lag! Ons het so gelag dat die trane by ons wange afgeloop 

het.  

Toe moes ons elke liewe boontjie optel en die gemors weer terug in die sak kry.  

O ja, amper vergeet ek! Pappa is weer gesond. 

Liefde Anne 

Dinsdag 17 November 1942 

Liewe Kitty 

As ek ‘n advertensie oor ons wegkruipplek kon skryf sou dit as volg lees: 

‘n Unieke fassiliteit en tydelike akkomodasie vir Jode en ander ongewenste persone 

Besigheidsure – Heel jaar oop. 

Prys – Gratis 

Dieët – Laevet 

Lopende water in die badkamer (jammer geen bad nie!) Knus en gesellige houtstowe.  Privaat 

radio met ‘n direkte lyn na London. Beskikbaar aan alle loseerders na 6pm. Duitse stasies 

word slegs geluister om na die klassieke musiek kanaal te kan luister.  

Rustye – van 10pm tot 6pm Geen harde musiek of gesels nie.  
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Aktiwiteite – niemand word buite die huis toegelaat tot verdere kennisgewing nie. 

Taalgebruik – Dit is noodsaaklik dat daar ten alle tye saggies gepraat word. Slegs die taal van 

goed opgevoede mense word toegelaat – dus geen Duits nie.  

Boeke – Geen Duitse boeke mag gelees word nie, behalwe die klassieke boeke of boeke wat 

gebruik word vir opvoeding.  

Sing – saggies en 

 slegs na 6pm  

Etes word bepaal deur nuus oor die radio. Kan warm of koud  wees.  

Die waskom is vir almal se gebruik na 9pm. Loseerders mag bad in die badkamer, kombuis, 

privaatkantoor of die kantoor.  

Alkohol  - slegs vir medisinale gebruik. 

Liefde Anne.  

Donderdag 10 Desember 1942 

Liewe Kitty 

Meneer van Daan het gewerk in die vleis, wors en spesery industrie, en tot ons almal se geluk 

het sy talent om wors te stop nou handig te pas gekom.  

Ons het ‘n klomp vleis bestel en besluit om dit te droog, maar Meneer van Daan het gesê hy 

sal liewer dit verwerk en vir ons Bratwurst maak. Dit was nogal pret om te sien hoe hy die 

vleis deur die vleismeul sit, een, twee, drie keer, dan gooi hy klomp speserye by en prop dit in 

‘n deur ‘n lang dun pyp met ‘n derm vooraan. Ons het ‘n klomp wors aan die plafon gehang 

en almal het uitgebars van die lag toe hulle die worsgordyn in die wind sien wapper!  

Dussel het besluit om ‘n tandarts besigheid te open. Sommer net om snaaks te wees! Kom ek 

vertel jou van sy heel eerste pasiënt. Mevrou van Daan het op ‘n stoel gaan sit in die middel 

van die vertrek. Dussel het sy tassie uitgepak en gevra of van die dames parfuum het, wat hy 

kan gebruik as ontsmettingsmiddel en natuurlik vaseline, wat in die plek van was gebruik sou 

moes word. 
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Hy het Mevrou van Daan se mond wyd oopgerek en twee tande gekry wat haar laat krul het 

van die pyn elke keer as hy aan hulle raak. Na ‘n uitgerekte ondersoek het hy begin om die 

gat in die tand skoon te skraap. Mevrou van Daan het so ‘n keel opgesit en haar arms wild en 

woes begin rondswaai dat arme Dussel sy greep op sy tang verloor het. En toe ons weer sien 

toe sit sy tang vas tussen haar tande! Dit het regtig op my erewoord! Hoe meer Dussel 

probeer om die tang los te kry, hoe meer byt sy vas! Ons het geskree soos ons lag! Dit was 

seker baie gemeen van ons, maar kan jy jouself die prentjie indink!  

Na ‘n rukkie het Meneer van Daan met sy hande op sy heupe voor haar gaan staan en die die 

besigheid bekyk. En toe ons weer sien pluk hy die tang uit sonder ‘n boe of ‘n ba.  Dussel het 

so vinnig voortgegaan om die tande te stop, mevrou van Daan het nie eers kans gehad om 

weer te skreeu nie. Ek noem hierdie inskrywing die volgende: “Tandetrekker uit die 

Middeleeue” en “Kwak op Kantoor”.  

Een ding is verseker...dit sal ‘n rukkie neem voordat Mevrou van Daan weer ‘n afspraak 

maak.  

Liefde Anne. 

Sondag 16 April 1944 

My liefste Kitty 

Ek sal vir altyd gister se datum onthou, want dit is tog regverdig dat elke meisie die dag van 

haar eerste soen sal onthou. Die keer toe Bram my op my regterwang gesoen het en Meneer 

Woudstra op my regterhand tel nie. Hoe het ek hierdie soen gekry? Kom ek vertel jou! 

Gisteraand 8pm het ek saam met Peter op sy bed gesit toe hy skielik sy arm om my lyf draai. 

Omdat dit Saterdag was het hy nie sy overalls aangehad nie. 

“Kan ons nie bietjie opskuif nie?” het ek gevra. “dan kan ons koppe darem nie teen die kas 

stamp nie.” 

Hy het so ver van my af weg geskuif, hy was amper in die hoekie van die bed. Ek het my arm 

om sy lyf gevou en hy syne oor my skouer. Hy het my nader getrek en styf vasgehou. Ek kon 

voel hoe klop my hart teen sy skouer. Toe vat hy my kop en druk dit saggies teen hom. Ek 

dog ek hou op asemhaal. Hy het saggies sy kop op myne neergelê. Ek het vir 5 minute 

doodstil gesit, maar my nek het ongemaklik begin kramp. Ek het my kop weg getrek en hy 
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het na my gekyk en geglimlag. Hy het sy lang vingers deur my hare laat glip en daarmee 

gespeel. Kitty, dit was wonderlik! Sy vingers het oor my wange en my arms gegly. Ons het 

net so gesit. Koppe teen mekaar gedruk.  

Half 10 het hy opgestaan en sy tennisskoene aangetrek. Ons wou nie die huis wakker raas nie. 

Ek weet nie hoe dit gebeur het nie, maar toe ons onder by die trap kom het hy skielik gedraai 

na my toe en my gesoen, half deur my hare, half op my wang en half op my oor.  

Ek wou hê dit moes vir altyd so voel. 

Liefde Anne 

Vrydag 5 Mei 1944 

Liewe Kitty 

Ek dink Pa is kwaad vir my. Nadat ek hom vertel het van my en Peter is hy anders met my. 

Hy het my ook verbied om elke aand by Peter te gaan kuier, want hy is nie lus vir ‘n karfoefel 

onder sy dak nie! Ek haat daai woord! Om daaroor te moes praat was erg genoeg! Hoekom 

laat hy my nou nog boonop skuldig voel ook! Margot het darem vir my goeie raad gegee. 

Sy sê ek moet my man staan en doen wat ek dink reg is. Margot sê ek moet vir hom ‘n brief 

skryf, want as ‘n mens skryf vat jy langer om te dink as wanneer jy praat. Dan sê mens die 

regte goed op die regte plekke. 

As ek met pa kon praat sou ek vir hom die volgende sê: 

“Pa, ek weet jy is teleurgesteld in my, maar dit is hoe enige veertienjarige meisie optree. Om 

hier te woon is aaklig, dit is nie maklik vir jou nie, maar ook nie vir enige van ons nie. Jy 

weet nie eers hoeveel aande ek myself aan die slaap gehuil het nie, want ek moet altyd net die 

soet, liewe klein Anne wees wat op alles ja en amen sê. Maar pappa, ‘n jaar en ‘n half is 

verby. Ek is nou groot. Ek is ‘n vrou. Ek het nie meer ‘n ma nodig wat heeltyd oor my skouer 

loer nie. Ek wil nou op my eie wees en my eie mens wees. Moenie dink ek is net ‘n 

veertienjarige dogtertjie pappa, want die oorlog het my oud gemaak, hierdie plek het my oud 

gemaak, baie ouer as wat jy ooit sal verstaan.  

Jy kan my nie van Peter af weghou nie.  Nooit nie. Dan moet jy my maar opsluit. Maar vir 

nou, los my net uit!  
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Liefde Anne M. Frank 

Sondag 7 Mei 1944 

Liewe Kitty 

My hart is gebreek. Ek en pa het gister lank gepraat en ek het my oë uit my kop gehuil. Hy 

ook. Weet jy wat het hy vir my gesê Kitty? 

“Anne, ek het al baie briewe in my lewe ontvang, maar nog nooit een wat so seer gemaak het 

nie.  Jy, wat nog net liefde van my en jou ontvang het. Jy wat ‘n ma en ‘n pa het wat jou 

enige tyd sal en wil help in enige situasie. Jy maak asof ons niks is nie, asof ons geen insae 

meer in jou lewe mag hê nie. Jy bly my dogter Anne. Jy voel asof ons verkeerd is, maar ek 

belowe jou, jy het my diep seer gemaak. Ek wil jou net beskerm my kind. En ek weet wat is 

die beste vir jou. Verstaan jy dit dan nie? Miskien het jy dit nie so bedoel nie, maar dit is wat 

jy geskryf het. Woorde in ink is permanent Anne. Onthou dit.” 

Die ergste is die manier waarop Pa my vergewe het. Hy het my brief in die stoof gegooi en 

dit het verbrand tot niks. Asof dit nooit eers daar was nie.  

“Jy het nog baie om te leer Anne. Dit is tyd dat jy begin om vorentoe te kyk instede van af en 

om ander vir jou foute of gevoelens te blameer....Jy het geweet jou brief was onwaar en 

gemeen, maar jy was trots daarop.” 

Jammer pappa. Ek sal my woorde probeer terugtrek. Ek is jammer. 

Liefde Anne M. Frank. 

Donderdag 25 May 1944 

Vanoggend is Meneer van Hoeven gearresteer. Hy het blykbaar twee Jode in sy huis 

weggesteek. Die wêreld is op sy kop gedraai. Onderstebo en agterstevoor. Hulle sê al die 

Jode word na konsentrasiekampe toe gestuur, of tronk toe of sommer net toegesluit in selle. 

Meneer van Hoeven se arrestasie het ‘n groot invloed op ons etes. Ma sê daar sal geen meer 

ontbyt wees nie, middagetes is warm pap of brood en aandete gebakte aartappels en miskien 

groente of blaarslaai twee keer ‘n week. Ons gaan honger word, maar dit is beter as om 

gevang te word.  

Liefde jou Anne. M Frank. 
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Dinsdag 13 Junie 1944 

Liewe Kitty 

Nog ‘n verjaardag is verby. Ek is nou 15. Ek het selfs ‘n paar geskenke gekry. ‘n 

Geskiedenisboek, nuwe onderklere, twee belte, ‘n sakdoek, twee houertjies jogurt, ‘n 

botteltjie konfyt, twee heuningkoekies, ‘n goue armbandjie, ‘n stickeralbum, ‘n bossie sweet 

peas, lekkergoed, ‘n notaboekie, drie sny roomkaas en peonies van Peter. 

Ek weet jy is nuuskierig oor Peter nê Kitty? Peter het my lief, dit is so, maar nie lief soos vir 

‘n meisie nie.  Meer soos ‘n vriendin, of nog erger....’n sussie. Hy raak by die dag liewer vir 

my, maar dit is asof daar ‘n onsigbare krag ons van mekaar af wegdryf. Ek weet nie wat dit is 

nie. Dit is moeilik om te verduidelik.  

Miskien was dit net muisneste. Miskien was hy sommer net een groot maagpyn. Tog vang ek 

myself gereeld oor hom dagdroom en dink. Is dit ware liefde Kitty?  

Ons het al so baie gepraat oor die toekoms, die verlede en die hede. Maar ek mis die nou! En 

ek weet dit daar, maar dit bly buite ons bereik.  

Ek mis dit om buite te wees. Ek is verlief op die natuur. Blou lug, voëltjies wat tjirp, 

bloeisels, maanlig...reëndruppels en kaaltone op gras. Dalk is dit net my verbeelding maar as 

ek na die sterre en die maan loer voel ek veilig. Kalm. En tog ook nederig. En klein. Baie 

klein. 

Liefde Anne. M Frank.  

Vrydag 16 Junie 1944 

Liewe Kitty 

Mevrou van Daan het haar kop totaal en al verloor. Sy is heeltemal die kluts kwyt. Sy sê hulle 

gaan haar kom skiet en haar in die tronk gooi, sy dreig om haarself te hang en selfmoord te 

pleeg. Sy haat my. Veral omdat Peter so baie tyd saam met my spandeer en nie saam met haar 

nie.  Sy flankeer met die ander mans in haar simpel verbleikte pelsjas, sy laat my dink aan ‘n 

vet hoender met teveel vere. Dan baklei sy met almal, vloek en skel, begin haarself jammer te 

kry, huil, lag, histeries lag, en dan begin  alles weer van vooraf.  Wat op aarde moet ‘n mens 

met so iemand doen? Sy is van geen waarde tot die samelewing nie.  
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Daar is net een reël wat jy hier moet onthou:  

Lag  en vergeet alles en almal. Dit klink egosentries, maar dit is al wat jou weerhou van 

selfbejammering. 

Gisteraand 11pm is alle privaat fone afgesny.  

Liefde Anne M. Frank 

1 Augustus 1944 

Liewe Kitty 

Wat dink jy beteken die woord “weerspreek”? Net soos soveel ander woorde dink ek die’ 

woord kan op twee maniere geinterpreteer word.  Die eerste een: om nie ander se opinies in 

ag te neem of te aanvaar nie, om altyd die beste te wees, om altyd die laaste woord te hê – in 

kort, aaklige eienskappe. Die tweede, waarvoor ek nie gekend is nie, is my eie geheim. 

Soos ek al vir jou vertel het is ek in twee geskeur. Aan die kant my opgeruimdheid, my geluk, 

my lewe en bowenal – om die lekker dinge van die lewe te geniet. En by dit bedoel ek dat ek 

niks daarmee verkeerd vind om te flankeer, te soen, of selfs vir ‘n onder-die-belt grappie te 

lag nie. Hierdie kant van my lê gewoontlik en wag vir my ander kant – my dieper, rein, mooi 

en sagte kant – en voor ek kan keer sny hy hom keelaf nog voor mense my diepste binneste 

kan waardeer en regtig kan raaksien. Dit is hoekom mense nie van my hou nie. Ek kan 

heeldag ‘n hanswors wees, maar na dit kan niemand my meer verdra nie.  

My ligter aangeplakte Anne wen altyd. Weet jy hoeveel keer het al probeer om haar weg te 

stoot, maar dit werk nie. En weet jy hoekom? 

Ek is bang mense weet ek het ‘n ander Anne binne my. Ek is bang hulle dink ek is simpel en 

sentimenteel en dat hulle my nie ernstig sal opneem nie.  Ek is gewoond daaraan dat niemand 

die “lawwe Anne” ernstig opneem nie, maar sodra iemand die “ernstige Anne” wegstoot of 

uitlag voel dit of my wese uit my borskas geruk word. Sy is eenvoudig nie sterk genoeg vir 

hierdie tipe verwerping nie.  

Ek weet nie wat is fout met my nie. Sodra iemand om my begin kloek raak ek kwaad, en dan 

hartseer en op die ou end dop my hart om na buite en die slegte Anne kom uit en die goeie 

Anne bly binne....en tussendeur dit alles probeer ek net ‘n weg vind om te wees wie ek weet 

ek kan wees....  
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As daar maar net geen ander mense in die wêreld was nie.  

Liefde Anne M. Frank  

 

DIE EINDE 

 

Projeksies 

 


