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Tips bij het jeugdboek                                        
‘Buiten is het oorlog’
Ook jongere kinderen horen thuis of op school over Anne Frank, de Jodenvervolging en de Tweede 
Wereldoorlog. Voor hen is er nu het geïllustreerde (voor)leesboek ‘Buiten is het oorlog’. Het boek 
beschrijft het  leven van Anne Frank ‘Van de zorgeloze jeugdjaren en het begin van de oorlog in   
Nederland tot aan de onderduik, de arrestatie en Annes dood.’

Let op

Verschillende onderdelen van het boek, zoals 
het proces van ontrechting en het trieste einde 
van Anne en Margot, kunnen bij kinderen voor 
verwarring zorgen, ze verdrietig maken of ze 
laten schrikken. 

Vooraf
Lees het jeugdboek eerst zelf voordat je het aan 
je kind voorleest. Vind je de teksten niet geschikt 
voor je kind? Geef dan zelf een samenvatting 
van de hoofdstukken ‘Nazi’s in het Achterhuis’ 
en ‘Annes dood’. Het fotokatern kan je hierbij 
gebruiken. Dit kun je ook eventueel gezamenlijk 
doen. Wat is er op de foto’s te zien en waar zijn 
juist geen foto’s van?
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Tijdens en na het lezen
Tekeningen markeren de belangrijkste gebeurtenissen uit het leven van Anne Frank.                   
Gebruik de tekeningen hieronder om het verhaal te bespreken.

Bladzijde 8 
Anne en haar vriendin Sanne spelen samen met 
een hoepel, het is nog voor de oorlog.

Bladzijde 29 
De anti-Joodse stemming in Duitsland neemt 
toe, Kristallnacht vindt plaats en oma Holländer 
komt bij Anne in Amsterdam wonen.

Bladzijde 41
Er vallen bommen op Schiphol. De familie Frank 
kijkt in het donker uit het raam. De oorlog is 
begonnen.

Bladzijde 62
Het Vondelpark is voor Joden verboden, Anne 
en haar vriendinnen mogen het park niet meer 
in. Er worden steeds meer rechten van Joden 
afgenomen.

Bladzijde 76 
Het pand waar Anne en haar familie, samen met 
vier anderen, gaan onderduiken, op de Prinsen-
gracht 263 in Amsterdam.



© anne frank stichting amsterdam

Bladzijde 78-79
De helpers: zij ondersteunen de onderduikers in 
het achterhuis.

Bladzijde 90
Het tafeltje in de kamer van Anne en Fritz Pfeffer 
waar Anne graag in haar dagboek schrijft. Hier 
kun je praten over het hebben van een eigen 
plek, de behoefte van kinderen en volwassenen 
om eens alleen te zijn.

Bladzijde 133
De arrestatie. De dagboeken van Anne blijven 
achter in het Achterhuis. Wat is er met deze 
dagboeken gebeurd, wat vindt jouw kind hiervan?

Bladzijde 137
De trein naar Westerbork. Anne en de andere 
onderduikers worden vanuit dit kamp naar het 
concentratiekamp Auschwitz-Birkenau getrans-
porteerd. Ze zullen nooit meer terugkomen.

Bladzijde 176
De foto van Otto Frank en de helpers na 
de oorlog. Otto overleeft als enige van de          
onderduikers de oorlog en komt weer terug in 
Nederland. Hij zorgt ervoor dat het dagboek van 
Anne wordt uitgegeven. 

Voor meer informatie:                                    
www.annefrank.org/docenten


