
               

Theatervoorstelling ANNE te Amsterdam. 

 

Op zondag 26 oktober 2014 zijn we van de Commissie Cultuur Drenthe met een 

bus vol dames uit onze provincie naar Amsterdam geweest om de 

theatervoorstelling ANNE bij te wonen.  

Er waren twee opstapplaatsen, Assen en Hoogeveen. 

In de bus werden we verwelkomd door de reisleidster Carla Oortwijn uit Assen. 

Ze vertelde dat Theater Amsterdam hier speciaal voor is gebouwd. 

In de bus kregen we koffie en een heerlijke plak zelfgebakken cake. 

Bij het theater aangekomen kregen we nog even de gelegenheid om rond te 

kijken en met elkaar op de foto te gaan.  

ANNE is een ontroerend mooie voorstelling over het leven van Anne Frank wat 

gebaseerd is op haar dagboeken, die ze heeft geschreven tijdens haar 

onderduikperiode in het achterhuis aan de Prinsengracht.  
Het wordt gespeeld door Rosa da Silva uit Klazienaveen, een rol die haar op het 

lijf geschreven is.  

We dwaalden door de driedimensionale ruimtes van het levensgrote decor en het 

op schaal gemaakte huis en kregen een beeld van hoe klein en opeen gepropt ze 

moesten leven in het achterhuis, wat steeds vaker tot ruzies leidde.  

Het was net of je er bij was en naar binnen kon kijken.  

Anne Frank werd in 1929 geboren in een Joods gezin in de Duitse stad Frankfurt 

am Main en zou nu 85 jaar oud geweest zijn. 

Hitler was aan de macht en begon Joden uit het land te verdrijven. 

In de zomer van 1933 vluchtte de familie Frank naar Amsterdam. 

Het gezin kreeg daar een woning.  

In mei 1940 nam de Duitse overheid ook in Nederland maatregelen om Joden af 

te zonderen van de rest van de bevolking. 

Voor Anne was het een moeilijk moment om afscheid te moeten nemen van haar 

onderwijzeres en de leerlingen en ze werd naar een Joodse school gestuurd. 



Alle Joden moesten de davidsster dragen, zodat ze herkenbaar waren op straat. 

Bij bioscopen, theaters en cafés werden bordjes opgehangen “Voor Joden 

verboden”. 

In juli 1942 werd een grote operatie door de Duitsers in gang gezet om de Joden 

af te voeren naar kampen in Oost Europa. 

Ook de familie Frank kreeg bericht dat hun dochter Margot haar koffers moest 

pakken om daar te gaan werken. 

Men werd van huis opgehaald op de trein gezet en gingen naar het 

doorgangskamp Westerbork in Drenthe om van daaruit naar de 

vernietigingskampen te worden gebracht. 

Omdat hun leven in gevaar kwam dook de familie Frank samen met vier andere 

mensen onder in een huis achter het bedrijf van vader Frank aan de 

Prinsengracht te Amsterdam. Op haar dertiende verjaardag kreeg Anne een 

dagboek, waar ze heel blij mee was.  

Anne was een vrolijk meisje, maar was ook vaak verdrietig.  

Het enige wat haar dan echt hielp was haar dagboek. Als jong ambitieus meisje 

schreef ze al haar ervaringen op: haar woede, haar verdriet, haar liefde voor 

Peter en haar idealen. Later als ze weer vrij was wilde ze schrijfster worden. 

Jarenlang konden ze niet naar buiten en altijd moesten ze stil zijn. 

Je voelde de angst om verraden of opgepakt te worden. 

Zo wist de familie zich twee jaar voor de Duitsers te verbergen, maar toen 

werden ze verraden en opgepakt. 

Anne stierf op vijftien jarige leeftijd aan uitputting en vlektyfus in het 

concentratiekamp Bergen-Belsen. Haar zus Margot stierf daar een maand eerder. 

Haar moeder kwam om in Auschwitz. 

Haar vader overleefde als enige het kamp en keerde terug uit Polen. 

Aan het eind van de voorstelling huppelt Anne over de bielzen van de spoorlijn 

haar ondergang tegemoet. Achter haar wordt het langzaam licht. 

Het was doodstil, je kon een speld horen vallen en dat met zo´n 900 mensen in 

de zaal. Een daverend applaus volgde. 

We hebben het allemaal heel indrukwekkend gevonden en het is beslist een 

aanrader !!!!!! 

Na de voorstelling zijn we naar restaurant Fifteen gegaan, waar we heerlijk 

gegeten hebben. 

Jamie Oliver´s Fifteen is gevestigd in een sfeervol pakhuis aan het IJ. 

Er werken zo’n vijftien gemotiveerde jongeren in de keuken die de kans krijgen 

hun leven een nieuwe wending te geven. 

In de bus op de terugweg werden we nog verwend met een kopje koffie en wat 

lekkers. 

Gea bedankte de chauffeur en Carla en wenste allen wel thuis. 

 

Namens de Commissie Cultuur, 

 

Fennie Oostra.  

  


