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BEREIKBAARHEID 
Het Anne Frank Huis ligt in het histori-

sche centrum van Amsterdam en heeft 

daardoor de bekende stadse bereik-

baarheid . Het meest bijzondere aan de 

bereikbaarheid van het museum is de 

wachttijd . Kaartjes kunnen alleen online 

en (ver) van tevoren gekocht worden . 

Iedere bezoeker moet een datum en 

een tijd kiezen en zonder deze eerdere 

keuze is een bezoek niet mogelijk . Het is 

weinig spontaan, maar noodzakelijk, het 

museum is populair bij iedere wereld-

burger vanaf tien jaar .

BETREEDBAARHEID
Het Anne Frank Huis bestaat uit een 

nieuw en oud deel; het Achterhuis . Het 

museum is in 2018 verbouwd en het 

is werkelijk schitterend geworden . De 

entree is ruim, licht en overzichtelijk . 

Het achterhuis is niet toegankelijk te 

noemen en dat zal het ook niet worden, 

maar dat is juist de kracht van de bele-

ving van het museum . “Mijn begeleider 

had ik echt nodig, het museum is een 

waar trappenpaleis”

BEJEGENING
Overal staan medewerkers om de weg te 

wijzen en uit te leggen wat de bedoeling 

is . Op vertoon van de OV-Begeleiders-

kaart mag deze gratis mee naar binnen 

en de jassen worden veilig opgeborgen 

in de gratis garderobe . “De dame die de 

audiotours uitdeelt informeert vriendelijk 

in welke taal je deze wilt beluisteren en 

daarna kun je zelfstandig op pad .”

BELEVING
Stap voor stap word je meegenomen in 

de beklemmende jaren waarin het gezin 

steeds verder in het nauw gedreven 

werd en hun oude leventje onmogelijk 

werd gemaakt, gewoon omdat ze Joods 

waren . Je voelt de spanning steeds meer 

toenemen, de stille hoop op bevrijding, 

het verraad en de deportatie naar de 

concentratiekampen waar het hele gezin, 

behalve vader Otto, omkomt . Ook al ken 

je het verhaal, het blijft hartverscheurend . 

“Door de verschillende ruimtes krijg je een 

indrukwekkend beeld onder welke omstan-

digheden de familie Frank heeft moeten 

leven” .

D o o r  Z i e n s w i j z e n

G r a c i a  T h a m

H i n c k a  R o s d o r f

I v o  S c h a a p


