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INLEIDING 
 
In de ijskoude wintermaanden van 1944-45 zit de 55-jarige Otto Frank in Auschwitz. Ziek en 
gescheiden van zijn gezin, zoekt hij naar morele kracht om te overleven. Kampgenoot Sal de 
Liema, op dat moment 29 jaar oud, herinnert zich dat Otto op een dag met een ongewoon 
verzoek naar hem toe kwam. ”Hij zei tegen mij: ‘wil je me een plezier doen en me papa 
noemen’”. Aanvankelijk weigert Sal: “Ik heb al een vader, die zit ondergedoken”. Maar Otto 
legt hem uit: “Doe het dan voor mij. Ik heb het nodig om iemand te hebben voor wie ik een 
vader kan zijn”. Uiteindelijk stemt hij toe.  
Beide mannen overleven het kamp. Tot zijn dood toe ondertekent Otto al zijn brieven aan Sal 
met: ‘Papa Frank’. 
 
 
OTTO FRANK  is het verhaal van Otto Frank. Het vertelt hoe hij na terugkeer uit Auschwitz als 
de enige overlevende van de onderduikers in Het Achterhuis om moet gaan met het 
ondraaglijke verlies van zijn gezin. Hoe hij met het dagboek van Anne in handen een 
hernieuwde band aangaat met zijn dochter en hoe zijn leven gaandeweg in dienst komt te staan 
van haar gedachtegoed. OTTO FRANK vertelt hoe het dagboek van zijn dochter het medicijn 
wordt om verder te kunnen leven.  
Iedere dag in het leven van Otto Frank na Auschwitz zal in het teken staan van het dagboek. 
Met een tomeloze inzet brengt hij het boek onder de aandacht van de hele wereld. Door het 
dagboek groeit hij voor miljoenen lezers uit tot een icoon: de vader van Anne. Net als in het 
kamp geeft die rol hem een doel om verder te leven en voor duizenden jongeren over de hele 
wereld een vaderfiguur te zijn. 
Wat de man doormaakte, wiens leven werd getekend door het verlies van zijn gezinsleden en 
die van hun nagedachtenis een monument wist te maken, daar is eigenlijk vreemd genoeg tot 
nog toe nauwelijks bij stil gestaan. Noch bij de dilemma’s die het uitgeven van het dagboek met 
zich mee bracht. Daarover gaat deze film. 
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Vooraf 
 
In OTTO FRANK leren we Otto kennen als een vader die reflecteert op zijn eigen leven. De 
basis hiervoor zijn diverse televisieinterviews met Otto Frank, die tussen 1960 en zijn dood in 
1980 zijn opgenomen, waarin hij vertelt over de meest belangrijke periodes in zijn leven. Otto 
komt hierin naar voren als een vriendelijke, erudiete, zelfverzekerde man met een missie. Naast 
deze interviews is er Otto’s innervoice, een door ons gecreëerde monoloog interieur, 
samengesteld uit fragmenten van Otto’s brieven aan familie en vrienden. Deze brieven zijn 
nooit eerder gepubliceerd. De audiostem – ingesproken door een stemacteur - verwoordt Otto’s 
meer intieme gevoelens en motieven. Samen met ruim 1000 foto’s uit zijn privécollectie,  
creëeren ze Otto’ levensverhaal, dat de kijker meevoert op zijn reis met Anne’s dagboek.   
 
Anne fungeert in de film als de innerlijke stem in het hoofd van Otto, een alomtegenwoordige 
figuur die zijn leven voortstuwt. Zij is Otto’s tweede geweten dat hij nooit kan uitschakelen. De 
woorden van Anne, dat wil zeggen de letterlijke teksten uit haar dagboek, zijn door Carice van 
Houten opgenomen voor een luisterboek uit 2007. Door middel van die stem kunnen we ons 
een voorstelling maken van de alomtegenwoordigheid van Anne en haar dagboek in Otto’s 
leven. Anne’s stem maakt ook voelbaar dat Otto het dagboek van Anne als een opdracht 
beschouwde - een opdracht om haar verhaal aan de wereld te vertellen. 
 
Tenslotte laat de film een aantal belangrijke getuigen aan het woord. Een tiental familieleden en 
vrienden van Otto geeft de kijker het magische gevoel via hen een directe link te hebben met 
Otto én zelfs met Anne. Bij wijze van ‘oral history’ geven zij context aan Otto’s levensverhaal, 
zijn band met Anne en de worsteling met het dagboek. De getuigen zullen allen, tenzij anders 
vermeld, door ons worden geïnterviewd.  
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HET FILMVERHAAL  
 
 
Proloog (mogelijke openingsscene) 
 
We kijken naar het vriendelijke gezicht van een vitaal ogende, oudere heer – een opname uit 
1975 - Otto Frank is dan 86 jaar. Hij kijkt ernstig de camera in en begint te praten: 
 
Ik wist dat Anne een dagboek bijhield. Elke nacht borg ze haar dagboek op in de aktetas naast 
mijn bed. Ik had haar beloofd dat ik er nooit in zou kijken.Ik heb het nooit gedaan. 
 
Otto loopt door zijn huis in Zwitserland. Een lange, tengere man. Hij stapt zijn voordeur uit. Hij 
loopt door de straten van Basel naar de tram, rechtop, met vaste tred alsof hij in de bergen loopt 
en stapt de tram in. We horen de stem van een vrouw op leeftijd - Miep Gies, zijn vroegere 
secretaresse: 
 
En toen vertelde meneer Frank:“Anne en Margot, mijn dochters, komen niet meer terug.”  
Ik was verpletterd, ik kon het niet geloven. Maar ik ben opgestaan, pakte de dagboeken uit mijn 
bureau en gaf ze aan hem met de woorden: dit is het testament van je dochter Anne.  
 
Inmiddels is Otto de tram uitgestapt, een bankgebouw binnengelopen, een bewaker opent 
traliedeuren, en vervolgens een kluis met een dubbele sleutel. Uit de kluis schuift hij een lade, 
die hij op een tafel neerzet. Otto gaat achter de tafel zitten en opent de lade, waarin het rood 
geruite dagboek te zien is. Miep Gies vervolgt: 
 
Je had zijn gezicht moeten zien. Hij had zijn vrouw verloren, was zijn 2 dochters kwijt . … 
Hij had een dagboek! 
 
Otto haalt met grote zorgvuldigheid het rood geruite dagboek, twee schriften en een stapeltje 
papieren uit de lade. Hij houdt het pakketje in zijn beschermende hand, alsof hij een schat 
koestert. 
 
De titels verschijnen in beeld. 
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1 - Jeugd en vaderschap 
 
Het ouderlijk huis aan de Mertonstrasse in Frankfurt am Main, waar Otto Frank in 1889 wordt 
geboren, is een grote villa met Jugendstil ornamenten. We horen Anne, via de stem van Carice 
van Houten, vertellen: 
 
Heb ik je eigenlijk al wel eens wat van onze familie verteld? Ik geloof van niet en daarom zal ik 
er maar dadelijk mee beginnen. Vader had in zijn jeugd een echt rijke-zoontjes-leven, elke week 
partijen, bals, feesten, mooie meisjes, walsen, diners, vele kamers. Vader is dus prima-prima 
opgevoed.  
 
Otto heeft twee broers en een zus. Zijn vader is bankier. Op een foto uit 1900 zit het gezin 
Frank, in hetzelfde huis, rond een grote eettafel - lachende kinderen, een sjiek geklede vader en 
moeder. Anne’s stem gaat verder:   
 
Vader werd in Frankfurt am Main geboren, uit steenrijke ouders. Michael Frank had een bank 
en was daardoor miljonair geworden, en Alice Stern was van zeer voorname en rijke ouders.  
 
Otto’s neef, Buddy Elias, de zoon van zijn enige zus en destijds Anne’s favoriete neefje, schetst 
de Franks als een hechte, creatieve en liberale familie. Max Goldberg, een vriend van de 
familie, vertelt dat het een typisch geassimileerd Joods gezin was, niet religieus, maar wel 
overtuigd van een zekere morele en culturele superioriteit. Otto zelf voegt daar in een interview 
aan toe: 
 
Wij voelden ons in de eerste plaats Duitsers, het Jodendom speelde geen rol van betekenis.  
 
Na het gymnasium gaat Otto in New York stage lopen bij het warenhuis Macy’s. Daar hoort hij 
van het plotseling overlijden van zijn vader. Vanaf de andere kant van de Atlantische Oceaan 
probeert hij middels een intensieve briefwisseling de familie tot steun te zijn. Hij neemt zo al 
vroeg in zijn leven de vaderrol op zich. In een brief aan zijn moeder maant hij haar zich niet in 
haar verdriet te verliezen en het leven weer op te pakken. Bij een foto van Alice horen we Otto:  
 
Lieve moeder! Het feit dat u zich meer en meer in zichzelf terugtrekt vind ik absoluut niet goed. 
Ik weet dat u van nature uit gesloten bent en alles liever met u zelf regelt, maar deze natuurlijke 
eigenschap kunt u ook een halt toeroepen. Papa leeft voort via u. En die erfenis mag u niet 
laten verkommeren.  
 
In beeld verschijnen de laatste regels van zijn handgeschreven brief. Mit vielen herzlichen 
küssen. Dein treuer Sohn Otto 
 
Na zijn vervroegde terugkeer uit Amerika wordt Otto net als alle andere Duitse jonge mannen 
in 1915 opgeroepen om in Frankrijk voor zijn vaderland te vechten. Op een foto zien we de 25-
jarige Otto in uniform. Vanuit de linies achter het front schrijft hij aan zijn grootmoeder:  
Liebe Oma, Nichts Neues. Mir geht’s gut. 
Op de voorkant van de ansicht is een kerk te zien die door kanonnen aan flarden geschoten is.  
Bij de Somme, waar Otto gelegerd is, sneuvelen soms op één dag 9.000 soldaten. In gedachten 
is Otto bij zijn familie. Op een foto is het gezin Frank te zien in 1916: moeder Alice, Otto, zijn 
broers en zus serieus naar de camera kijken. Langzaam inzoomend op zus Leni horen we de 
bemoedigende woorden van de dan 21-jarige Otto (uit een brief aan haar):  
 
Je weet hoe belangrijk ik het vind dat we allemaal in een goede verstandhouding met elkaar 
leven. Maar ja, ik ben nou eenmaal een beetje familiegek. We zijn niet allemaal in de positie om 
voor je te zorgen, zoals vader zou kunnen. Maar we  kunnen je wel het gevoel geven: bij je 
broers ben je altijd veilig, die kun je tenminste blindelings vertrouwen. 
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Zijn neef Buddy vertelt dat Otto aan het eind van de oorlog wordt benoemd tot luitenant. Het 
verhaal van zijn terugkomst is volgens Buddy typerend voor het karakter van Otto. Hij was 
ingekwartierd geweest bij een Belgische boer en had diens paarden in beslag genomen, met de 
belofte ze na de oorlog terug te brengen. Na de capitulatie hield hij zijn woord. Het gevolg was 
dat hij zijn familie drie weken lang in spanning liet wachten.  
 
Tijdens de financiële crisis die daarop volgt, krijgt Otto de taak om de Frankfurtse familiebank 
te redden. Mensen moeten met kruiwagens vol geld naar de bakker. Otto probeert te redden wat 
er te redden valt.  
 
Trots poseert de 36-jarige Otto in donker kostuum met vlinderdas met naast hem Edith 
Holländer, de gereserveerde, intelligente jonge vrouw, die hij op het huwelijk van zijn broer 
heeft leren kennen. Ze trouwen in 1925. Anne zal later in een van haar verhalen het huwelijk 
tussen haar ouders beschrijven als een verstandshuwelijk. Eva Schloss, de dochter van Otto’s 
tweede vrouw, onderschrijft dat: “Dat was allemaal gearrangeerd door zijn moeder, die vond 
dat Otto maar eens gesetteld moest raken. Otto liet het zich graag aanleunen, maar Edith was 
zeker niet zijn grote liefde.” In het huis met de groene luiken aan de Marbachweg wordt  
hun eerste dochter, Margot, geboren, en twee jaar later, op 12 juni 1929, de tweede: Anne. Op 
één van de vele foto’s uit die jaren houdt Otto beide dochters stevig vast op zijn schoot. Hij 
kijkt vrolijk en trots.  
 
Intussen grijpt de crisis om zich heen en de bank gaat failliet. Otto grijpt de kans aan om in 
Nederland een filiaal van Opekta te beginnen, aangemoedigd door Buddy’s vader, Erich. 
Opekta handelt in pectine, een geleermiddel voor de jambereiding. In 1933 opent hij een zaak 
in Amsterdam. De keuze voor Nederland is niet zonder reden: datzelfde jaar verhuist het gezin 
naar Amsterdam, na de anti-joodse maatregelen in Duitsland. Otto vertelt in een interview hoe 
moeilijk het besluit was om uit Duitsland te vertrekken:  
 
Al in 1932 kwamen SA-groepen langslopen die riepen “als het joodse bloed van de messen 
spuit”. De wereld om mij heen stortte in. Toen de meeste mensen in mijn land veranderden in 
horden nationalistische, wrede, antisemitische criminelen, moest ik de consequenties onder 
ogen zien en hoewel het mij diep trof, besefte ik dat ik Duitsland voorgoed zou moeten verlaten. 
 
Otto en zijn gezin vestigen zich in Amsterdam in een nieuwe stadsuitbreidingswijk, de 
Rivierenbuurt, temidden van vele andere welgestelde Duitse joden. De kinderen, vriendinnetjes 
van Anne en Margot - Hanneli Goslar, Barbara Lederman, Hilde Goldberg en Laureen 
Nussbaum - komen bij elkaar over de vloer. Zij vertellen dat Edith het moeilijk heeft met de 
aanpassing en de taal. Het huis van de Franks aan het Merwedeplein is kleiner dan in Frankfurt, 
ze hebben geen bedienden meer en geen familie in de buurt. Otto stelt zich begripsvol en 
zorgzaam op. In de buurt heeft hij de naam een ideale papa te zijn; hij brengt zelfs ontbijt bij 
zijn vrouw op bed!  
Hilde Goldberg herinnert zich dat Otto zijn jam-recepten bij hen in de keuken bereidt omdat dit 
bij Edith niet mag. Otto probeert zijn zaak uit te bouwen o.a. met een eigen reclamefilm, die hij 
ook vertoont op Anne’s verjaardag. Na 1935 lopen de zaken zo goed dat hij personeel kan 
aantrekken.    
Zijn twee dochters gaan naar school en spreken al snel beter Nederlands dan Duits. 
Vriendinnetjes vertellen hoe verschillend de zusjes Frank zijn: Margot is serieus, een briljante 
leerling, stil, maar met diepe gronden. Anne is aanhankelijk, levendig, lastig voor haar 
omgeving, maar met een goed hart. Otto vertelt (in een interview): 
 
Het is waar dat ik beter kon opschieten met Anne dan met Margot, die meer naar haar moeder 
neigde. Misschien kwam dat wel omdat Margot haar gevoelens zelden toonde en minder 
bescherming nodig had, omdat ze minder last had van buien dan Anne. 
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Als in 1939 Duitsland Polen binnenvalt, schrijft Otto aan zijn familie in Zwitserland dat ze zich 
zorgen maken. Edith stelt voor uit Nederland te vluchten – maar een visum voor Amerika wordt 
afgewezen. Zijn nicht Milly biedt aan de kinderen in Engeland onder te brengen, maar eind 
1939 schrijft Otto haar:  
 
We zouden het niet verdragen van de meisjes gescheiden te zijn. Ze betekenen teveel voor ons. 
  
In het voorjaar wordt Nederland bezet. Al direct moet Otto vanwege de anti-joodse maatregelen 
formeel afstand doen van zijn bedrijf, dat inmiddels gevestigd is aan de Prinsengracht. De 
Duitse jodenhaat hangt als een schaduw boven het gezin. Otto schrijft dat hij probeert zijn 
dochters van de dreiging onwetend te houden. In het geheim treft hij voorbereidingen voor een 
onderduik in het bedrijfspand aan de Prinsengracht. Op 10 juni 1942 koopt Otto op de hoek van 
het Merwedeplein een dagboek als cadeau voor Anne’s dertiende verjaardag. Bij de foto’s van 
Anne’s verjaardagsfeestje op het Merwedeplein horen we haar woorden uit het dagboek: 
 
Het is voor iemand als ik een heel eigenaardige gewaarwording om in een dagboek te 
schrijven. Niet alleen dat ik nog nooit geschreven heb, maar het komt me zo voor dat later ik 
noch iemand anders in de ontboezemingen van een dertienjarig schoolmeisje belang zal stellen. 
 
Een maand later duikt het gezin onder. Beelden van de Prinsengracht, anno 2009 - het regent. 
Een jongen en een meisje lopen gearmd onder één paraplu langs de gracht. In het dagboek van 
Anne klinkt de paniek door van het plotselinge vertrek naar de onderduikplek, nadat Margot 
opgeroepen is om gedeporteerd te worden. Otto kende de consequenties al te goed: 
 
In 1941 was er al een grote razzia. Daar zijn ook bekenden van mij opgepakt. En korte tijd 
later kregen wij een overlijdensbericht. Dus we wisten precies wat er met de gedeporteerden 
zou gebeuren. 
 
Het betreffende overlijdensbericht was van de broer van Hanneli Goslar. Zij herinnert zich dat 
ze in juli 1942 bij de familie Frank aanbelde. “Ene meneer Goldschmid deed open en zei:’die 
zijn weg’. Ik was heel blij want ik dacht dat ze naar Zwitserland waren”. De familie Van Pels 
en tandarts Pfeffer voegen zich bij de Franks. Twee jaar lang leven acht mensen binnen de 
kleine ruimte van het Achterhuis. Hun overleven hangt af van de strenge regels, het geloof dat 
er een einde aan de oorlog komt én last but not least de steun hun helpers. Otto vertelt: 
  
Het Achterhuis was een ideale plaats om onder te duiken. Maar de vraag was - hoe kun je daar 
overleven? We hadden dus een enorme hoeveelheid voedsel nodig. En daar hebben de helpers 
voor gezorgd, die hebben dat gedaan, wetend hoeveel gevaar ze liepen. 
 
Zijn bureaumanager, Miep Gies, een van de helpers, zag Otto tijdens de onderduik veranderen van een 
‘wat nerveuze man’ in de meest nuchtere van allemaal, ‘degene die iedereen in balans hield, de leider.’ 
Anne maakt tijdens de onderduik haar puberteit door. Over de ruzies en onderlinge spanningen doet ze 
uitvoerig verslag in haar dagboek.  
 
Heus, je moet niet denken dat het makkelijk is, het onopgevoede middelpunt van een bedillerige 
schuilersfamilie te zijn. 's Avonds in bed, als ik over m'n vele zonden en aangedichte gebreken nadenk, 
raak ik zo in de war, dat ik óf ga lachen, óf huilen, al naar m'n innerlijke stemming. 
 
Otto stimuleert haar in haar zelfstandigheidsstrijd. Om haar eenzaamheid te bestrijden houdt hij 
haar zoveel mogelijk bezig. Otto vertelt (in een interview):  
 
Het was mij onmiddellijk duidelijk dat voor zo’n spring-in-‘t-veld als Anne, de onderduik veel 
zwaarder zou zijn. Maar ze had gelukkig haar dagboek. Ik zei altijd tegen Anne: je moet altijd 
blijven hopen. Aan de muur hadden we een spreuk hangen: Fac et spera. Werk en blijf hopen. 
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De toenemende spanning ontdekt te worden, heeft een grote impact op het gezin Frank. Miep 
Gies vertelt dat ze Otto zelden in een pessimistische stemming aantrof. Otto vond steun dicht 
bij zijn gezin te zijn. Otto bevestigt dat: 
 
Door zo dicht op elkaar te leven, heb ik mijn kinderen zien opgroeien tot volwassen mensen die 
hun ware kwaliteiten toonden. Je zult het nauwelijks kunnen geloven, maar ondanks de 
constante spanningen, de voortdurende angst voor ontdekking waren we echt gelukkig omdat 
we alles met elkaar deelden.        
 
Op 4 augustus 1944 valt plotseling een arrestatieteam het Achterhuis binnen; Otto vertelt: 
 
De man die ons arresteerde zag mijn soldatenkoffer staan en zei: wat is dit? Als Duits officier 
hoefde u toch niet onder te duiken? Ik zei: jawel, zelfs die worden gearresteerd. Toen moesten 
we met ze allen de vrachtwagen in.  
 
De vraag wie hen heeft verraden, zal hem de rest van zijn leven blijven achtervolgen. Jarenlang 
jaagt Simon Wiesental nog op de Duitse officier, maar die valt volgens Otto niets te verwijten: 
 
Hij heeft zijn plicht gedaan. Voor mij is alleen de verrader van de onderduikers van belang; de 
man of vrouw die het telefoontje naar de Sicherheitsdienst pleegde. En die is nooit opgespoord.  
 
 
 
2- De Katastrofe 
 
Bij het huidige Centraal Station in Amsterdam beschrijft Judik de Winter hoe zij – net als Otto - 
van hieruit vertrok naar Durchgangslager Westerbork. Eerst blijven de Franks in Westerbork 
nog een maand lang bij elkaar. Dan worden ze net als Judik op het laatste transport gesteld naar 
Auschwitz. “Ze zaten dicht tegen elkaar aan, ze fluisterden”. In een van de spaarzame keren dat 
hij hier later over sprak, vertelt Otto: 
 
In Westerbork waren we samen. Anne was blij dat ze geen muren om zich heen had.  
Toen zijn we met het laatste transport naar Auschwitz gebracht. Daar werden we met stokken 
uit elkaar gehaald. Dat was de laatste keer dat ik hen zag. De blik in de ogen van Margot zal ik 
me mijn hele leven herinneren. 
 
In het mannenkamp Auschwitz moet Otto verschillende keren op appel gaan staan voor selectie 
naar de gaskamers. Maar hij blijft onopgemerkt. Otto vraagt zijn medegevangene Sal de Liema 
of hij hem voortaan ‘papa’ wil noemen. Sal stemt toe, maar vraagt Otto alsjeblieft geen Duits 
meer te spreken. Sal haatte de Duitse taal, “maar het was natuurlijk zijn taal. Otto was in de 
eerste plaats Duitser, pas in de tweede plaats een jood”.   
 
Op 26 januari 1945 wordt de 56-jarige Otto met een groep medegevangen voor een kuil gezet 
om te worden geëxecuteerd. Zijn vriend Joseph Spronz vertelt (op archief) dat de SS’ers hun 
mitrailleurs in de aanslag hielden. “We wisten dat we verloren waren. Maar vlak voordat het 
mitrailleurvuur losbarste klonk er een grote knal in de lucht. De Russen hadden de omgeving 
van het kamp ingenomen”.  
In zijn agenda van 1945 memoreert Otto deze gebeurtenis met één enkel woord: Apell. Eva 
Schloss vertelt hoe hij zelfs tegen haar moeder, Otto’s tweede vrouw, nooit met één woord over 
zijn bijna-executie had gesproken. “Toen hij was gestorven zei mijn moeder: “ik weet eigenlijk 
helemaal niet hoe hij Auschwitz overleefd heeft.” 
Beelden van een zonsondergang in Auschwitz, nazomer 2009. De barakken staan er goed 
verzorgd bij. In de lege, destijds haastig verlaten SS-burelen, staat een oude typmachine. In 
beeld verschijnen getypte letters - de aanhef luidt “18 maart 1945”. De stem vertelt:  
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Ik ben bevrijd door de Russen. Ik ben gezond. Van Edith en de kinderen weet ik niets. We 
werden van elkaar gescheiden toen we op 5 september in Birkenau-Auschwitz aankwamen. We 
waren ruim twee jaar ondergedoken in Amsterdam en vrienden van ons hebben voor ons 
gezorgd, ondanks alle gevaren voor henzelf. Jullie hebben geen idee hoe de meisjes zich 
ontwikkeld hebben, want toen jullie ze kenden waren ze nog kinderen. Gelukkig had ik genoeg 
geld gespaard om die tijd door te komen, maar ik ben nu een bedelaar, ik ben alles kwijt, 
behalve mijn leven.  
 
Op het station Oswiecim, vlakbij de voormalige kampen, zit een jonge Poolse soldaat op een 
bankje naar de treinen te kijken. Hij neemt een slokje van zijn flesje Fanta. In de Poolse treinen 
die in 1945 van hieruit naar het bevrijde Rusland vertrokken, ontwaarde Eva Schloss tussen de 
gevangenen Otto. ”Hij zag er volkomen vermagerd en bleek uit. Ik zei tegen hem: ‘Bent u 
misschien Otto Frank?’ Hij zei: ‘Ja, en ben jij Eva, ‘n vriendinnetje van Anne? Heb jij 
misschien mijn meisjes gezien?’ Ik zei Nee en vroeg of hij mijn vader en broer had gezien. We 
huilden en omarmden elkaar”. Eva stelt hem voor aan haar moeder, Fritzi Geiringer. Een 
lotsverbondenheid tussen Fritzi en Otto legt de basis voor een vriendschap. Otto vertelt hen dat 
hij in Katowice een Nederlandse vrouw ontmoette die hem vertelde dat Edith in haar armen is 
gestorven. “Die vrouw, dat was zijn moeder” vertelt Judik de Winter. In zijn agenda van 22 
maart 1945 schrijft Otto:  
 
Bericht overlijden van Edith  
op 6. Jan. 45 in het ziekenhuis  
uit zwakte zonder te lijden. 
Kinderen Oct. naar Sudetenland 
zeer flink ins bijzondere Anne 
 
Per trein gaat de tocht naar Odessa, met de boot naar Marseille en terug naar Amsterdam.  
Maandenlang duurt de terugreis. Intussen vertelt ‘Otto’s stem’ wat hij schreef aan zijn 
achtergebleven familie in Zwitserland: 
  
Ik verlang erg naar jullie en het gaat veel beter met me, ik weeg alweer 55 kilo! Nog geen 
bericht van de kinderen, niets – helemaal niets. Ik ben nog steeds optimistisch en ben mijn hoop 
nog niet verloren. 
 
In juni 1945, zes maanden na de bevrijding van Auschwitz, keert Otto terug in Amsterdam. Hij 
kan niet terug naar de woning aan het Merwedeplein - er woont een nieuwe familie - en wordt 
opgevangen door Miep Gies en haar man Jan. Zij herinnert zich een gebroken man. 
Otto is ver weg van zijn familie, maar wil wel in Nederland blijven; hij vraagt een paspoort aan. 
Het leven gaat verder. “Elke dag gingen we naar kantoor”, vertelt Miep. Intussen probeert Otto 
nieuws van zijn dochters te achterhalen. Hij zet een advertentie, spreekt de vriendinnetjes van 
Anne en Margot aan, gaat naar het Centraal Station. Maar tevergeefs, zo vertelt hij: 
 
Het is allemaal als een akelige droom. Waar de kinderen zijn weet ik niet, ik denk zonder 
ophouden aan hen.  
 
In juli komt er eindelijk duidelijkheid - van de zusjes Brilleslijper die met Anne en Margot in 
Bergen-Belsen waren. Op archief vertelt Janny dat Otto bij hen kwam en vroeg: ‘wat is er met 
mijn dochters gebeurd?’ “Ik antwoordde: ‘ze zijn er niet meer’. Hij werd lijkbleek en plofte op 
een stoel neer. Ik heb mijn arm om hem heengeslagen”. Ze vertelt hem dat Margot zo verzwakt 
was dat ze, toen haar bril uit haar bed was gevallen en ze haar arm uitstak om hem te pakken, 
op de grond viel en nooit meer opstond. Anne had daarna nog enkele weken geleefd in de 
veronderstelling dat behalve haar moeder en zus ook haar vader was overleden. Volgens 
Hanneli Goslar was Anne er van uitgegaan dat hij bij de eerste selectie in Auschwitz vanwege 
zijn leeftijd al meteen vergast was.  
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Op een van de laatste foto’s van het gezin Frank zijn Otto en Anne te zien in de kajuit van een 
trekschuit - een uitje dat ze maakten in 1938. Otto’s woorden vertellen over de leegte die hij 
begin augustus 1945 voelde, in een brief aan zijn vriend Joseph Spronz: 
 
Nu ik de waarheid weet kan ik me niet voorstellen dat ik deze last ooit zal kunnen dragen. Ik 
probeer aan andere dingen te denken en kan niet stilzitten. Niemand hoeft te weten hoe ik 
inwendig treur. Wie zou dat trouwens kunnen begrijpen? Ik weet dat ik uiterlijk in orde lijk, 
maar eigenlijk is mijn leven voorbij. Zonder kinderen geen leven. 
 
Miep Gies had de dagboeken van Anne nog altijd bewaard in de hoop ze weer aan Anne terug 
te kunnen geven. “Ik had haar gezicht willen zien als ze zag dat ze gered waren,” vertelt ze op 
archief. “Na twee maanden kwam het bericht dat de kinderen overleden waren. Ik ben toen 
opgestaan, ben naar het bureau gelopen, heb de lade opengemaakt en heb hem de schriften 
overhandigd”. De stem vertelt wat Otto doormaakt (uit een brief aan zijn moeder):  
 
Miep had het dagboek maar ze had er nog nooit over gesproken. Miep heeft Anne’s dagboeken 
kunnen redden. Ik heb de kracht niet ze te lezen. Van Margot is, behalve haar Latijn schrift 
niets meer over. 
 
Voorzichtig begint hij het dagboek te lezen. Elke pagina kost hem grote moeite.  
 
Maar een paar bladzijden per dag, meer kan ik niet aan, het doet zo verschrikkelijk pijn.  
 
In het kantoor aan de Prinsengracht klinken Anne’s woorden, door Otto’s vertelstem 
voorgelezen. Miep vertelt dat hij haar opdroeg alleen koffie te brengen, verder mocht hij niet 
gestoord worden. Af en toe roept hij vanuit zijn werkkamer naar Miep in het aanpalende 
vertrek: 
 
Moet je horen wat Anne nu weer schrijft! 
 
Anne’s woorden - door Carice voorgelezen: 
 
Nog iets is vooral bij mij niet naar hun zin. Ik wil niet meer de hele dag zoentjes hier en kusjes 
daar geven. Al die zoete en gefantaseerde naampjes vind ik aanstellerig. Vaders voorliefde om 
over windjes en wc te spreken vind ik afschuwelijk. 
 
Miep herinnert zich dat Otto de handgeschreven pagina’s uittypt en in het Duits vertaalt om zijn 
familie een beeld te geven van hun onderduik. Tegelijk raakt hij betoverd door al wat hij leest 
Hij vertelt (in een brief aan zijn moeder uit augustus 1945):  
 
Wat ik lees is zo onbeschrijfelijk opwindend. Ze schrijft met ongelofelijke zelfkritiek over haar 
opgroeien. Ook als het niet door Anne was geschreven, had ik het geweldig gevonden.  
 
Otto ontdekt bij het lezen een kant van zijn dochter, die zij voor hem verborgen had gehouden.  
 
Wat haar echte gevoelens waren, ontdekte ik pas in haar dagboek. Ik ontdekte dat ik haar nooit 
gekend had.  
 
Het besef dat hij de beheerder is geworden van zijn dochters meest innerlijke gevoelens 
benauwd hem. Hij vertelt zijn moeder over de grote verantwoordelijkheid die op hem rust:  
 
Nooit zal ik het dagboek uit het oog verliezen, want er staat zoveel in dat niemand anders 
behoort te lezen. Maar ik maak er uittreksels van. Anne schreef letterlijk: Ik ben niet van plan 
dit aan iemand te laten zien. Maar ze heeft ook geschreven dat ze haar dagboeken wil 
publiceren. Ik twijfel of het nu privé is of dat ik het in de openbaarheid moet brengen. 
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Buddy vertelt dat het voor de hele familie een sensatie was om te lezen wat Anne schreef. “Hoe ze 
schreef en haar gedachten, de humanistische inzichten maakte een verpletterende indruk op ons, op 
haar grootmoeder, haar tante, ooms en wij, haar neven. Ongelooflijk hoe een kind zoiets kon 
schrijven”. Ook vrienden, zoals Eva Schloss, aan wie Otto – hevig geëmotioneerd – enkele pagina’s 
uit het dagboek voorleest zijn diep onder de indruk. Ze raden hem aan het uit te geven. Maar Otto 
twijfelt. Pas wanneer de historicus professor Romein in Het Parool aan Anne’s dagboeken een lofrede 
wijdt, begint Otto over publicatie na te denken. Otto schrijft: 
 
Ik heb besloten me in te denken hoe Anne het gepubliceerd zou hebben; zo probeer ik het te 
doen. Ik voel me eigenlijk gedwongen te publiceren. Maar ik ben ervan overtuigd, dat dit 
Anne’s wens zou zijn geweest. 
 
Jan Romein voegt daar - in een archiefopname - aan toe dat hij volkomen ontroerd was door 
wat hij las. ‘In werkelijkheid had noch vader Frank, noch ik een flauw vermoeden van de 
toekomst die dit meisjesdagboek wachtte’.  
 
 
3- Succes en tegenwerking 
 
Schemer valt over de Prinsengracht. Uit de kantoorruimte aan de voorkant van het pand 
Prinsengracht 263 schijnt nog licht. Eva Schloss herinnert zich de toewijding waarmee Otto aan 
het dagboek werkte: “hij was dag en nacht in de weer. Hij had alles dat Anne had geschreven 
uitgetypt en knipte steeds fragmenten uit. Op het laatst lag er op de vloer in zijn werkkamer een 
soort mozaïek van strookjes papier.” Otto stelde ‘het dagboek’ samen uit verschillende, deels 
overlappende en deels herschreven onderdelen. Otto was genoodzaakt als editor hier een 
eenheid van te maken. 
 
Margot’s jeugdvriendin Laureen Nussbaum meent dat Otto als editor “mensen heeft misleid." 
Volgens Max Goldberg was Otto, zonder ervaring als schrijver, een goede samensteller met een 
neus voor de dramatisch krachtige stukken in Anne’s geschriften. Het Achterhuis wordt 
daarmee deels ook Otto’s boek. “Mensen denken vaak dat hij conservatief was en seksueel 
getinte passages wegliet, maar dat was helemaal niet zo. In de Nederlandse uitgave zijn 
passages over Anne’s verlangen de borsten van een vriendin aan te raken en over menstruatie 
weggelaten, maar dat was de wens van de uitgever. Otto zorgde ervoor dat die in vertaling wel 
behouden bleven. In Japan is ‘Anne Frank’ nog steeds een ander woord voor menstrueren. Hij 
censureerde stukken die voor hem pijnlijk waren, maar soms ook uitspraken die zijn ego juist 
zouden kunnen strelen - de frase ‘M'n vader, de liefste schat van een vader die ik ooit ontmoet 
heb’ vinden we in de eerste uitgave niet terug.”  
 
De latere uitgever (op archief) vertelt dat Nederlandse uitgeverijen kort na de oorlog weinig 
interesse toonden om het dagboek uit te geven. Querido en Fischer Verlag wijzen het 
onomwonden af. Uitgeverij De Driehoek laat weten dat het onderwerp hen wel interesseert 
‘maar de voorvallen zelf zijn toch eigenlijk weer niet belangrijk genoeg.’ In 1947 verschijnt het 
dagboek alsnog bij de kleine uitgeverij Contact. “Een nooduitgave, gedrukt op grauw papier en 
gebonden in een eenvoudige kartonnen kaft”. 
Barbara Lederman, een vriendinnetje van Margot, vertelt dat Otto haar een exemplaar stuurde 
met de tekst:  
 
Dit boekje stuur ik je ter herinnering aan Anne, alsmede aan je zusje Sanne en je ouders. Het 
leven gaat verder. Wij moeten ons aanpassen. Maar moeten wij ook vergeten? Ik geloof van 
niet.  
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Hoewel voor Otto het rouwproces nog maar nauwelijks is begonnen, geeft de publicatie hem 
volgens Barbara een klein beetje troost – door het besef hoe gelukkig Anne zou zijn geweest 
dat haar boek uitgebracht zou worden. In een brief aan Hanneli Goslar schrijft hij: 
 
Wat zou Anne trots geweest zijn! 
 
De woorden van Anne – en het enthousiasme van Carice ten Houten’s stem - sluiten daarbij aan: 
 
Ik moet werken, om niet dom te blijven, om verder te komen, om journaliste te worden, want dat 
wil ik! Ik weet dat ik kan schrijven.  
 
Otto zendt tientallen exemplaren van het boek naar hoogwaardigheidsbekleders. Hij wijst ze op 
de grote betekenis die ze hadden voor Anne, zoals in de brief uit 1947 aan koningin Wilhelmina 
 
Bijgaand ontvangt Uwe Majesteit het dagboek van mijn te Bergen-Belsen overleden dochtertje, 
in de eerste plaats als “onze geliefde Koningin” zoals zij op bladzijde 219 schrijft, maar ook 
als “moeder en grootmoeder”. Ik weet dat ik met het zenden van dit boek handel in de geest 
van mijn dochtertje, dat sterk aan het Oranje-huis was gehecht. 
 
Op archieffilm leidt Otto koningin Juliana rond in het Achterhuis. Hij schuift de beroemde kast 
met dossiermappen opzij en loopt het steile trapje op. We zien de treden nu close, in 2009, en 
gaan ‘met Otto’ het Achterhuis binnen. Aan de wand zien we de streepjes staan waarmee Otto 
ooit de lichaamslengte van Margot en Anne bijhield. 
 
Op het moment van de publicatie in 1947 leidt Otto vanuit het voorhuis nog steeds zijn bedrijf 
Opekta. Maar zijn leven komt steeds meer in het teken te staan van de promotie van het 
dagboek. Daarbij valt Otto, volgens zijn vrienden, terug op kwaliteiten die hij uit zijn Duitse 
milieu had ontwikkeld: de handelsgeest, het optimisme, de discipline, en de cultuur van 
noblesse oblige waarin hij was grootgebracht.  
Barbara Moyaart, de engelse vertaalster van het dagboek, vertelt met hoeveel volharding Otto 
zich inzette voor de vertalingen. In een schriftje houdt hij precies de verkoopcijfers bij: in 1953 
worden er in Engeland 5000 exemplaren verkocht. De Britse uitgever ontvangt van Otto in 
1953 een brief: 
 
U schijnt tevreden te zijn met de verkoop, maar ik niet. Ik ben ervan overtuigd dat er meer 
boeken verkocht hadden kunnen worden. Eerlijk en ronduit voel ik me door u in de steek 
gelaten 
 
In 1954 worden er in Engeland 75.000 verkocht. In 1955 is de totale omzet verdubbeld. Zijn 
inzet werpt vruchten af.  
Nu Anne’s werk gepubliceerd is, ontwikkelt Otto gaandeweg steeds meer een visie op wat hij 
de wereld met het dagboek wil vertellen. In een interview zegt hij: 
  
Voor mij is het dagboek de uitvoering van een soort testament. Anne schreef: ‘Ik wil doorleven 
na mijn dood’. En ze schreef: ’Als God me laat leven, wil ik me voor de mensheid inzetten’. Dus 
je ziet - ik heb een taak te vervullen.  
 
Hij eindigt zijn brieven aan gezagsdragers, uitgevers en anderen vaak met: 
 
Moge dit boekje bijdragen tot een beter begrip van de mensen onderling en helpen het Goede te 
bevorderen tot zegen van Land en Volk -  dan heeft Anne niet tevergeefs geleefd. 
 
In zijn persoonlijke leven vindt Otto steun en een nieuwe stimulans in Fritzi Geiringer die hij 
op de terugreis uit Auschwitz had leren kennen. Fritzi’s dochter Eva vertelt hoe Otto en Fritzi 
aanvankelijk vooral lotgenoten waren -Fritzi had man en zoon in Auschwitz verloren - maar 
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gaandeweg een hecht stel gingen vormen. Volgens Buddy Elias wordt zij de grote liefde in zijn 
leven. Otto noemt haar liefkozend Pussele en schrijft haar lieve briefjes en gedichten: 
 
Tezamen te zijn 
En dag na dag 
Mee te maken waarvoor woorden 
Tekort schieten 
En welke deuren opengaan 
Als je liefhebt 
 
Als altijd, jouw “Schatzeli” 
 
We zien Otto en Fritzi in archiefbeelden. Ze lopen samen hand in hand.  
Ze trouwen in 1953, verhuizen naar Zwitserland en gaan wonen in het huis van Otto’s zus Leni 
en zijn neef Buddy Elias. Ze zijn nu weer samen met zijn moeder Alice. Buddy herinnert zich 
dat Otto zei dat hij in Amsterdam niet meer kon leven - er waren daar teveel herinneringen. Het 
Nederlands paspoort wat hij in 1949 heeft aangevraagd houdt hij. Maar het oorspronkelijke 
beroep ‘koopman’ heeft hij later doorgestreept en veranderd in ‘zonder’.  
 
Begin jaren vijftig, vertelt Eva Schloss, wordt Otto benaderd door een Amerikaans-Joodse 
schrijver Meyer Levin, om een toneelversie van het dagboek te maken. Otto gaat met hem in 
zee. Levin is een groot pleitbezorger voor de Amerikaanse uitgave van het boek – hij schrijft 
een lovende recensie - maar over Levin als schrijver is Otto niet tevreden. Na een eerste versie 
besluit hij het schrijven over te laten aan het echtpaar Hackett, de comedyschrijvers van vele 
grote Broadwayshows. De niet-joods schrijvers, halen het Chanoekalied eruit, tot grote ergernis 
van Levin. In nieuwsbeelden van de première van het toneelstuk ‘The Diary of Anne Frank’ uit 
1955, zien we Marylin Monroe het New Yorkse Cort Theatre binnengaan.  
Bij de première laat Otto in de coulissen een briefje achter. De’ Otto-stem’ leest de tekst:  
 
Jullie zult allemaal wel beseffen dat dit toneelstuk een deel van mijn leven is en het is een 
pijnlijke gedachte voor mij dat mijn vrouw en kinderen net als ik op het toneel worden 
uitgebeeld. Daarom is het mij niet mogelijk te komen kijken. 
 
Het stuk (op archief) doet typisch Broadway aan, zonder ook maar in de buurt te komen van de 
nuances en diepgang van het dagboek. Zijn vriend Max Gorldberg herinnert zich Otto nauw 
betrokken was bij het script. “Hij zei ‘Ich weiss schon.’” Otto vertelt daar later over: 
  
Een toneelstuk en een film zijn ervoor bedoeld aandacht te trekken. Dan moet je overdrijven. 
Het is geen essay. Je moet dramatische momenten uitkiezen. Dus zitten er ruzies in, de 
inbraken, het alarm. 
 
De bezoekersaantallen in New York zijn overweldigend en het stuk maakt een tournee langs 
alle grote Amerikaanse steden. In 1956 ontvangt het de Pulitzerprijs. De verkoop van het 
dagboek in Amerika verzesvoudigt. Het toneelstuk wordt verfilmd: ‘The Diary of Anne Frank’ 
beleeft in 1959 z’n Nederlandse première. De 18-jarige actrice Millie Perkins is met haar 
vertolking van Anne plotseling een beroemde filmster geworden. Otto is nauw betrokken bij de 
productie, wat op haar en op de producer George Stevens jr. een grote indruk maakt. 
 
Maar de kritiek op het toneelstuk (en de film) is niet mals. In een stuk onder de titel 
‘Onderduikpret op Broadway’ verwijt Vrij Nederland de schrijvers ‘dingen die heilig zijn te 
verdraaien’. Het Parool doet het af als kitsch. Het felst wordt Otto aangevallen vanuit de 
Joodse gemeenschap. De aanvoerder van die kritiek is Meyer Levin. In een bioscoopjournaal is 
een woedende Meyer Levin te zien, op de trappen van de rechtbank, vlak voor een van de drie 
processen die hij tegen Otto voert. Met overslaande stem vertelt hij: “Otto Frank is voor mij het 
prototype van de Jüdische Selbsthass. Hij heeft het dagboek, dat prachtige dagboek van zijn 
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dochter, verkwanseld!” Otto’s inner voice verwoordt zijn reactie op de kritiek (in een brief aan 
Meyer Levin): 
 
Wat het joodse aspect betreft: u heeft gelijk dat ik er anders over denk dan u. Ik heb altijd 
gezegd dat Annes boek geen oorlogsboek is. De oorlog is de achtergrond. Het is ook geen joods 
boek, al zijn de sfeer, het sentiment en de omgeving op de achtergrond joods. Maak er dus geen 
joods toneelstuk van! 
 
Max Goldberg herinnert zich dat Otto zwaar leed onder die aanvallen: “Hij was natuurlijk een 
geseculariseerde Jood, maar hij vond het belachelijk dat Meyer Levin deed alsof hij het Joodse 
element onder het tapijt schoof. Otto vertelde me dat het belangrijkste motto van de joden is ticum 
olam, maak de wereld beter. Voor hem was de universele boodschap van boek en toneelstuk dus juist 
heel erg joods.”  
Maar de kritiek op de wijze waarop de helpers zijn geportretteerd, raakt Otto wel het meest. Vooral de 
scènes die historisch onjuist zijn, zoals het stelen van brood door één van de onderduikers. Charlotte 
Kaletta, de weduwe van ‘Dussel (Fritz Pfeffer), dreigt met een proces. Volgens Hilde Goldberg was 
Otto zeer op Charlotte gesteld en was zij zelfs een serieuze huwelijkskandidaat, kort na de oorlog. Na 
de première van het toneelstuk in Nederland verbreekt Charlotte alle contact. Otto is ten einde raad: 
 
Wat moet ik doen tegenover de verwijten van mijn geweten, van mijn familie, van Miep, 
Kleiman en anderen die nooit hebben begrepen dat ik de rechten van het toneelstuk heb 
afgestaan zonder te eisen dat de kenmerken van het materiaal worden geëerbiedigd? 
 
Maar Otto’s aandacht gaat nu uit naar Europa, waar het toneelstuk in verschillende landen 
wordt opgevoerd. In Duitsland gaat het stuk in première in zeven theaters tegelijk (!):  
 
Ik ben heel benieuwd naar de reacties in Duitsland. Want daar ligt de belangrijkste missie. 
 
Een recensent doet verslag van één van de premières in Berlijn 1958 (archief): ‘De 
toeschouwers zitten als het doek valt in verbijsterd zwijgen. Er is geen applaus. Alleen het 
aanzwellende geluid van hevig snikken doorbreekt de absolute stilte. Het heeft de uitwerking 
van een hedendaags requiem’. In het land waar zijn dochter geboren en vermoord is, maakt het 
stuk, tot Otto’s grote voldoening, een golf van emoties los:    
 
Wat het dagboek en het toneelstuk in Duitsland hebben veroorzaakt, zie ik als een wonder. Er 
waren veel boeken verschenen over de misdaden van Hitler maar alle feiten in die boeken 
waren te monsterlijk om door een mens mentaal te verwerken. Via de stem van een onschuldig 
kind begonnen de Duitsers te begrijpen wat er gebeurd was.  
 
Volgens vriend en psychiater Max Goldberg zag Otto de periode 1933-1945 als een tijdelijke 
psychose waar het Duitse volk aan had geleden. “Als hij met de trein door Duitsland reisde, 
zorgde hij er altijd voor niet bij Duitse ouderen in de coupe te zitten, maar hij putte zijn hoop 
uit de jonge generatie - want ondanks alles blijft hij zich toch een Duitser voelen”. Maar na het 
succes in Duitsland volgt de terugslag. Affiches voor het toneelstuk worden in Duitsland beklad 
met de tekst ‘Dood aan het joodse zwijn’. Otto wordt het doelwit van antisemieten, neonazi’s 
en holocaust-ontkenners. Een anonieme neonazi schrijft hem in 1959: “Ik ben ontzet dat u als 
vader zoiets publiceert. Maar dat is toch typisch voor de Jood - uit het stinkende lijk van je 
eigen dochter nog geld bij mekaar graaien. Het is een zegen voor de mensheid dat creaturen 
zoals uw dochter door Hitler zijn uitgeroeid.”  
De rechtszaak in Frankfurt, waarbij de authenticiteit van het boek wordt betwist, is zwaar voor 
Otto. Met onvermoeibare inzet voert hij processen tegen de laster. Nog op zijn 89ste neemt hij 
plaats in de rechtbank. Eva vertelt: “Zijn gezicht verstrakte als hij het over die zaken had, maar 
hij was vastberaden en zei dat hij niet anders kon.”  
 
 



OTTO FRANK  15 

4- De inlossing  
 
Otto zit – in een archiefopname - achter zijn werktafel in zijn huis in Birsfelden (Bazel). Voor 
hem ligt een stapel brieven. Een ervan begint hij te lezen.  
Een broze Japanse vrouwenstem leest voor uit de brief die ze als 17-jarige aan Otto Frank 
richtte.  
“Dear Anne’s Father” zo luidt haar aanhef. “I long to tell you, who lost his own loving 
daughter, that how a Japanse girl is loving Anne Frank! When I open her diary she always 
comforts me and gives me courage and delights. I was happy to find out that I have the same 
character of her. But there are many excellent points that I never can’t imitate. Dear Father 
Frank, I want to be your letter’s daughter and want to comfort you. I honour you, dear father.”  
De oudere dame, Sumi Yoshida, legt de brief neer. In een archiefopname verschijnt dezelfde 
vrouw als het meisje uit 1954. In het huis van Otto in Zwitserland dicteert Otto (eveneens op 
archief) aan zijn echtgenote Fritzi een brief. Met twee vingers, maar in een razend tempo, typt 
ze op de Olivetti-typmachine de woorden die Otto’s vertelstem dicteert:  
 
Ik vind het bijzonder lief dat je me vraagt je brief-dochter te zijn. Ik ben er trots op om je zo te 
noemen. Hoewel we zover uit elkaar wonen, ken jij mij uit Anne’s boek en ik ken jou uit jouw 
brief. Uit je brief spreekt je karakter en voel ik de goedheid van je ziel. Ik hoop dat ik je kan 
helpen als er een probleem is.  
 
Fritzi vertelt (op archief) hoe het echtpaar te werk ging: “Hij dicteerde en ik typte. We praatten 
ook over wat we zouden schrijven en dan bracht ik ook ideeën in. Dit werk nam de helft van 
onze dag in beslag. Veel kinderen die schreven zagen hem als een substituut voor hun eigen 
vader. Aan Otto konden ze alles vertellen, meer dan ze hun eigen ouders vertelden”. Otto zelf 
vult (in interview) aan: 
 
Ik ontvang duizenden brieven, van jonge mensen over de hele wereld. Deze jonge mensen, 
vooral meisjes, identificeren zich met Anne. Ze schrijven naar mij als Anne’s vader en soms 
ondertekenen ze met “uw liefhebbende dochter”. 
 
Vrienden vertellen over de constante stroom van brieven van lezers van het dagboek die Otto 
ontvangt. De een na de andere aanhef trekt in een collage voorbij: “Lieber Vater Frank”, “Dear 
Letter-Father”, “Lieve Pim” (de koosnaam die Anne gebruikte voor haar vader). Een envelop 
met een meisjeshandschrift heeft als adressering alleen maar: “Dear Anne’s Father, 
Amsterdam, Holland”. Het thema van de man die overleeft door een ‘vader’ te mogen zijn, 
komt in een nieuw daglicht te staan. Een vriend van de Franks, Max Goldberg vertelt: “Hij 
voelde zich een tijdelijke vader van zo’n brievenschrijfster. Het zijn van een vaderfiguur 
verdreef de eenzaamheid. De vader te zijn van Anne was voor hem de bevestiging dat hij een 
belangrijk iemand was”. Soms voelt Otto zich genoodzaakt de mythe door te prikken:    
 
Alles wat je van me weet dateert van 26 jaar geleden. Kijk niet alleen naar mij als de vader van 
Anne, zoals je me kent uit het boek en het toneelstuk, maar ook als de man die een nieuw 
gelukkig familieleven heeft en die van zijn kleinkinderen houdt.  
 
Sommige correspondenties duren tientallen jaren. Fritzi en Otto ontvangen, getuige de foto’s uit 
hun albums, de jonge schrijvers ook vaak thuis. Of bij een bezoek aan Amsterdam, zoals de 
Nederlandse Maria ter Steeg. In 1976 komt de Amerikaan John Neiman naar Bazel. Hij 
herinnert zich zijn ontvangst: “In de deur stond een gedistingeerde heer. Ik zag dat hij meer had 
geleden dan woorden kunnen beschrijven. Ik zei dat het niet mijn bedoeling was nare 
herinneringen op te rakelen. Maar mijnheer Frank zei:  ‘Omdat jij van Anne houdt, willen wij je 
ook de nare dingen vertellen.’” 
 
Vriendin Laureen Nussbaum zet vraagtekens bij Otto’s verzameling van honderden Anne’s 
over de hele wereld. “Hij was ook helemaal in de ban van die hoofdrolspeelster van de film 
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over het dagboek, Millie Perkins. Hij zei dat ze net zo was als Anne. Maar ze was niet Anne, ze 
was gewoon een meisje dat die rol speelde.”  
Otto’s stiefdochter Eva meent dat Otto geobsedeerd was door Anne. Het meest pijnlijk vindt ze 
nog dat Otto nooit praatte over haar overleden broertje en vader. “Altijd ging het over Anne, 
haar dagboek en de reacties”.  
 
In een opname uit 1960 leidt Otto enkele VIP’s rond in het zojuist geopende Anne Frankhuis. 
Otto heeft er zich flink voor ingezet dat het bewaard blijft en is blij dat het gered is van de 
sloophamer. Maar hij heeft zijn bedenkingen (verwoordt hij in een brief aan een lezer): 
 
Ik heb altijd een hekel gehad aan de term ‘museum’. Maar nu is een gedeelte van het huis toch 
wel degelijk ingericht als een museum. 
 
De latere secretaris van de Stichting en vriend van Otto, Cor Suyck, vertelt hoe Otto twee keer 
per maand uit Zwitserland overkomt om het pand te inspecteren:  “Veel van mijn collega’s 
stoven uiteen als Otto Frank het pand aan de Prinsengracht 263 betrad. Een verkeerd hangend 
gordijntje of een onjuist opgehangen foto wekte al de woede van Otto. Wij noemden hem bij de 
Stichting ’De Pruisische officier’.”  
Otto ziet het als zijn taak het Anne Frank Huis tot een internationale ontmoetingscentrum te 
maken en bewustwording onder jongeren te stimuleren. Allemaal “in de geest van Anne 
Frank”, zoals in de statuten staat. Met het uitdragen van Anne’s boodschap heeft Otto een 
nieuw doel in het leven gevonden. In een interview zegt hij: 
 
Anne heeft me een taak gegeven. En die taak is een toekomst te bouwen zonder oorlog.  
 
Maar het bestuur, bestaande uit communistische oud-verzetsmensen, denkt daar ander over. 
Otto vindt dat ze in het Israëlisch-Palestijnse conflict te ‘links’ zijn. Cor Suyck: “Volgens Otto 
werd de Stichting geleid door een horde communistische actievoerders”. Hij voelt zich meer en 
meer betrokken bij Israël en vindt dat Israël na de zesdaagse oorlog meer steun verdient. Hij 
zegt (in een brief): 
 
Nu willen Nasser en zijn bondgenoten het werk van Hitler voortzetten en ook de rest van de 
joden, die in Israël een heenkomen hebben gezocht, vernietigen.  
 
In de jaren zeventig bezoeken Otto en Fritzi diverse keren Israël. Ze ontmoeten er vele 
vrienden. Otto bekent dat hij van Israël is gaan houden.  
 
Wij voelen een sterke band met het land, maar aangezien we al op leeftijd willen we niet 
opnieuw gaan emigreren. Maar we vinden het jammer om niet bij een land te horen. 
 
 
Epiloog 
 
In het laatste jaar voor zijn dood zit Otto op de luchthaven Basel te wachten (archief), in zijn 
hand een stapel dossiers. Vervolgens loopt hij samen met Fritzi naar een KLM-toestel, dat hen 
naar een herdenkingsbijeenkomst zal brengen, ter gelegenheid van Anne’s 50ste verjaardag.  
 
Carice leest voor uit Anne’s dagboek: 
 
Het is me ten enenmale onmogelijk alles op te bouwen op de basis van dood, ellende en 
verwarring. Ik zie hoe de wereld langzaam steeds meer in een woestijn herschapen wordt, ik 
hoor steeds harder de aanrollende donder, die ook ons zal doden, ik voel het leed van 
miljoenen mensen mee. En toch, als ik naar de hemel kijk, denk ik, dat dit alles zich weer ten 
goede zal wenden, dat ook deze wreedheid zal ophouden, dat er weer rust en vrede in de 
wereldorde zal komen. 
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Terwijl Otto luistert naar toespraken en liederen in de Amsterdamse Westerkerk, vertelt Max 
Goldberg hoe het dagboek Otto heeft veranderd: “Zonder het dagboek was hij een aardige, wat 
naïeve, oude man geweest. Het dagboek maakte dat hij hoogten kon bereiken, waarvan hij nooit 
had gedacht dat hij ze zou kunnen bereiken.” Tot aan zijn dood, zegt Max, heeft Otto moeite 
gehad om over Anne te praten, maar hij deed het iedere dag. Max Goldberg: “in een ‘normaal’ 
rouwproces neem je op een bepaalde manier afscheid van je kind. Otto heeft nooit de 
gelegenheid gehad om dat te doen. Maar ik denk dat dat ook zijn keuze was.”  
Over zijn eigen ervaringen en gevoelens blijft Otto “selectief open”, zoals oud-medewerker Cor 
Suyck het omschrijft. “Waar hij ook was, leidde hij het gesprek altijd in de richting van Anne.” 
Otto zegt daarover zelf (in een interview): 
 
Geestelijk ben ik eigenlijk voortdurend met het boek bezig. Dat is geen wonder want waar ik 
ook kom, er zijn altijd mensen die mij vragen stellen over Anne.   
 
Zelfs voor vrienden blijft in de eerste plaats “De vader van...”. Eva Schloss vertelt over een 
ontmoeting van Otto met een medepassagier in het vliegtuig van Londen naar Basel. “De 
meneer was niet geïnteresseerd in Anne. Ik zag Otto’s blik verstrakken. Zijn interesse in die 
man was ineens compleet verdwenen.” In zijn relationele leven is Anne de altijd aanwezige 
figuur op de achtergrond. Anne blijft ook tussen Otto en de nagedachtenis aan zijn vrouw en 
andere dochter instaan. Edith en Margot staan altijd op het tweede plan. Volgens Buddy lijdt hij 
onder het daarmee gepaard gaande schuldgevoel. 
 
Otto leidt de laatste jaren van zijn leven een relatief gelukkig bestaan temidden van de 
duizenden jonge bewonderaars van zijn dochter, voor wie hij dé ideale ‘vader’ is. De kinderen 
van de Goldbergs zijn erg op hem gesteld. Hilde Goldberg vertelt hoe Otto altijd dolgraag haar 
kinderen van school haalde. Eenmaal thuis ging hij letterlijk op zijn hoofd staan voor hen. 
Familie en vrienden vertellen zonder uitzondering dat ze een warme band met hem hebben. 
“Maar toch kreeg je nooit echt toegang tot zijn gevoelsleven”, zegt Max Goldberg. “Volgens 
mij was zelfs zijn grote liefde Fritzi uiteindelijk voor hem iemand die op de tweede plaats 
kwam”. Hanneli Goslar concludeert: “Ik zag wel dat hij kon genieten van het leven, maar altijd 
speelde er muziek in zijn hoofd. Een treurmars.”  
 
Tijdens zijn begrafenis in 1980 speelt Fritzi een audiocassette af die Otto enige tijd voordien 
had opgenomen. Zijn zachte heldere stem vult de kamer bij de rouwdienst:   
 
Anne’s boek is een boek over vertrouwen, een boek waarin jonge mensen kunnen zien hoe een 
jong meisje van een kind tot een volwassen vrouw groeit, in omstandigheden die abnormaal 
zijn. Jonge mensen zien in Anne een voorbeeld, want haar zelfkritiek is uitzonderlijk, haar 
moed is uitzonderlijk, haar geloof in god en dat alles uiteindelijk wel goed zal komen. Dat 
inspireert mensen, en dat willen we uitdragen aan de nieuwe generatie om verder te komen met 
deze wereld. 
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TOELICHTING VAN DE REGISSEUR 
 
 
Otto’s verhaal is dat van een man die door het noodlot heen en weer geslingerd wordt. Een man 
die in de Slag om de Somme zijn vaderland verdedigt en vervolgens door datzelfde vaderland 
wordt beschouwd als een Untermensch die verdelgd moet worden. Een man die op zijn 56ste 
alles verloor wat een mens in zijn leven kan verliezen: vrouw, kinderen, huis, werk.  
 
In mijn eerdere werk heb ik me vaak verdiept in de verhalen van getraumatiseerde mensen. De 
geschiedenis van mijn eigen familie, de helft waarvan in de oorlog is vermoord, is daar 
ongetwijfeld debet aan. Mijn focus is niet zozeer gericht op de joodse geschiedenis (hoewel 
veel van mijn werk over joden handelt), als wel op de gevolgen die trauma’s hebben voor 
degenen die ze moeten ondergaan en de gevolgen voor de generaties die na hen komen. Vaak 
hebben getraumatiseerde ouders weinig ruimte om zich in hun kinderen en anderen in te leven. 
Het bijzondere aan het verhaal van Otto Frank vind ik dat hij via het dagboek van zijn dochter 
erin is geslaagd om het trauma een positieve wending te geven en hoop te bieden aan de vele 
lezers van het dagboek, zijn nieuwe ‘kinderen’.  
 
Het verhaal dat ik met OTTO FRANK wil vertellen is het epos van een overlever. Een 
plichtsgetrouwe, zorgzame man die zijn kinderen zag opgroeien, verliefd zag worden en na hun 
dood het intiemste wezen van zijn dochter in handen kreeg in de vorm van een dagboek. Een 
verhaal van een man die wordt geconfronteerd met diepe dalen van verlies en tegenspoed en die 
obstakels overwint door een vaderfiguur te zijn. Een man die vervolgens ook nog de kracht 
heeft om niet alleen zijn eigen leven een volstrekt nieuwe wending te geven, maar ook dat van 
duizenden anderen. 
 
Waar in mijn eerdere documentaires vaak de vraag een rol speelde in hoeverre 
(getraumatiseerde) mensen in staat zijn angsten te overwinnen, keert die vraag nu weer terug 
als onderliggend thema van deze film. Terwijl vrienden hem beschrijven als een nerveuze, 
fragiele figuur, die eigenlijk niet kòn praten over zijn dochter, sprak hij toch iedere dag, ieder 
uur over haar. Terwijl andere overlevers die hun kinderen tijdens de oorlog verloren, nooit meer 
een kind aankeken, zocht Otto ze juist op. Hoe kon hij die blootstelling aan, hoe bleef hij 
overeind, zonder verbitterd te worden, zonder wrok ten aanzien van de beulen van zijn 
familieleden, zonder haat tegen de Duitsers? Hoe was hij in staat om alle 
verantwoordelijkheden rond het dagboek, zoals de rechtszaken tegen neo-nazi’s, op zich te 
nemen, terwijl de last van zijn verliezen bijna ondraaglijk was? De kracht die Otto Frank heeft 
bezeten, fascineert mij mateloos. 
 
OTTO FRANK is in de eerste plaats een film waarin we Otto Frank als de vader willen 
begrijpen, de drijvende kracht achter het dagboek van zijn overleden dochter. De film neemt de 
kijker mee in de reis die Otto samen met het dagboek maakt. Ik ben nieuwsgierig naar Frank’s 
mentale worstelingen die hij daarbij doormaakte. De enorme hoeveelheid vragen die het 
uitgeven van het dagboek oproept, lopen als een rode draad door zijn verdere leven: kwesties 
van privacy, commercie, en de keuze tussen het benadrukken van de joodse of de meer 
universele waarde van het dagboek.  
 
Het centrale dilemma van de film gaat over de onmogelijke, contradictoire situatie waar Otto 
zich uiteindelijk voor geplaatst ziet: het overweldigende succes van het dagboek van zijn 
dochter confronteert hem voortdurend met zijn verlies, maar geeft hem tegelijk een doel. Lukte 
het Otto om toch nog een ‘gelukkig’ leven te leiden als hij dankzij het dagboek van Anne dag-
in-dag-uit met de dood van zijn dochter wordt geconfronteerd? Kon Otto Frank nog wel een 
‘normaal’ leven leiden, of is hij altijd bezig geweest met ‘overleven’?  
 
Een tweede, terugkerend motief in mijn werk is de vraag in hoeverre (getraumatiseerde) 
mensen in staat zijn zich in anderen te verplaatsen en daadwerkelijk contact met hun 
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medemensen te hebben. Uit de vele voorgesprekken maak ik op dat Otto, behalve het feit dat 
hij veel huilde, nauwelijks mensen toeliet tot zijn persoonlijke gevoelens. Vrijwel niemand 
heeft hem ooit horen spreken over wat hij nou precies had meegemaakt in Auschwitz of, eerder 
in zijn leven, bij de slag om de Somme, tijdens de Eerste Wereldoorlog. Zijn brieven zijn 
hiervoor nog de beste getuigen.  
Net als bij de protagonisten uit mijn eerdere films, Ischa Meijer en Frans Bromet, roept Otto’s 
levensverhaal de vraag op: wat maakte dat hij dag en nacht met zijn werk bezig was, terwijl 
zelfs zijn meest intieme vrienden nauwelijks tot hem konden doordringen? Hebben de trauma’s 
in Otto’s leven nog wel ruimte gelaten voor anderen? Werd ‘Anne’ zijn 
overlevingsmechanisme? Was Otto’s vaderrol tegelijk ook een manier om afstand te houden tot 
zijn medemensen?  
 
Historicus Jan Romein, die de eerste recensie van het dagboek schreef, sprak van “de 
broeikasomstandigheden van een onderduikerij”. De extreme omstandigheden in het leven van 
Otto Frank zie ik ook als een broeikas, een soort verdichte realiteit, die hem op een intense 
manier heeft aangezet tot nadenken over zijn leven. Gedachten die de kijker van vandaag ook 
tot identificatie nopen en vragen opwerpen als: hoe ga ik om met angst, verlies, dood, 
wanhoop? In hoeverre voel ik me verantwoordelijkheid voor het grotere geheel van gezin, land, 
wereldburger? Hoe maak ik mijn leven waardevol? 
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DE VERHAALELEMENTEN  
 
 
1. Otto’ interviews en innervoice  
 
Zoals eerder vermeld, wordt Otto’s narratief in de film opgebouwd enerzijds uit interviews met 
Otto, anderzijds uit zijn geschreven teksten, die als een innervoice worden vertolkt door een 
stemacteur. Zo laat ik Otto als het ware zijn eigen levensverhaal vertellen, vanuit het 
perspectief van een al wat oudere vader die terugbikt op zijn leven. Otto voert als het ware de 
kijker mee op zijn reis met het dagboek.  
 
Otto werd na het internationale succes van het dagboek regelmatig voor radio en televisie 
geïnterviewd, in de talen die hij vloeiend sprak: Duits, Frans, Engels. Otto komt in deze 
archiefbeelden naar voren als een vriendelijke, erudiete, zelfverzekerde man met een missie. 
Een oudere, maar niet verbitterde man, met het postuur van een militair, rechtop zittend, 
serieus, kritisch, maar beleefd. Steeds weer gaat hij geduldig op vragen rond het dagboek in en 
licht de inzet van zijn werk toe – het bevorderen van verdraagzaamheid tussen mensen. Soms 
laat hij iets van zijn gevoelens zien, zoals in een gesprek voor de Italiaanse tv uit 1978, over 
zijn ervaringen in Auschwitz: 
 
U vraagt me over de serie 'Holocaust'. Goed, ik zal u vertellen dat ik hem niet heb willen zien. 
Er zijn maar weinig joden die levend uit Auschwitz of Bergen-Belsen zijn gekomen die de serie 
hebben willen zien. Wij hebben genoeg aan de herinnering die in ons hart is gebrand, net als de 
tatoeage, die ze op ons vel hebben gebrand. 
 
Terwijl Otto in de interviews allerlei talen door elkaar heen spreekt, fungeert zijn ‘vertelstem’, 
zijn innervoice, als een verbindende factor in de film. De innervoice vertelt Otto’s verhaal in 
zijn eigen woorden. Deze vertelstem is dor ons samengesteld uit de brieven afkomstig uit zijn 
niet eerder gepubliceerde persoonlijke archief. Ik wil ze laten voordragen door een stemacteur, 
niet op de manier zoals men een brief voorleest, maar als een dramatische, op zichzelf staande 
monoloog, los van de oorspronkelijke, geschreven, context. De innervoice worden gelezen door 
één stem, verwant aan de zijne, steeds in de zelfde taal – de Nederlandse. Hiervoor hebben we 
op het oog de Peter Stein, zelf als kind van Duitsland naar Nederland gevlucht, met wie we een 
stemtest hebben gedaan. In het hoofdstuk “vorm”, ga ik nader in op de vraag hoe ik deze 
teksten met beelden zal combineren. 
 
Zoals uit mijn eerdere werk blijkt, hou ik ervan om mijn verhalen op te bouwen uit 
verzamelingen. Tijdens de research voor OTTO FRANK kon ik mijn lol op. Otto voerde een 
onwaarschijnlijk uitgebreide correspondentie. Gelukkig is van hem en zijn familie deze enorme 
hoeveelheid brieven bewaard gebleven en inmiddels door de Anne Frank Stichting 
gedigitaliseerd. Voor onze research bleken ze een rijke bron van informatie. Vooral blijken ze 
een belangrijke aanvulling te zijn op de interviews. De brieven geven directer zijn gevoelens 
weer en onthulden de vele kanten van de psychologie van Otto. In de niet eerder gepubliceerde 
brieven ligt voor mij de sleutel tot zijn ziel. 
 
Al vroeg in zijn leven getuigen zijn brieven van een optimistisch karakter en een interesse voor 
anderen. Bijvoorbeeld in de brief uit 1910 die de 21-jarige Otto vanuit New York aan zijn 
moeder schrijft, kort na het overlijden van zijn vader. In zijn brieven doet hij verslag van 
belangrijke momenten uit zijn levensloop. Ze verwoorden zijn beleving van dat moment en 
geven een aangrijpend tijdsbeeld. Zoals in de brief  aan zijn favoriete nicht Milly, van 18 maart 
1945, kort na zijn bevrijding uit Auschwitz, die in het filmverhaal is opgenomen. In de 
naoorlogse jaren lezen we in de brieven zijn dilemma’s rond het publiceren van de intieme 
details in het dagboek. Aan zijn vriend Max Goldberg schrijft hij in november 1945: 
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Het geeft me een akelig gevoel om haar dagboeken in het openbaar te brengen - maar ik moet 
het doen! Sommige passages kan ik schrappen, bijvoorbeeld over hoe Anne over mijn huwelijk 
dacht. 
  
De brieven vormen misschien wel Otto’s levenswerk, want behalve de honderden brieven aan 
intimi en vrienden, heeft hij, samen met Fritzi, zo’n 30.000 brieven aan lezers van het dagboek 
geschreven, de zogenaamde Leserbriefe. Vele afschriften die hij van deze brieven maakte zijn 
bewaard. Voor die lezers was hij vaak een substituut-vader en hij nam, zoals we hebben kunnen 
zien, die rol zeer serieus. 
 
Ik wil Otto’s brieven regelmatig letterlijk tonen, vaak gecombineerd met de locatieshots, vaak 
ook met foto’s of ander archiefmateriaal. De meeste van zijn brieven zijn getypt. Otto’s laatste 
typmachine, bewaard bij de Anne Frank Stichting, wil ik gebruiken om de aanslagen van de 
toetsen en zijn woorden in beeld te brengen. Soms zal ik door het tonen van enveloppen en 
postzegels de historische context voelbaar maken. Verder zal ik de kijker mee laten lezen in 
Otto’s agenda’s, zoals in het exemplaar van 1947, waarin Otto de eerste uitgave van het 
dagboek op 22 juli markeert met het enkele woord: “Boek!”. Op 12 juni 1945, de verjaardag 
van Anne, nog voor het slechte nieuws over haar dood, schrijft hij simpelweg “Anne” En op de 
dag van het nieuws, 18 juli 1945, staat alleen maar “Lien Rebling”, de meisjesnaam van Lien 
Brilleslijper die hem vertelde dat Anne en Margot er niet meer waren.  
 
 
 
2. De stem van Anne 
 
Anne zal door de hele film heen steeds opduiken, als een altijd aanwezige reisgenoot van Otto. 
Via de stem van Carice van Houten, die in 2007 de letterlijke, meest uitgebreide versie van het 
dagboek vertolkte, zal ik Anne citeren. Dat begint al met de historische schetsen die Anne in 
het dagboek van het leven van haar vader gaf 
In juni 1942 schrijft ze bijvoorbeeld over de bruiloft van haar ouders: 
 
M'n vader, de liefste schat van een vader die ik ooit ontmoet heb, trouwde pas op z'n 
zesendertigste jaar met m'n moeder die toen vijfentwintig was. 
 
Bij het verhaal over Otto’s bedrijf Opekta kan ik een zin van Anne toevoegen: 
 
Ik vind dat vader helemaal geen leuke zaak heeft. Niks dan geleermiddelen of scherpe peper. 
Als iemand al koopman in levensmiddelen is, dan moet er toch ook iets te snoepen zijn! 
  
In de weergave van Anne’s brieven klinkt ook de grootheid door van haar talent en 
observatievermogen. Over Otto als vader en over zijn karakter geeft ze haarscherpe analyses:  
 
Hij die zoveel `hartsgeheimen' van anderen weet, moet zich ook één keer uiten. Want vader zegt 
anders nooit wat over zichzelf. 
 
Ik zie de stem van Anne in de film niet zozeer als tegenstem, eerder als een tweede stem, die als 
het ware in het hoofd van Otto doorklinkt. Zo kunnen we ons een voorstelling maken van de 
alomtegenwoordigheid van Anne en haar dagboek in Otto’s leven. Daarmee wil ik ook voelbaar 
maken dat Otto het dagboek van Anne als een opdracht beschouwde - een opdracht om haar 
verhaal aan de wereld te vertellen. Anne verwoordt dit bijna letterlijk op 5 april 1944, een tekst 
die Otto zelf in vele interviews zou citeren: 
 
O ja, ik wil niet zoals de meeste mensen voor niets geleefd hebben. Ik wil van nut of plezier zijn 
voor de mensen, die om mij heen leven en die mij toch niet kennen. Ik wil nog voortleven, ook 
na mijn dood! 
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3. De getuigen 
 
Het derde verhaalelement in OTTO FRANK zijn de ‘getuigen’- vrienden, familieleden en 
anderen die Otto van nabij hebben gekend. Een aantal intimi en vrienden van Otto, en zelfs van 
Anne en Margot, zijn gelukkig nog in leven. Zij geven de kijker het magische gevoel via hen 
een directe link te hebben met Otto én zelfs met Anne. Zij vertellen uit de eerste hand hoe 
Anne’s stem klonk (er bestaan geen audio-opnamen van haar), hoe ze lachte, liep, rook. Zij 
beschrijven hoe Otto huilde, hoe het eruit zag als hij nerveus was, hoe hij kon genieten van zijn 
successen, hoe gesloten hij kon zijn. Zij zetten de figuur Otto Frank neer in de context van zijn 
familie, zijn vaderland en als onderdeel van het tijdperk waarin hij leefde. Zij vormen een 
contrast met Otto, geven soms een kritische analyse van Otto’s persoonlijkheid en zijn obsessie 
met het dagboek.  
 
Twee van hen, Eva Schloss en Buddy Elias, zullen een hoofdrol vervullen. In het geval van Eva 
omdat ze een uitzonderlijk nauwe band had met Otto, als dochter van zijn tweede vrouw. 
Verder was ze voor de oorlog het buurmeisje geweest van Anne. Ten slotte kan ze uit eigen 
ervaring vertellen over Auschwitz-Birkenau en hoe ze Otto direct na de bevrijding uit het kamp 
ontmoette. Ze was ook getuige van Otto’s toestand nadat hij het dagboek van zijn dochter in 
handen had gekregen: 
 
In die tijd was het een hele gedeprimeerde, zielige man. Ik zag hem wel eens op straat lopen, 
met zijn hoofd naar beneden. Maar op een goeie dag kwam hij aanzetten met een pakje. Hij zei: 
“Ik moet jullie iets laten zien. Dit is Anne’s dagboek” en begon voor te lezen. Tot het huilen 
zijn stem zo onherkenbaar maakte dat hij niet verder kon. Daarna hield hij het boek tegen zich 
aan en zei: “Als ik het boek bij me draag voel ik dat Anne bij me is.” Ik vond het een treurig 
moment, want Anne was dood, maar toch zag ik dat het hem ook kracht gaf. 
  
Otto’s neef, Buddy, kende Otto en zijn gezin al vanaf de vroege jaren dertig. Hij kent 
bovendien ook zijn familieachtergrond en heeft van hem vele verhalen gehoord, bijvoorbeeld 
het verhaal van de gevorderde paarden aan einde van de Eerste Wereldoorlog. 
Buddy is gaandeweg nauw betrokken geraakt bij het werk van Otto rond het dagboek en is 
heden ten dage de opvolger van Otto als voorzitter van het Anne Frank Fonds. 
 
Vriendinnen van Margot en Anne, in het bijzonder Hanneli Goslar, Barbara Lederman en 
Jacqueline van Maarsen, vertellen het verhaal van de persoonlijkheden en loyaliteiten binnen 
het gezin Otto-Edith-Margot-Anne.  
Vrienden Hilde en Max Goldberg en Cor Suyck geven inzicht in de strijd van Otto om na de 
oorlog overeind te blijven en zijn gevecht met uitgevers, Broadway- en Hollywoodbonzen, 
recensenten, neo-nazi’s. Otto’s intieme vrienden werpen ook een licht op de verborgen kanten 
van Otto’s karakter en geschiedenis, bijvoorbeeld via het verhaal van Cor Suyck over Otto’s 
overleven in Auschwitz: 
 
Otto was een meester in het achterhouden van verhalen die negatief geïnterpreteerd zouden 
kunnen worden. Over zijn verblijf in Auschwitz sprak hij zelden. Hij was bang dat vanwege  zijn 
goede Duits en zijn officiersfunctie in de Eerste Wereldoorlog mensen dachten dat hij daarom 
de oorlog overleefd had.    
 
Actrice Millie Perkins, de vertolkster van Anne in de speelfilm “The diary of Anne Frank” 
vertelt over Otto’s relatie met Anne-‘look-alikes’, zoals zijzelf. 
 
Ook de schrijvers van de zogeheten ‘Leserbriefe’ komen aan het woord: Sumi Yoshida, John 
Neiman en Maria ter Steeg. Destijds waren het meestal pubermeisjes, inmiddels zijn ze rond de 
zestig en vertellen ze met veel warmte over Otto’s vaderlijke adviezen en over de uiteindelijk 
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toch ook eenzijdige relatie die ze met hem hadden: over hem kwamen ze zelden iets te weten. 
Maar ook over zijn enorme trouw, zoals Maria ter Steeg zegt: 
 
Ik was eigenlijk bij iedere brief verbaasd dat zo’n beroemd iemand nog tijd had om de soms 
nogal futiele wederwaardigheden van een 15-jarige te lezen. Maar hij nam wat ik schreef altijd 
volstrekt serieus, en schreef iedere keer weer terug, meer dan twintig jaar. 
 
Een aantal cruciale getuigen, zoals Fritzi Frank en de zusters Jannie en Lien Brilleslijper, die 
Otto het nieuws vertelden van het overlijden van zijn dochters, is overleden, maar zij zijn 
eerder geïnterviewd. Ik hoop nog op medewerking van de 100-jarige Miep Gies die fragiel 
doch mentaal ongebroken is. Zij zou ook via eerder opgenomen interviews een plek in de film 
kunnen krijgen.  
 
De geïnterviewden worden op een zorgvuldige wijze in beeld gebracht, in hun eigen omgeving, 
met een belichting - door cameraman Erik van Empel – die zorgt voor een intieme sfeer en 
bijdraagt aan het meeslepende effect van de film. 
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VORM EN STIJL 
 
 
Mijn doel is een psychologische vertelling te maken, die op sommige momenten pijnlijk is voor de 
kijker omdat je op dingen stuit die je niet kunt begrijpen, maar die je wel wil invoelen. We komen 
steeds dichter bij de kwetsbare kanten van deze man, via Anne’s blik, en ook via anderen. Niet 
veroordelend, maar ruimte latend aan de beleving van die tijd. Het resultaat is dat de film 
verschillende registers opentrekt, van het pijnlijke verlies in het begin, naar het enthousiasme later, tot 
aan de loutering. Derhalve zal de film verschillen in tempo krijgen: de verstilling wanneer we stilstaan 
bij die momenten die een draaipunt markeren in zijn ontwikkeling, afgewisseld met ritmische, visuele 
scènes. Daarvoor wil ik gebruik maken van een drietal visuele middelen.  
 
 
1. Locatieopnamen  
 
Als ik langs de straten van de Rivierenbuurt fiets en ik kijk naar de ramen van de huizen, dan 
bekruipt me vaak de gedachte hoe het mogelijk is dat, nog niet eens zo lang geleden, uit die 
huizen tienduizenden mensen zijn weggevoerd. Ik rijd dan bijvoorbeeld door de Churchill-laan, 
waar mijn grootouders werden heen gestuurd, vlak voor de grote razzia’s waarbij, huis voor 
huis, door Nederlandse politieagenten, elke jood werd opgehaald. Er staat dan een vriendelijk 
briesje, de zon schijnt, trams en fietsers rijden langs alsof er niets is gebeurd. Het blijft me 
steeds weer verbijsteren, des te meer toen ik er tijdens de research achterkwam dat ik op minder 
dan 100 meter van het huis van de Franks aan het Merwedeplein ben opgegroeid. En zonder het 
te weten heb ik twee jaar de lagere school bezocht waar Anne Frank in de jaren dertig naartoe 
ging. Lopend door die straten bekruipt me vaak een gevoel van leegte. Mijn gevoel van leegte 
moet een soort pars pro toto zijn van het beklemmende gevoel van de eerste generatie. Ook 
Otto heeft door die straten gelopen en moet overvallen zijn geweest door verbijstering dat een 
groot deel van zijn buurtgenoten vermoord was. Verbijstering ook dat vrijwel ieder spoor van 
hen al zo snel gewist was. Hun huizen staan er nog steeds.  
 
In een observerende stijl wil ik de plekken in het leven van Otto, met hun huidige bewoners, in 
beeld brengen. Ik zoek niet naar nostalgische of dramatische shots. Ik toon het heden in haar 
ogenschijnlijk vredige alledaagsheid. De kijker mag zelf nieuwe betekenissen aan deze plekken 
geven, als ze onderdeel worden van het verhaal van Otto’s geschiedenis.  
 
De cruciale haltes van Otto’s reis wil met nieuwe opnamen een intensievere lading geven. Bij 
het verhaal over Otto’s jeugd in Frankfurt stel ik me scènes voor van families die een 
zomermatinee bezoeken van de opera in het park. Bij de periode dat de familie Frank aan het 
Merwedeplein woonde denk ik aan scènes met spelende kinderen. Je kunt er zijn liefde voor 
kinderen in terugvinden. Wellicht ook Otto’s geloof  “dat alles uiteindelijk toch wel goed komt, 
tenzij het tegendeel bewezen is”, zoals een vriend zijn levenshouding eens beschreef. 
 
Bij Otto’s terugtocht naar Nederland in 1945 zie ik beelden voor me van de zomerse 
laagvlakten bij Oswiecim in Polen, waar een trein doorheen rijdt. Een weiland met koeien en 
dartelende veulentjes zou de verbeelding kunnen zijn van Otto’s hoop op een hereniging met 
zijn dochters.  
Otto’s huis in Zwitserland, Buchenstrasse 12 in Birsfelden, is het decor en de verbeelding voor 
Otto’s nadagen. De appelboom met vruchten die Otto zijn gasten aanbood (op archief) is er nog 
steeds. De weelderige tuin, het terras, de straat waar nooit een auto doorheen rijdt – bijna als 
vanzelf horen we hier Otto’s stem, terugblikkend op zijn leven.  
De successen van het dagboek en de wereldwijde impact zie ik terug in de rijen jonge 
bezoekers wachtend op Broadway in de rij voor de musical “13”.  
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In de opnamen zoek ik een uitdrukking voor Otto’s observerende, open blik als middel om 
Otto’s reis invoelbaar te maken. Ze zetten een tijdmachine in werking, maken dat de kijker 
contact krijgt met het verleden.  
 
 
2. Films, foto’s en ensceneringen 
 
Foto’s vormen een onmisbare schakel in het verhaal van Otto Frank. Met name als middel om 
de Otto’s innervoice en fragmenten uit Anne’s dagboek extra betekenis te geven. Otto was zelf 
een verwoed amateur-fotograaf die vanaf de geboorte van zijn kinderen tot aan de onderduik 
veel foto’s maakte van zijn gezin. Alle momenten die hem als belangrijk voorkwamen en 
ontroerden, legde hij vast: zijn pasgeboren dochters, hun eerste stapjes, dagjes naar buiten, 
feestjes. Soms is de schaduw van Otto zichtbaar en kijken we bijna letterlijk mee door de lens. 
Via de foto’s maakt de kijker Otto’s liefdevolle blik mee, maar tegelijk is het de verbeelding 
van zijn gemis. Naast de foto’s die Otto zelf maakte, beschikt de Anne Frank Stichting over 
enige honderdtallen portretten van Otto door de jaren heen, in allerlei landen - van zijn jeugd in 
Frankfurt, tot en met zijn vele internationale bezoeken, omringd door jonge bewonderaars van 
Anne. 
Als zoon van een fotograaf begrijp ik hoe je met een foto soms meer kan vertellen dan met een 
heel boek. In mijn films is een foto niet slechts illustratiemateriaal, hij vertelt zelf het verhaal.  
Dankzij de digitale technieken is het mogelijk details in de foto’s zichtbaar te maken. Veel 
foto’s uit het begin van de 20ste eeuw bezitten vaak een hoge resolutie en het opblazen van een 
gezicht op een piepklein kiekje naar een grote close-up maakt de doden ineens ‘springlevend’. 
Zo heb ik in ‘De Grens van Frans Bromet’ een passage over diens vermoorde familieleden 
verteld via een snelle collage van jaren 20-portretten. De snelheid van de opeenvolging 
gecombineerd met de intimiteit van de close-up foto’s maakt de massaliteit en de intensiteit van 
het drama voelbaar.  
Eén van de inspiratiebronnen daarbij is filmmaker Ken Burns, die bijvoorbeeld in’Jazz’ de 
kijker het gevoel te geeft aanwezig te zijn in een andere tijd en plaats. De serie begint 
bijvoorbeeld met een oogverblindend nachtelijk panorama van New York in 1930- we ‘vliegen’ 
een andere tijd binnen. Hij laat foto’s bewegen (het ‘Ken Burns’ effect is naar hem vernoemd), 
gebruikt onverwachte kadreringen, laat de inhoud van foto’s sterk contrasteren met uitspraken 
van geïnterviewden, of vindt juist een originele manier om de tekst te ondersteunen. Op dit 
soort manieren wil ik te werk gaan bij het visualiseren van Otto’s stem en die uit het dagboek 
van Anne.  
Welk medium kan het cruciale moment in Otto’s leven - het bericht dat zijn kinderen niet meer 
in leven zijn - beter uitdrukken dan Arnold Newman’s fotoportret van Otto in het lege 
Achterhuis? We zien Otto, half verscholen achter een steunbalk, in het niets kijken. De starende 
blik in die verlaten ruimte maakt dat de kijker meevoelt met de man die zojuist heeft gehoord 
dat zijn beide dochters zijn vermoord, tekst is niet meer nodig, alleen een langzame zoom naar 
het gezicht van Otto Frank. 
  
Om Otto’s reis door het begin van de twintigste eeuw te verbeelden zal ik verder gebruik 
maken van internationale filmarchieven. Beelden van Frankfurt anno 1930 nemen de kijker 
mee naar de stad van Otto’s jeugd. Helicoptershots van het Amsterdamse Merwedeplein uit 
1935 laten de pas gebouwde, vrolijke buurt zien waar Otto zich met zijn gezin vestigde. Later 
in de film vertellen buitenlandse archief- en journaalbeelden over wat het dagboek allemaal 
teweeg bracht. Zo zijn er beelden van de première van het toneelstuk op Broadway, de opening 
van het Anne Frank Huis in 1960, maar ook bijvoorbeeld een documentaire uit 1979 over de 
opvoering van het toneelstuk in Duitsland en de beroering die dat bij de jonge Duitse acteurs 
teweeg brengt. Een van hen is verbijsterd dat het (overwegend oudere) publiek niet weet wat er 
met de Joden is gebeurd. “Vooral dat het ze niets uitmaakte, maakt ze schuldig”. 
 
De hulp en expertise van Gerard Nijssen zie ik als noodzakelijk om de kijker mee te kunnen 
nemen in die eerder genoemde tijdmachine. Voor elke stap van Otto’s reis wil ik een subtiele 
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en visueel krachtige keus maken uit de oceaan aan filmbeelden van de twintigste eeuw. Als ik 
uit Otto’s brieven citeer over het schip de “Monowai”, waarmee hij van Odessa naar Marseille 
vaart, na de bevrijding, zou ik een voorkeur hebben voor beelden van precies dat zelfde schip in 
1945.  
 
Een bijzonder onderdeel in de vormgeving vormen de ensceneringen van het dagboek. In een 
groot aantal landen is de toneelversie van de Hacketts opgevoerd en verfilmd. Tot nu toe 
hebben we een Britse, Duitse, Joegoslavische, Spaanse, Japanse, Portugese, twee Nederlandse 
en vier Amerikaanse verfilmingen van het stuk gevonden. Tientallen verschillende acteurs 
vertolken Otto, Anne en Margot, steeds in dezelfde situaties. Via scènes uit het stuk zal ik de 
cruciale periode rond 1955 verbeelden, toen Otto het mikpunt van kritiek werd vanwege de 
bewerking van het dagboek door het echtpaar Hackett. Ik zal bijvoorbeeld citeren uit de 
passages over het joodse channoeka-feest waar de schrijvers van het stuk, het echtpaar Hackett, 
de familie Frank een populair Amerikaans channoeka-lied “Oh Channuka” lieten zingen, in 
plaats van het traditionele “Maoz Tsoer”. Waarna ik Otto’s criticaster Meyer Levin (archief) in 
razernij laat uitbarsten om zoveel heiligschennis. De historische verdraaiingen in het stuk maak 
ik zichtbaar via de scène waarin één van de onderduikers, de heer Van Pels, brood steelt. 
Verder zal ik popularisering en vercommercialisering van het fenomeen Anne Frank laten zien, 
onder andere door een fragment uit de musical-versie uit 1981, waarin de actrice die Anne door 
middel van een lied aan mede-onderduiker Peter vertelt dat ze “naar buiten gaat”. 
 
Anne: 
Look, Peter. As long as we exist and we are alive to see it, the sunshine, the sky....It’s morning. 
Peter: 
It’s evening. 
Anne: 
It’s raining. 
Peter: 
It’s snowing. 
Anne/ Peter, unisono: 
There are roses and lillies and crocusses growing. 
Anne: 
Let’s go outside! 
 
 
3. Soundtrack 
 
De uitstraling en het thema van de film vragen om een soundtrack die de kijker ‘meeneemt’ 
langs de verschillende episoden en dilemma’s in het leven van Otto Frank. Otto zelf speelde 
jaren cello, en dit instrument is niet alleen daarom een interessant uitgangspunt. Natuurlijk is de 
cello een bij uitstek melancholisch instrument, maar het kan ook de kordate, militaire kant van 
Otto verklanken. Het is verder een 'warm’ instrument, dat de liefde van Otto voor Anne, Fritzi 
en vele anderen zou kunnen uitdrukken. Een klassieke soundtrack met orkest, oftewel een 
celloconcert, geënt op de componisten van het begin van de twintigste eeuw lijkt me geëigend 
voor de dramatiek en het tijdsvlak van het onderwerp. Het hoofdthema, een mars in mineur, 
maakt associaties van oorlog en melancholie los, maar ook een gevoel van vastberadenheid.  
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SAMENWERKING ANNE FRANK STICHTING 
 
Op dit moment is Pieter van Huystee Film producties, in samenwerking met de Anne Frank 
Stichting, bezig met een zogeheten getuigenproject. De stichting wil via interviews met 
tijdgenoten en bekenden van Anne Frank ‘parallelle’ geschiedenissen vastleggen. De 
gesprekken worden opgenomen in dezelfde stijl als in OTTO FRANK, met David als 
interviewer. Tijdens deze gesprekken wordt iedere getuige gevraagd naar zijn of haar 
ervaringen met Otto.  
De Anne Frank Stichting heeft voor dit project een financiële bijdrage ontvangen van het 
ministerie van VWS. Dat heeft ons in staat gesteld om een aantal interviews uit het filmplan 
binnen dit project op te nemen. Dankzij de expertise van de stichting beschikken we bovendien 
over een schat aan kennis om te interviews optimaal te researchen.  
De interviews die binnen het getuigenproject vallen zijn: Eva Schloss (voor de film zullen we 
nog een extra dag in Londen gaan draaien), Barbara Lederman, Hilde en Max Goldberg, Judik 
de Winter, Roos de Lima, Hannah Goslar, Jaqueline van Maarsen en Martha van Collem.  
Heel nadrukkelijk is met de stichting overeengekomen dat we getuigen vrij en onafhankelijk 
kunnen spreken en de interviews ook naar stijl en kwaliteit van deze film kunnen draaien.   
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PERSONAGES 
 
 
Bernhard “Buddy”’ Elias  
Buddy Elias (1925) is de zoon van Leni, Otto’s enige zus. Hij was Annes lievelingsneef en 
leeftijdgenoot. Zijn vader Erich Elias vertrok in 1929 van Frankfurt naar Bazel om een 
vertegenwoordiging van Opekta op te zetten. Hij zorgde dat Otto in 1933 in Nederland ook een 
filiaal kon opstarten. De eerste jaren van zijn leven had Buddy een bijna dagelijks contact met 
zijn oom in Frankfurt. Toen hij met zijn ouders naar Bazel verhuisde was er regelmatig 
briefcontact en bezocht Otto, vaak met Anne, zijn familie in Bazel. Toen Otto en Anne in 1938 
bij de familie Elias langskwam ging Buddy iedere dag met Anne naar de ijsbaan.   
Buddy is (nog steeds actief) toneelspeler en herinnert zich nog levendig hoe hij, tot groot 
plezier van Otto, samen met Anne toneelstukjes opvoerde in het huis van hun grootmoeder. Na 
de moord op Margot, Anne en Edith Frank was hij getuige van de enorme klap die het nieuws 
aanrichtte bij Otto’s familie in Bazel. Hij maakte Otto mee tijdens zijn bezoek aan Bazel in 
1946, toen Otto voor het eerst met zijn familie sprak over het drama, terwijl hij ook al volledig 
in de ban was van het dagboek van Anne. Buddy heeft vanaf 1952, toen Otto Frank en Fritzi 
zich ook in Zwitserland vestigen, nauw contact met Otto gehouden. 
Vanaf de oprichting heeft Otto Buddy betrokken bij het Anne Frank Fonds. Hij beheert de 
copyrights van Annes dagboek en beschermt het tegen aanvallen van extreem-rechts. En hij 
investeert het geld in projecten in de ‘geest’ van Anne. Hij is een ideale verteller die met zijn 
verhalen bijvoorbeeld de karakters in zijn familie tot leven kan wekken.  
 
Eva Schloss 
Eva Schloss (1928), geboren Geiringer, is een leeftijdsgenoot en vriendinnetje van Anne en 
later Otto’s stiefdochter. Kort na de bevrijding ontmoet ze Otto in de trein op de terugreis via 
Rusland naar Nederland. Zij stelt Otto aan haar moeder voor, die eveneens Birkenau had 
overleefd. Terug in Nederland gaan Fritzi en Eva weer in hun vooroorlogse woning aan het 
Merwedeplein wonen. Otto bezoekt hen regelmatig. Eva is getuige van  Otto’s zoektocht naar 
zijn kinderen en hoe Otto, met behulp van het dagboek, weer opkrabbelt. Hij wordt al snel een 
mentor en vaderfiguur voor Eva, wier vader (en broer) in Auschwitz is omgekomen. Hij 
adviseert haar om fotografe te worden, geeft haar zijn Leica en bezorgt Eva haar eerste 
opdracht (de geboortefoto’s van de zoon van Miep Gies) en zelfs een baan in Londen. Eva is 
getuige van de opbloeiende liefde tussen Otto en Fritzi, waar ze eerst wel moeite mee had. In 
latere jaren maakte ze Otto mee als belangstellende grootvader en verwoed brievenschrijver. 
 
Hilde Goldberg 
Hilde Goldberg (1926) woont sinds de jaren vijftig in New York. Zij is geboren in Berlijn, 
groeide op in Amsterdam en ging er samen met Margot naar school. De families kwamen bij 
elkaar over de vloer en zo leerde Hilde de Franks persoonlijk kennen. Ze herinnert zich dat Otto 
bij haar thuis Opecta-jam stond klaar te maken, omdat het bij Edith in de keuken te veel 
rommel gaf. 
Tijdens de oorlog werkte Hilde in de crèche tegenover de Hollandsche Schouwburg en sloot 
zich daarna bij het verzet aan. Ze ging mee met de Britse troepen die de eerste beelden van 
Bergen-Belsen filmde. Ze sprak daar ook met overlevenden die Anne hadden meegemaakt. 
Na de oorlog leerde ze Otto beter kennen, eerst in Amsterdam, toen hij haar het dagboek liet 
lezen en later in Zwitserland, waar haar man Max woonde. Hilde’s ouders waren gestorven in 
de concentratiekampen. Otto fungeerde een tijdlang als tweede vader voor Hilde.  
Tijdens Otto’s bezoeken aan Amerika in de jaren vijftig ter promotie van het dagboek 
ontmoetten zij elkaar en praatten ze over het dagboek.  
Otto beschouwde de Goldbergs als zijn familie; hij werd de peetvader van hun dochters.  
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Max Goldberg 
De New Yorkse psychiater Max Goldberg (1925) groeide op in Bazel, om de hoek bij de 
familie Frank, volgens hem een typische liberaal-joodse, welgestelde familie.    
Hij leerde zijn vrouw Hilde kennen in Bergen-Belsen, waar ze na de bevrijding namens het 
Rode Kruis de overlevenden verzorgden. Tijdens Otto’s regelmatige bezoeken aan New York, 
in de jaren vijftig, was een bezoek aan de Goldbergs voor Otto vaste prik. Max was inmiddels 
psychiater, en hij schroomt niet om zijn vakkennis te gebruiken om de ziel van Otto te 
doorgronden. Dat Otto de kampen had overleefd, bewees volgens Max zijn fysieke en mentale 
kracht. Volgens Max had Otto een stevige ‘egostructuur’, die hij van huis uit had meegekregen. 
Maar hij ziet Otto ook als een heel gevoelige man. Gedetailleerd beschrijft hij hoe Otto zonder 
geluid huilde, en hoe alleen zijn lippen trilden. Twee minuten later was het verdriet weer even 
verdwenen en vervolgde hij het gesprek. Max heeft ook sterke herinneringen aan Otto’s 
worstelingen met Meyer Levin en de conflicten rond het toneelstuk. Hij analyseert Otto’s inzet 
voor het dagboek en het toneelstuk als een noodzakelijk medicijn, een verslaving die zijn pijn 
verdreef. 
 
Barbara Lederman 
Barbara Lederman (1926) was een schoolvriendin van Margot, maar had, ondanks het 
leeftijdsverschil, een prettiger band met Anne. Bij een recent bezoek aan het huis van de Franks 
aan het Merwedeplein verzuchtte Barbara: Het is allemaal Anne, maar Margot woonde hier 
ook! Barbara was Margots schoolvriendin. Destijds was het haar al opgevallen dat Otto een 
betere band had met Anne. Hij zorgde ervoor dat ze naar een Montessorischool ging. Bij 
klassikaal onderwijs was ze compleet de mist in gegaan, ze was veel te springerig. Hij wist dat 
zo’n speciale school nodig was. (…) De band tussen Otto en Margot was minder innig. Barbara 
herinnert zich ook dat Edith niet goed om kon gaan met het leven in Nederland. Otto voelde 
zich daar schuldig over. Hij had die verhuizing doorgedrukt. Ze beschrijft hoe Otto altijd bezig 
was om Edith te ontlasten, te ondersteunen. Edith had Otto nodig om gelukkig te zijn. 
Toen Barbara in juli 1942 naar het huis de Familie Frank ging, was ze heel blij te horen dat ze 
naar Zwitserland waren vertrokken. Barbara’s ouders en zusje kwamen om in de kampen. Na 
de oorlog heeft Otto haar opgezocht. Hij stuurde haar het dagboek en schreef er een opdracht 
bij. Het dagboek heeft volgens haar zijn leven gered. Hij moest dat doen, dat was zijn taak. Je 
voelt je schuldig als je overleeft, misschien wist hij wel dat het goed was dat hij had overleefd, 
maar hij moest boete doen. Hij moest iets doen dat het hem mogelijk maakte om verder te gaan.  
 
Hanneli Goslar 
Anne’s vroegere vriendinnetje en buurmeisje (ze wordt regelmatig in het dagboek genoemd)  
woont sinds 1947 in Israël. Al vanaf de kleuterschool waren Anne en zij hartsvriendinnen. Van 
Anne heeft mijn moeder destijds een mooie typering gegeven: ‘God weet alles, maar Anne weet 
het beter’.  
In 1942 verdwijnt de familie Frank zonder bericht. Een jaar later worden de Goslars op 
transport gesteld. Haar moeder is dan inmiddels bij een bevalling overleden. Haar broers is bij 
een razzia omgekomen, vader Hans overlijdt in Bergen Belsen. Hannah en haar zus Gabi zijn 
nu helemaal alleen. Hannah en Anne komen elkaar in Bergen-Belsen tegen, gescheiden door 
prikkeldraad. Ze is blij haar stem te horen, maar ook verdrietig, want ze had gehoopt dat Anne 
veilig in Zwitserland zat.  
Ze was een gebroken meisje. Vader is dood, dacht ze. Dat wist ze zeker. Ik denk altijd: had ze 
maar geweten dat hij nog leefde. En toen ook haar zus stierf gaf ze de hoop op. Ze had niets 
meer om voor te leven. 
Na de oorlog keert ze terug naar Amsterdam en verblijft de eerst maanden in een ziekenhuis. 
Otto bezoekt haar daar. Ze vertelt hem dat ze Anne nog had gesproken, en dat ze misschien nog 
leefde, maar Otto had inmiddels gehoord dat zij en Margot aan tyfus waren overleden. Otto 
regelt dat Hanneli en haar zus worden opgevangen in Zwitserland. Bij het lezen van het 
dagboek ontdekt Hanneli net als Otto een andere Anne: veel volwassener dan de Anne die zij 
kende. Na haar verhuizing houden zij en ‘Oom Otto’ contact en Otto bezoekt haar elke keer als 
hij in Israël. Hanneli: We beschouwden elkaar als vader en dochter.  
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Judik Salomon - de Winter 
In 1942 wordt Judik samen met haar moeder naar Westerbork gebracht. Daar ontmoeten ze de 
familie Frank. Een maand later worden beide families op het laatste transport gezet naar 
Auschwitz. Ze komen in de zelfde wagon terecht. In Auschwitz houden ze met Edith en haar 
kinderen contact. Judik en haar moeder overleven de kampen en beginnen in de winter van 
1945 aan de lange weg terug naar huis. Op die reis ontmoeten ze Otto en ze vertellen hem dat 
Edith in het kamp is gestorven. Hij noteert het tragische nieuws in zijn agenda. Van zijn 
dochters weten ze slechts te melden dat ze naar Bergen Belsen zijn gebracht. 
 
Martha van Collem 
Martha is een leeftijdsgenote en vriendinnetje van Anne. Ze kwam eind jaren dertig regelmatig thuis 
bij de familie Frank op het Merwedeplein. Martha heeft in Bergen Belsen twee maal met Anne 
gesproken, toen ze elkaar troffen aan weerszijden van een hek. Nna de oorlog leert ze Otto kennen. Hij 
komt regelmatig bij hen canasta spelen. Haar moeder is een tijd lang verliefd op Otto.  
Martha van Collem woont momenteel in Israël.  
 
Jacqueline van Maarsen 
Jacqueline zal op het Joods Lyceum bij Anne in de klas. Ze werden vriendinnen en kwamen 
regelmatig bij elkaar thuis. Jacqueline en Anne organiseerden thuis filmvoorstellingen. De 
afgelopen jaren is Jacqueline regelmatig te gast op scholen in Duitsland en de VS. In haar boek 
‘Ik heet Anne, zei ze, Anne Frank’, beschrijft ze onder meer de gesprekken die ze na de oorlog 
met Otto voerde.  
 
Laureen Nussbaum  
Laureen Nussbaum is emeritus hoogleraar literatuurwetenschap aan de Portland State 
University in Oregon (USA). In de jaren dertig vluchtte zij uit nazi-Duitsland naar Nederland. 
Daar ontmoette zij de familie Frank. Dankzij een christelijke grootmoeder ging Laureen door 
voor 'half-joods' en overleefde de oorlog. In 1947 was Otto getuige bij haar huwelijk. Tien jaar 
later emigreerde zij met haar man en drie kinderen naar de Verenigde Staten. Laureen heeft 
veelvuldig gepubliceerd over de totstandkoming van het dagboek. 
 
Barbara Mooyart-Doubleday  
In 1952 werd de in Engeland geboren, maar in Nederland opgegroeide, Barbara Doubleday gevraagd 
door een kleine Londense uitgeverij het dagboek te vertalen. Haar ontmoeting daarna met Otto in 
Krasnapolsky maakte grote indruk op haar. Otto reist in 1951 naar Engeland met de door Barbara 
vertaalde passages over borsten en menstruatie, die niet in de Nederlandse versie staan. Ze vertelt dat 
ze zich Frank altijd zal herinneren om zijn grote spirituele kracht. Franks eerste handgeschreven versie 
is nog in haar bezit.  
 
George Stevens jr. 
‘The Diary of Anne Frank’ uit 1959 is de eerste, klassieke, prachtig gefotografeerde zwart-wit 
verfilming van het Achterhuis. Deze Hollywoodproductie maakte Anne en het dagboek in één 
klap wereldberoemd. De zoon van regisseur George Stevens was nauw betrokken bij de 
totstandkoming van de film. Voor de buitenopnamen die in Amsterdam werden gedraaid deed 
hij de opnameleiding.  
In de voorbereidingen bezochten Stevens en zijn vader Otto in Amsterdam. Het was het eerste 
bezoek van Stevens Sr. aan Europa nadat hij in 1945 als legerfilmmaker de bevrijding van 
Dachau had gefilmd. Otto leidde hen rond in het Achterhuis en hij vertelde over de arrestatie 
door de Grüne Polizei.  
  
Millie Perkins 
Onder massale belangstelling bezocht Millie Perkins op 28 mei 1959 de Nederlandse première 
van de film ‘The Diary of Anne Frank’ in Alhambra. De 18-jarige actrice was met haar 
vertolking van Anne plotseling een beroemde filmster geworden. Het bezoek aan Amsterdam 
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was onderdeel van een jaar lange tournee om de film te promoten. Tijdens dat bezoek 
ontmoette ze Otto, wat een grote indruk op haar maakt.  
Een jaar eerder was ze nog een opkomende covergirl, zonder acteeropleiding noch ambities in 
die richting. George Stevens jr., die een relatie met haar had, stelde haar voor aan zijn vader. 
George Stevens sr. zocht een meisje dat zich met Anne kon identificeren in plaats van een 
bekende actrice die een rol speelt. Met haar melancholieke verschijning en haar sympathieke, 
speelse, vroeg-wijze manier van doen, werd zij de gedroomde Anne. Millie Perkins is nog altijd 
actief in film en op televisie. Otto was volgens vrienden ‘helemaal dol’op Perkins en 
karakteriseren zijn band met haar als ‘een beetje vreemd’. 
  
Cor Suyck  
(Voormalig) financieel medewerker van de Anne Frank Stichting. Reisde gedurende de jaren 
zeventig elke maand van Amsterdam naar Bazel, in totaal 177 keer, voor overleg met Otto. Otto 
had bedenkingen tegen de Stichting, met name tegen de voorzitter, die hij als communist zag.  
Cor kende Otto als een echte zakenman. Een hele lastige man ook. Hij bemoeide zich overal 
mee, hoe de gordijnen in het Achterhuis hingen bijvoorbeeld.  
Otto vertelde hem dat hij aanvankelijk na de dagboeken voor het eerst gelezen te hebben, 
teleurgesteld was. “Otto vertelde: ‘Ik dacht dat ik heel close was, maar toen bleek dat ze haar 
gevoelens nauwelijks had getoond.’” Over zichzelf was Otto volgens Suyck heel gereserveerd. 
Over zijn verblijf in Auschwitz sprak hij zelden. Hij schaamde zich ervoor dat hij op de 
postafdeling had gewerkt dankzij zijn goede Duits en zijn officiersfunctie in WOI. Hij was bang 
dat hij daarop aan zou worden gevallen. 
In 1998 kwamen er vijf tot dan toe onbekende pagina’s uit het dagboek van Anne Frank boven 
water. Het betrof vijf losse vellen die Otto al vanaf het begin had achtergehouden en later bij 
Cor Suyck in bewaring had gegeven, omdat ze enigszins pijnlijke observaties van Anne 
bevatten over Edith. Otto’s bijnaam bij de Stichting was “De Pruisische officier”. Hij liep 
kaarsrecht op een manier die paste bij zijn vroegere officiersfunctie. En een woord was voor 
hem ook een woord. Dus toen hij een onderzoekscommissie moest beloven dat hij alle 
geschriften van Anne aan hen had overhandigd, heeft hij die 5 pagina’s snel even aan mij 
gegeven. De losse vellen werden door Suyk later verkocht aan de Staat de Nederlanden. Fritzi 
heeft nog geprobeerd te voorkomen dat de complete dagboeken verschenen, maar dat is niet 
gelukt. 
 
Maria ter Steeg 
Tussen 1961 en 1969 schreef Maria, destijds een Nijmeegse studente theologie, tientallen 
brieven aan Otto. Ze sprak hem aan met ‘Lieve Pim’, de koosnaam die Anne haar vader gaf. In 
haar eerste brief schreef ze dat de film ‘The Diary of Anne Frank’ zo’n grote indruk op haar 
gemaakt had. Hij schreef mij dat hij vond dat ik op Anne leek en nodigde mij uit om een keer in 
het Anne Frank Huis te gaan kijken. Otto schreef dat ze dan ‘met eigen ogen kon zien hoe alles 
in werkelijkheid was, want in de film is toch één en ander veranderd.’    
Terugkijkend beschrijft ze Otto als een belangstellende, rustige “Opa”. Hij kon zich helemaal 
verplaatsen in wat je schreef. Hij kwam heel dichtbij. Maar het was wel een 
eenrichtingsverkeer. Ik had een ander belang dan hij. Ik weet van hem eigenlijk niets. Hij was 
een alternatieve vader of grootvader, die ik een tijd lang nodig had. 
Maria had het gevoel dat Otto vooral erkenning zocht. Door het contact kreeg hij het gevoel dat 
zijn kind niet voor niets gestorven was. Het idee dat zijn kind invloed had, ondanks dat het niet 
meer leefde. Ik heb het nooit als iets pathologisch gezien, anders had hij wel vaker met mij 
afgesproken. 
Otto heeft invloed gehad op haar leven. Het feit dat ik bij Pax Christi ben gaan werken en 
andere vredesorganisaties is ook iets wat hij met het contact heeft weten te bereiken. Daar moet 
hij ook voldoening aan hebben ontleend.  
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John Neiman  
De Amerikaan John Neiman las Anne’s dagboek toen hij 10 was. Anne maakte een 
verpletterende indruk op me. Ik had het gevoel dat ik haar kende. Haar zachte kinderstem had 
de luide stem van degenen die haar vermoorden overleefd.  
John schreef Otto zonder een antwoord te verwachten. Maar iedere keer kreeg hij toch weer 
antwoord. In 1976 ontmoette hij Otto voor het eerst, in Bazel. 
Toen we ’s middags in de tuin liepen, realiseerde ik me dat ik bij een van de grootste mensen 
van de 20ste eeuw was. Hij heeft Anne aan de wereld geschonken, een heel duur cadeau 
uitgedrukt in tranen.  
Otto voorzag in zijn brieven John van advies: ”Ik vind het geweldig dat je zoveel wilt weten en 
je zo geïnteresseerd bent in onze geschiedenis, maar als je iets wilt, moet je in het heden iets 
goeds doen voor de mensen. Dat advies gaf voor Neiman de doorslag om priester te worden. 
‘Father’ John’s leven is volgens zijn eigen zeggen diepgaand beïnvloed door Otto. 
 
Sumi Yoshida 
Sumi’s eerste brief aan Otto begint met “Dear Anne’s Father”. Het is 1954. Sumi is 17; Otto is 
65 jaar. Sumi schrijft dat ze haar eigen vader verloor toen ze drie jaar was.  
Now the whole world is loving you and Anne is smiling at you in heaven. We who read her 
diary are yearning for world peace. Anne showed us the evil of war with herself and she is the 
symbol of peace. 
De correspondentie van de Japanse Sumi beslaat tientallen brieven, alsmede doorslagen van de 
brieven van Otto aan haar. Otto stelt zich in zijn brieven op als een vaderfiguur For me it is also 
a great joy to have you as my letter-daughter and I hope that our correspondence will go on for 
many more years. Hij vergelijkt haar vaak met Anne. Now you write me about being quick 
tempered. So was Anne at the time and I often discussed the necessity of a certain control of her 
temper. Hij stuurt haar soms cadeautjes of cheques met een klein bedrag. Ook geeft hij haar 
advies met betrekking tot een mogelijke schrijverscarrière. En hij waarschuwt Sumi wanneer ze 
met iemand uit Duitsland zaken wil gaan doen. Otto belooft de zaak te onderzoeken en maant 
haar voorzichtig te zijn. In 1971 vindt Sumi werk bij een uitgeverij. Otto maakt van de 
gelegenheid gebruik om haar uitgeverij te vragen ‘A tribute to Anne Frank’ in het Japans uit te 
geven.  
In de jaren ’70 brengt Sumi een bezoek aan Bazel. Sumi bleef tot aan Fritzies dood bevriend 
met de Franks. 
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TOELICHTING MEEGELEVERD MATERIAAL 
 
Bijgeleverd is de film DE GRENS VAN FRANS BROMET (première IDFA 2008 en gelijktijdig 
uitzending bij de NPS).  
In deze film ben ik op zoek gegaan naar de man achter de filmer en zijn plaats in de geschiedenis van 
zijn familie. Naarmate de film vordert, pel ik steeds meer lagen van zijn overdadig aanwezige vernis 
af. Stap voor stap maak ik de kijker nieuwsgierig naar wat Bromet nu werkelijk motiveert 
en drijft. En hoe hij zo geworden is. Uiteindelijk laat ik zien hoe zijn manier van leven een stempel 
drukt op de generatie(s) die na hem komen. 
Dit alles doe ik door repetitief en ritmisch te citeren uit zijn werk, door het gebruik van vele 
fragmenten uit zijn programma’s, waardoor een dialoog ontstaat tussen hem en zijn films. Door 
middel van korte confrontaties met intimi en collega’s en vele foto’s ontstaat een collage waarmee ik 
mijn visie geef op de wereld van Frans Bromet. 
In OTTO FRANK creëer ik uit de fragmenten van zijn vele duizenden brieven een inner voice. Ik laat 
Otto Frank een dialoog aangaan met zijn dochter en met de mensen die hem van nabij hebben gekend. 
Samen met zijn interviewfragmenten en zijn vele foto’s ontstaat een collage waarmee ik mijn visie 
geef op Otto, en hoe hij omging met de dilemma’s waar hij door de vondst van Anne’s dagboek mee 
geconfronteerd werd.     
 
 


