
 

 

 

UNIVERZITA KARLOVA 

FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD 

Institut mezinárodních studií 

 

 

 

 

 

Tereza Donátová 

 

 

 

 

Zrada Anny Frankové 

 

Bakalářská práce 

 

 

 

 

 

 

 

Praha 2017



 

 

Autor práce: Tereza Donátová 

Vedoucí práce: Bc. Hana Kubátová, M.A., Ph.D. 

 

 

Rok obhajoby: 2017 

 

 



 

 

 

 

Bibliografický záznam 

 

DONÁTOVÁ, Tereza. Zrada Anny Frankové. Praha, 2017. 56 s. Bakalářská práce (Bc.) 

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut mezinárodních studií. Vedoucí 

bakalářské práce Bc. Hana Kubátová, M.A., Ph.D. 

 

 

Abstrakt 

Práce se zabývá příběhem Anny Frankové, její rodiny a přátel, jejich udáním úřadům, 

které mělo za následek jejich uvěznění v koncentračních táborech Auschwitz-Birkenau 

a Bergen-Belsen a posléze smrt. Nalezneme zde také rozbor a shrnutí informací o 

možných zrádcích. Samotná práce je rozdělena na tři části. V úvodu práce přináším 

informace o policejních vyšetřováních udání rodiny Franků a jejich přátel, která 

probíhala v několika etapách. První část má za účel přiblížit situaci v Nizozemí za 2. 

světové války a to jak židovského, tak i nežidovského obyvatelstva. Jsou zde informace 

o nízké míře přežití Židů v Holandsku a také nastoluji otázku, zda v tomto případě 

můžeme mluvit o vině či nevině celého holandského národa jako takového. V druhé 

části nalezneme detaily o rodině Anny Frankové, o životě v Německu a útěku do 

Nizozemí, životě před válkou a během války, a to jak na svobodě, tak i později v 

úkrytu. Třetí část pak obsahuje informace o možných zrádcích, teorie, které okolo 

těchto jmen vznikly i nejnovější úhel pohledu na tehdejší události. V závěru práce tyto 

informace shrnuji a spolu s autory některých knih, které jsem k sepsání práce využila, se 

zamýšlím nad pravděpodobností navržených teorií. Přínosem práce je přehledný rozbor 

života Anne Frank a také analýza toho, kdo stojí za udáním rodiny nacistickým úřadům. 

 

 

Abstract 

This thesis focuses on the story of Anne Frank, her friends and family and how they 

were reported to the authorities, which resulted in their imprisonment in concentration 

camps and eventually death. The thesis includes an analysis and summary of 



 

 

information on possible traitors. In the thesis introduction, I am presenting information 

about police inspection of the Frank's family and friend’s case, which was done in 

several stages. The paper is divided into three parts. The intention of the first part is to 

explain the situation in the Netherlands during the World War II., for both Jewish and 

non-Jewish citizens. There are informations about the low survival rate of the Jews in 

the Netherlands and I am also posing a question if in this case we can speak of guilt or 

innocence of the entire Dutch nation at that time. In the second part, we will find details 

about Anne Frank's family, about their life in Germany and their escape to the 

Netherlands, about their life before the war and during the war, first free and later in 

hiding. The third part contains information about possible traitors, theories that have 

arisen around these names and the most recent point of view on those historical events. 

In the thesis conclusion, I am summarizing the information from several authors and I 

am considering the different probabilities of the proposed theories. The thesis gives a 

clear summary of the information about Anne Frank's life and those who were 

potentially guilty of her imprisonment, which will provide a good basis for our further 

reflection on the subject. 
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Úvod 

 Ve své bakalářské práci se zaměřím na životní příběh Anne Frank a pomocí 

rozboru sekundární literatury se pokusím zodpovědět stále rezonující otázku, kdo mohl 

být oním udavačem, kvůli kterému byla její rodina zatčena a odvezena do 

koncentračních táborů. S tím souvisí i zamyšlení se nad tím, co dotyčného k činu vedlo 

a také diskuze o případné vině či nevině celého holandského národa v případě 

holocaustu. Toto téma jsem si vybrala proto, že podobné osudy existovaly v mnoha 

rodinách v mnoha státech po celé okupované Evropě, ale jelikož nebyly proslaveny tak, 

jako příběh Anne Frank, jsou opomínané a málo se o nich mluví. Anne Frank vešla 

v obecnou známost, mnoho lidí po celém světě zná její jméno a její příběh, mnoho 

z nich četlo její deník. I přesto si ale myslím, že je nutné si takovéto příběhy připomínat 

a zkoumat je. Vždy se můžeme dozvědět něco nového, co jsme doposud nevěděli, 

mohou nám pomoci pochopit jiné podobné události v dějinách, či jen objevit jiný 

pohled na věc. Také je důležité udržovat tyto příběhy „na živu“ a šířit je dál. Chtěla 

bych proto zdokumentovat nejen příběh Anne Frank a její rodiny, ale například i 

zaujmout čtenáře natolik, aby se zajímali o příběhy podobné a s tím i o celou 

problematiku ukrývání Židů za druhé světové války.  

 Zde v úvodu bych se také chtěla zmínit o vyšetřováních onoho osudného udání, 

která se v průběhu let uskutečnila. Oficiální policejní vyšetřování byla dvě, první v roce 

1948 a druhé o patnáct let později, v roce 1963, když se Simonu Wiesenthalovi podařilo 

zjistit, že Karl Silberbaurer žil v té době ve Vídni. Ani jedno nepřineslo žádné konkrétní 

důkazy, které by vedly k odhalení a potrestání viníka. Spisovatelky Melissa Müller a 

Carol Ann Lee se samy snažily vypátrat, kdo mohl ukryté Židy zradit, ani ony však 

nepřišly s přesvědčivými důkazy, pouze s dalšími možnými teoriemi. Nejnovější pátrání 

pak přichází s myšlenkou, že se o cílenou zradu v tomto případě vůbec nemuselo jednat. 

 K vypracování práce jsem použila především sekundární literaturu. Jako jeden z 

podkladů mi sloužil vlastní deník, který si Anne Frank psala a který poskytuje mnoho 

informací především o pocitech, vnitřním rozpoložení a způsobu chápání světa mladé 

dívky, díky čemuž si můžeme udělat ucelenější představu o situaci, do které se rodina 

dostala. Dalším zdrojem, ze kterého jsem čerpala mnoho informací, je kniha Matthiase 

Heyla Anne Franková. Ta mi poskytla především komplexní informace o průběhu 

Annina života a o její rodině. Pro část o potencionálních zrádcích jsem nejvíce využila 

knihu Davida Barnouwa a Gerrolda Van der Strooma Kdo udal Anne Frankovou?. V ní 
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nalezneme pochopitelně sepsané informace a teorie o všech případných podezřelých, o 

kterých bylo v době vydání knihy uvažováno. Tyto tři knihy jsem pak doplnila 

informacemi i z několika dalších knižních publikací, z tematických článků zveřejněných 

na internetu, nebo například z internetových stránek Muzea Anny Frankové spravující 

její dům. 

 Metody použité v práci jsou analýza, syntéza a dedukce, které jsem uplatnila pro 

shrnutí možností toho, kdo mohl být zrádcem rodiny a to nejen podle dostupných teorií, 

ale také podle okolností při ukrývání, které popisovala samotná Anne Frank ve svém 

deníku a ze kterých vyplývají další možnosti, jak se historické události vyvíjely. 

 Má bakalářská práce je rozdělená na tři hlavní části. V první části se objevují 

základní informace o průběhu holocaustu a obecně o druhé světové válce v Holandsku. 

V druhé části pak popisuji život Anne Frank, od narození v Německu, přes útěk do 

Nizozemí, události na začátku války, až po skrývání a smrt v roce 1945. Na to navazuje 

závěrečná část, kde uvádím možné viníky vyzrazení úkrytu její rodiny a přátel a teorie, 

které se k těmto jménům vážou.  
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1. Druhá světová válka v Nizozemí 

 

 Po té, co v dubnu 1939 napadla Itálie Albánii, Nizozemsko poprvé mobilizovalo. 

27. srpna 1939 ujistil německý velvyslanec královnu Wilhelminu, že nastane-li válka, 

bude Německo respektovat nizozemskou neutralitu. To, že Německo chystá vpád do 

Holandska, vláda věděla dlouho dopředu, útok byl však stále dokola odkládán. V dubnu 

1940, po vpádu do Norska a Dánska, vyhlásil předseda nizozemské vlády stav obležení, 

stále ovšem trval na dodržování politiky neutrality vůči Německu.
1
 

 Do armády bylo povoláno kolem 350 tisíců mužů. Problémem byly zastaralé 

zbraně a vybavení, často pocházející z první světové války nebo ještě starší. Vrchním 

velitelem armády byl J.H.Reijnders, který měl ale rozpory s vládou, proto odstoupil a na 

jeho místo byl jmenován generál H.G.Winkelman. Nizozemsko je malá země, navíc 

historicky neutrální a nepříteli by se nikdy nemohla ubránit sama. Její taktika tudíž 

spočívala ve zdržení nepřítele pomocí obranných linií na tak dlouho, dokud nedorazí 

pomoc ze zahraničí.
2
 

 9. května byla vyhlášena nejvyšší pohotovost. Druhý den ráno vpochodovali do 

země němečtí vojáci, odpor jim v prvních chvílích téměř nikdo nekladl. S postupem 

času odpor sílil. Holandské letectvo ovšem nevydrželo ani jediný den. 10. května přišli 

Nizozemcům na pomoc Francouzi, ani to však německé vojáky nezastavilo, pokořovali 

jednu obrannou linii za druhou.
3
 

 12. května utekla královská rodina do Londýna. O den později se k nim přidala i 

samotná královna a členové vlády.
4
  

 O dva dny později byl bombardován Rotterdam. Staré město bylo díky ničivému 

požáru srovnáno se zemí. Při útoku přišlo o život přes 800 lidí.
5
 

 Postup německé armády byl velice rychlý, Nizozemsko kapitulovalo již 15. 

května. Po začátku nacistické okupace bylo Nizozemsko pod vojenskou správou, která 

ovšem trvala krátce. 25. května byla nastolena civilní správa. Vedl ji říšský komisař 

                                                      
1
 HEYL, Matthias. Anne Franková. Praha: Triáda, 2014. Delfín. s. 32-35. 

2
 VAN DER HORST, Han. Dějiny Nizozemska. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2005. s. 

396-398. 
3
 Tamtéž, s. 396-398. 

4
 HEYL, Matthias. Anne Franková. Praha: Triáda, 2014. Delfín. s. 36-37. 

5
 VAN DER HORST, Han. Dějiny Nizozemska. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2005. s. 

400. 
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Arthur Seyß-Inquart spolu se čtyřmi generálními komisaři. Zbytek chodu zajišťovaly 

nizozemské úřady, které přijímaly rozkazy z Německa.
6
 

 29. května rozpustil Seyß-Inquart obě komory parlamentu.
7
 

 Zanechal ovšem politické strany, odbory a jiné hromadné organizace i rozhlas.
8
 

 V červenci byla založena tzv. Nizozemská unie, která měla být protiváhou 

k Nationaal-Socialistische Beweging nebo-li NSB. Její vůdci plánovali spolupracovat 

s nacisty a tím zajistit obyvatelům snesitelné podmínky k životu. Za půl roku měla Unie 

více jak 800 tisíc členů, kteří tak především chtěli ukázat svůj distanc od NSB. Ovšem 

kompromisy, které musela Unie uskutečňovat, byly stále horší a postoje jejích členů se 

proto začaly stále více ukazovat jako protinacistické, což se okupantům nelíbilo. Proto 

byla Unie v prosinci 1941 zakázána a její vedení bylo zatčeno a dva roky vězněno.
9
  

 Roky 1940 a 1941 byly v Nizozemí, i přes vládu nacistů, pro stát ekonomicky 

příznivé. Produktivita v zemědělství a ve službách byla dlouhodobě vysoká a další 

příjmy do státní pokladny zajistily i německé objednávky zboží. Ty také přispívaly ke 

snižování nezaměstnanosti. Jednalo se o vojenské i civilní zakázky, které koordinoval 

Centrální úřad objednávek (Zast) a Zbrojní inspekce. Podle dochovaných záznamů 

obchodovalo s Němci v letech 1941-1942 až 1500 amsterodamských firem. Velké 

židovské firmy byly arizovány, prodány nebo jejich správu převzali Němci či 

nizozemští nacisté. Malé firmy byly nejprve dány do správy nacistům a poté 

zlikvidovány. Aby se tomuto osudu svých podniků Židé vyhnuli, zakládali 

„nežidovské“ firmy, které vedli jejich „nežidovští“ přátelé a které přebraly veškerou 

činnost firem původních.
10

 

 V červenci 1941 byly rozpuštěny všechny politické strany a stovky jejích členů 

byly zatčeny. Vyhláška z března 1942 umožňovala posílat Holanďany na nucenou práci 

do Německa. Za rok jich tam bylo posláno více než 160 tisíc.
11

 

                                                      
6
 HEYL, Matthias. Anne Franková. Praha: Triáda, 2014. Delfín. s. 37, 40. 

7
 BUSMANN, Star. Osvobození: Nizozemsko a Belgie za druhé světové války. Praha: NAŠE 

VOJSKO, 2011. s. 11-13. 
8
 VAN DER HORST, Han. Dějiny Nizozemska. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2005. s. 

402. 
9
 BUSMANN, Star. Osvobození: Nizozemsko a Belgie za druhé světové války. Praha: NAŠE 

VOJSKO, 2011. s. 11-13. 
10

 BARNOUW, David a Gerrold VAN DER STROOM. Kdo udal Anne Frankovou?. Praha: 

Academia, 2014. s. 20-22. 
11

 BUSMANN, Star. Osvobození: Nizozemsko a Belgie za druhé světové války. Praha: NAŠE 

VOJSKO, 2011. s. 22, 24-26. 
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 Nizozemský odboj byl v porovnání s odboji v jiných zemích Evropy specifický. 

Zaměřoval se totiž hodně na tisk ilegálních novin a časopisů. Některé z nich pak 

vycházely i denně. Byl dobře skrytý a proto se nacistům málokdy podařilo někoho, kdo 

se vydáváním tiskovin zabýval, odhalit a zatknout.
12

 

 Od počátku roku 1943 rostl v Nizozemí ozbrojený odpor obyčejných občanů a 

členů odboje proti Němcům. V únoru byl úspěšně spáchán atentát na generála 

Seyffardta, byl zastřelen H. Reydon, zplnomocněnec pro lidovou osvětu, v březnu byl 

podniknut částečně úspěšný útok na přihlašovací úřad v Amsterodamu. Nebyl zničen 

celý, ale část byla zdevastována požárem. V dubnu vyšlo nařízení, že všichni příslušníci 

bývalé nizozemské armády budou posláni do Německa k nucenému nasazení. Proti 

tomuto příkazu se od druhého dne začalo stávkovat po celém Nizozemsku. Pro 

potlačení odporu neměli Němci dostatek sil, proto bylo vyhlášeno stanné právo a všem 

shromážděným hrozil trest smrti. Stávky trvaly několik dní a zabito při nich bylo 

přibližně 140 lidí. Konání nacistů v lidech vzbudilo odpor a naopak solidaritu 

s odbojáři, proto jim od té doby pomáhali mnohem více než doposud.
13

 

 Již od konce roku 1940 byly téměř všechny potraviny na příděl a v průběhu 

války se jejich množství stále snižovalo. Nedostatečné byly i zásoby uhlí, topilo se 

dřevem a rašelinou. Proti černému trhu se úřady snažily velmi tvrdě bojovat.
14

 

 4. září 1944 byl v Nizozemsku vyhlášen výjimečný stav, jelikož spojenecká 

vojska se přiblížila až k belgicko-nizozemské hranici. Všichni očekávali útok a následné 

osvobození země. Ze strachu před trestem uprchlo v těch dnech více jak 60 tisíc 

holandských kolaborantů do Říše.
15

 

 V noci ze 4. na 5. září překročila spojenecká vojska nizozemské hranice. 

Nedostatek pohonných hmot a náhradních dílů poskytl Němcům šanci zformovat 

poslední zbytky armády a počkat na Spojence u Arnhemu, kde se jim také podařilo 

zvítězit.
16

  

                                                      
12

 VAN DER HORST, Han. Dějiny Nizozemska. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2005. s. 

416. 
13

 BUSMANN, Star. Osvobození: Nizozemsko a Belgie za druhé světové války. Praha: NAŠE 

VOJSKO, 2011. s. 26-33. 
14

 Tamtéž, s. 28-29. 
15

 HEYL, Matthias. Anne Franková. Praha: Triáda, 2014. Delfín. s. 111-112. 
16

 BUSMANN, Star. Osvobození: Nizozemsko a Belgie za druhé světové války. Praha: NAŠE 

VOJSKO, 2011. s. 85-111,121-123. 
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 Výnosem z 5. září byly ustaveny domácí ozbrojené síly – BS, kterým velel princ 

Bernard.
17

 

 17. září 1944 vypukla generální stávka železničářů, která trvala osm měsíců. 

Němci s ní vůbec nepočítali, trvalo tedy dlouho, než se jim podařilo Holanďany 

nahradit svými lidmi. Mezitím se snažili dopravu zajistit pomocí konfiskace lodí či 

automobilů.
18

 

 Dále Spojenci pokračovali směrem na sever a na západ, kde v průběhu října a 

listopadu osvobodili několik pobřežních měst. Nikde se Němci nevzdávali snadno, 

bojovali do posledních sil a k pomoci a spolupráci nutili i místní obyvatele. Proti 

sabotážím a jiným násilnostem od civilního obyvatelstva se nacisté bránili velice 

brutálně, nezdráhali se použít zbraně, protivníka usmrtit a s ním i jeho pomocníky nebo 

příbuzné. Během října a listopadu ovládli Spojenci celé severní Brabantsko.
19

 

 28. ledna 1943 byla v osvobozených částech Nizozemí zřízena vojenská správa. 

V té působili vojáci, kteří přejímali prozatímní odpovědnost v nejrůznějších oblastech 

civilního života. Jejím velitelem byl jmenován J.H.Kruls, jeho spolupracovníci byli 

zaměstnanci ministerstev nebo velikých nadnárodních firem. Zajímavé na této 

organizaci bylo, že do svých řad odmítala vzít jakéhokoliv aktivního odbojáře a naopak 

zaměstnávala několik prokazatelných nacistických kolaborantů. Neřídila se pokyny 

exilové vlády a nepomáhala odbojářům. Jinak ale vykonávala nejnevděčnější úkoly, 

které doba vyžadovala (např. zásobování, ubytování pro tisíce lidí bez střechy nad 

hlavou, znovuuvedení do provozu různých úřadů a institucí atp.).
20

 

 V těchto dnech bylo rozhodnuto o budoucím politickém uspořádání země. 

Výnosem z července 1944 bylo stanoveno, že se do svých funkcí vrátí všechna 

předválečná zastupitelstva. Mezi vojenskou správou a exilovou vládou vznikl v tomto 

veliký rozpor a ani jedna strana se nesnažila s druhou spolupracovat. To vedlo 

k rozpadu první poválečné vlády. V únoru 1945 tedy musela být sestavena vláda nová.
21

 

 Zima 1944 a 1945 byla pro obyvatele Nizozemí velice náročná. Nedostávalo se 

jim jídla ani uhlí k topení, továrny, které přežily bombardování, neměly z čeho vyrábět. 

Když byla situace nejhorší, rozhodli se Spojenci shazovat obyvatelům Nizozemí zásoby 
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potravin z letadel. Později ke konci války bylo s nacisty dohodnuto, že vpustí do země 

kanadské a britské kamiony naplněné potravinami. Za tuto zimu zemřelo vyhladověním 

více jak 15 tisíc lidí.
22

 

 V únoru 1945 byli Němci u Arden definitivně poraženi a Spojenci tak mohli 

začít svůj postup v Porýní. Ofenziva začala 8. února.
23

  

 Od 30. dubna, kdy Hitler spáchal sebevraždu, začali Seyß-Inquart a Friedrich 

Christiansen, velitel Wehrmachtu v Holandsku, domlouvat kapitulaci. Proti nim stál 

princ Bernhardem. Bezpodmínečná kapitulace německých jednotek vstoupila v platnost 

5. května. Seyß-Inquart poté uprchl do Německa, kde byl u Hamburku zatčen Brity a 

v Norimberském procesu odsouzen k smrti. Oběšen byl v říjnu 1946.
24

 

 Značný počet nizozemských občanů hrál nějakou aktivní roli v pronásledování a 

deportaci Židů. To platí zejména pro úředníky a správní orgány jako celek. Například 

Židovská rada měla rozhodující hlas o tom, kdo má být deportován a kdy. Každý, kdo 

získal určitý druh razítka, byl na nějaký čas osvobozen od deportace, tudíž spolupráce 

s Radou byl nejlepší způsob, jak si zajistit na nějaký čas možnost přežití.
25

 

 Spolupráce, definovaná jako "pomoc nepříteli", byla v Holandsku trestná již od 

roku 1886. V roce 1937 byly formulovány zvláštní pokyny pro vládní zaměstnance a 

širokou veřejnost o tom, jak v budoucnu ne/spolupracovat s okupačními vojsky. 

V zájmu obyčejných obyvatel měli státní úředníci zůstat v práci a vykonávat své 

povinnosti podle svých nejlepších schopností. Tento dokument výslovně uváděl, že 

státní úředníci nejsou povinni jakýmkoli způsobem spolupracovat s okupačními silami 

při pronásledování Židů. Samozřejmě podobné to bylo i v jiných okupovaných zemích, 

pod nacistickým tlakem byli státní úředníci téměř bezmocní. Není ale pochyb o tom, že 

výkonnost německé vražedné mašinerie by nedosáhla tak vysoké úrovně bez pomoci 

různých nizozemských institucí, úředníků a široké veřejnosti. V celém Nizozemsku 

bylo například potřeba pouze 444 německých policistů.
26
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 Mnozí jednotlivci, kteří se podíleli na událostech, které vedly k masovým 

vraždám, neměli proti Židům nic osobního ani nesympatizovali s jejich 

pronásledovateli. Postoj většiny obyvatel bylo přizpůsobení se, měli pocit, že nemají 

jinou možnost, než jít s okupačními silami. Chování a morálka obyvatelstva jako celku 

vykazovala normální rozdělení – dva extrémy (zrádci a hrdinové), ale převážná většina 

byla neutrální. Malí obchodníci, zemědělci a obyvatelé pohraničních oblastí často 

sympatizovali s nacisty, komunisté a nábožensky orientovaní lidé byli statisticky častěji 

v odboji.
27

 

 Mnoho lidí, kteří spolupracovali s nacisty, nebylo po válce stíháno, naopak 

potrestán byl pouze zlomek z nich. Odsouzeno bylo přibližně 2500 lidí za udání Židů a 

odbojářů. 40% z nich byly ženy. Celkově 43 nizozemských občanů bylo popraveno. Při 

diskuzích o tom, kdo byl odpovědný za pronásledování Židů, padla většina vina na 

členy NSB. Vůdčí osobnosti, správní orgány i obyčejní obyvatelé po válce trpěli 

zjevným nedostatkem empatie s přeživšími. Těch pár tisíc osob, jenž se vrátilo 

z koncentračních táborů, se setkalo s byrokratickou lhostejností. Úřady byly slepé vůči 

potřebě náhrady, pokud se jednalo například o odcizený či opuštěný majetek. Dlouho po 

válce bylo pronásledování Židů v Nizozemí považováno pouze za záležitost Němců. Až 

v 90. letech donutilo obrovské množství důkazů Nizozemce, aby přehodnotili roli, 

kterou oni sami hráli v holocaustu. V lednu 2000 se předseda vlády Kok oficiálně 

omluvil holandským Židům za poválečné bezohledné zacházení s židovskými 

přeživšími.
28

 

 

1.1. Nizozemští Židé za války 

 

 V polovině roku 1940 žilo v Nizozemí přes 140 tisíc Židů, z toho asi 14 tisíc 

těch, kteří sem uprchli z Německa po roce 1933. Aby mohli nacisté zemi efektivně řídit, 

přivedli si s sebou zástupce některých svých domovských orgánů – Bezpečnostní policii 

(Sipo), Bezpečnostní službu (SD) a Hlavní říšský bezpečnostní úřad (RSHA). Velitelem 

SD v Nizozemí se stal Wilhelm Harster, jeho nadřízeným byl generální komisař Hanns 

Rauter, který se zodpovídal přímo Heinrichu Himmlerovi. Pracovníci měli zelené 
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uniformy, proto přezdívka Grüne Polizei. Velitelem amsterodamské zemské pobočky 

byl Willy Lages, později stál také v čele Zentralstelle – Ústředny pro židovské 

vystěhovalectví.
29

 

 V prvních dvou letech okupace nacisté postupovali se svými restrikcemi 

postupně, aby tak v lidech vzbudili důvěru. První protižidovská opatření přišla nicméně 

brzy a to konkrétně v létě roku 1940, kdy bylo Židům zakázáno sloužit ve veřejné 

službě a u protiletecké obrany. Každý, kdo se v tomto účastnil, musel předložit 

„prohlášení o árijském původu“.
30

 

 Od srpna 1940 nesměli být nově Židé zaměstnáváni jako úředníci, v listopadu 

pak byli všichni stávající úředníci propuštěni. Ten stejný měsíc museli také Židé 

zaregistrovat všechny své podniky a firmy.
31

 

 K obchodování s penězi, které byly Židům ukradeny, sloužila především banka 

Lippmann-Rosenthal. O zabavený majetek se pak staral Hausraterfassung, nebo-li 

Evidence domovního vybavení. Jedna z částí této instituce, Henneickeho kolona, se 

později zaměřila na stíhání a odhalovaní Židů.
32

 

 Na podzim roku 1940 zavedli Němci povinnost prokazovat svou totožnost, což 

platilo pro každého občana nad 14 let věku. Postupně se také u restaurací a kaváren 

začaly objevovat nápisy o tom, že Židům je vstup zakázán. Od ledna 1941 nesmělo 

židovské obyvatelstvo navštěvovat kina. V té samé době také nacisté zavedli 

přihlašovací povinnost pro všechny osoby židovské krve, a to jak čisté, tak i smíšené. 

Po přihlášení obdrželi občané žluté karty, které museli neustále nosit při sobě. Na konci 

roku pak byly tyto karty navíc ještě označeny písmeny: J – Žid, B – bastaard (později G 

– gemengd) – smíšený.
33

 

 Na jaře roku 1941 přišlo, hlavně v Amsterodamu, neklidné období. 

Uniformovaná část nizozemského nacionálněsocialistického hnutí NSB 

Weerbaarheidsafdeling – WA (obdoba SA) vedla rozsáhlou antisemitskou kampaň. Její 

členové rozvěšovali letáky o zákazu vstupu Židům, vykazovali židovské obyvatelstvo 

z hromadných dopravních prostředků a obecně podporovali a podněcovali veřejné násilí 
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proti Židům. V této neklidné době vznikla v několika lidech myšlenka na budoucí 

obranu národa, to však bylo německou policií odhaleno již v počátcích a skupina byla 

rozpuštěna. Židovská čtvrť byla uzavřena, prohledána a více jak 400 lidí bylo zatčeno a 

deportováno do Mauthausenu. Tento tvrdý postup rozpoutal v širokém obyvatelstvu 

vlnu solidarity, která se projevila 25. února stávkou městské dopravy. Na to nacisté 

reagovali tvrdými výhružkami, kterých se lidé zalekli a stávka tak byla 27. února 

ukončena.
34

 

 V únoru 1941 vznikla Židovská rada. Nejprve pokrývala pouze Amsterodam, 

později se její účinnost rozšířila na celou zemi. Pracovalo v ní několik tisíc lidí. Rada 

vydávala Židovský týdeník, ve kterém byly zveřejňovány všechny zákazy a pravidla.
35

 

 Oficiálním důvodem zřízení bylo zachování jakési židovské samosprávy, která 

měla poskytovat pomoc, zdravotní péči, vzdělání, zásobení potravinami a jiné. Ve 

skutečnosti ale sloužila jako nástroj, který nacistům usnadňoval deportaci Židů.
36

  

 Od března nesměli Židé do hotelů, divadel, knihoven, na plovárny. Všude 

musely být povinně umístěny cedule se zákazem vstupu.
37

 

 Nošení židovské hvězdy viditelně na oblečení bylo pro občany, kteří byli podle 

Norimberských zákonů definováni jako Židé, zavedeno v dubnu 1942.
38

 

 5. července 1942 začala Ústředna pro židovské vystěhovalectví vydávat první 

příkazy k „pracovnímu nasazení“. I přes slib nebyly povolávány celé rodiny, ale velmi 

často pouze mladiství mezi 14ti a 18ti lety. První Židé byli z Nizozemska deportováni 

v noci 14. července. Vlaky odjížděly do tranzitních táborů Westerbork nebo 

Amersfoort. V noci o den později byly z těchto táborů vypraveny první vlaky do 

Osvětimi. Více jak 400 lidí bylo ihned posláno na smrt.
39

 

 Tranzitní tábor Westerbork byl založen na podzim roku 1939 jako Ústřední 

uprchlický tábor pro židovské uprchlíky z Německa. Financován byl židovskými 

pomocnými organizacemi. Od léta 1942 spadal pod německou SD, která jej přeměnila 

na tábor tranzitní. Od roku 1943 z něj byly transporty vypravovány pravidelně jednou 

za týden, vždy v úterý. Mířily především do Osvětimi a Sobiboru, ale také do Bergen-
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Belsenu a Terezína. Podmínky ve Westerborku byly o něco lehčí a režim uvolněnější 

než v jiných táborech. Aby zakryli skutečný účel tábora, dovolili zde nacisté pořádat 

zábavu, kabaret, hudební vystoupení, boxerská utkání a jiné. Tábor byl osvobozen 

kanadskými vojáky. Za jeho činnosti jím prošlo přibližně 100 tisíc Židů a několik set 

Romů. Po válce sloužil jako tábor internační, pro nizozemské nacistické kolaboranty ze 

strany NSB.
40

 

 Od července 1942 do září 1943 bylo zatčeno a deportováno více než 100 tisíc 

Židů.
41

 

 Podle Johana Cornelise Hendrika Bloma stojí za nízkou mírou přežití 

holandských Židů několik faktorů. Zaprvé civilní správa zavedená v Nizozemí byla 

velice účelná, jelikož v jejích řadách bylo hodně členů nacistické strany a SS, většina 

silní antisemité. Na rozdíl od jiných zemí, zde byli téměř všichni lidé registrováni, což 

značně ulehčilo organizaci deportací. Dále neměli Židé kam utéct, do Německa, do 

okupované Belgie ani přes moře to nešlo a jelikož je Nizozemí silně osídlené, nemohlo 

se mnoho lidí schovávat ani na venkově, například v lesích. Také tradice úcty 

k autoritám hrála podle Bloma velkou roli při spolupráci na pronásledování a 

deportacích všech Židů bez rozdílu původu.
42

 

 Bob Moore vidí příčiny jinde. Židé, kteří přišli do Nizozemí z Německa, už 

věděli, co je čeká, proto se mohli lépe a dříve připravit na nadcházející události. Také 

zastávali klíčová místa jak v Židovské radě, tak v administrativě ve Westerborku a 

mohli proto oddálit deportaci svých známých a přátel. Většina z těch, kteří válku přežili, 

byli ti, kteří se skrývali. Dle Moora odešlo do ilegality asi 25 tisíc lidí a z toho bylo asi 

10 tisíc odhaleno. Přesto se většina Židů ani nepokusila ukrýt, a to z mnoha důvodů, 

jako například nutnost péče o rodinu, nedostatek peněz, nemožnost najít vhodný úkryt a 

jiné.
43

 

 Pim Griffioen and Ron Zeller podnikli výzkum, z něhož vyplývá, že v Nizozemí 

neexistovala tak rozsáhlá ilegální síť pomocníků, kteří by poskytli Židům pomoc při 

skrývání. Například v Belgii, kde byl odboj mnohem rozsáhlejší a organizovanější, se 
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Židé ukrývali již na podzim roku 1942. V Holandsku tolik možností úkrytu nebylo, 

proto se lidé snažili uniknout deportacím legálně.
44

 

 Marnix Croes a Peter Tammes provedli rozsáhlý průzkum archivů a 

dochovaných seznamů Židů z roku 1941 a došli k několika závěrům. V obcích a 

menších městech mělo na větší počet přeživších Židů vliv pět faktorů – počet 

proněmeckých policistů, počet katolíků, rozložení obyvatelstva, procento Židů 

konvertovaných ke křesťanství a datum místního zahájení deportací. Z výsledků 

zkoumání vyplývá, i při porovnání s okolními státy, že nelze obecně říci, proč 

nizozemští Židé umírali více než jiní, ale při hledání odpovědi na tuto otázku se nutné 

se zaměřit na jednotlivé regiony. Dalším z jejich závěrů je to, že neexistuje statisticky 

významný vztah mezi mírou místního antisemitismu a mírou přežití místních Židů. 

Podle nových zdrojů se v Holandsku skrývalo možná i více než 28 tisíc Židů a z toho 

jich zřejmě více jak 12 tisíc bylo odhaleno a zadrženo. I tito autoři potvrdili, že Židé, 

kteří přišli z Německa, měli mnohem vyšší šanci na přežití, než Židé z jiných států, 

pravděpodobně proto, že věděli, co je v budoucnosti čeká a proto se na ni mohli lépe a 

dříve začít připravovat. Ale domnívají se, že ani toto neplatí plošně pro celé Nizozemí. 

Také prokázali, že vysoká míra antisemitismu v určitých oblastech nutně neznamenala 

větší počet zatčených Židů, z čehož vyplývá, že motivy pro zradu byly různé a ne pouze 

idealistické. Na čem naopak prokazatelně závisela míra přežití, bylo úsilí jednotlivých 

poboček Sipa bojovat proti odboji. S narůstajícím úsilím rovnoměrně vzrůstal i počet 

odhalených Židů.
45

 

 Závěrem se tedy dá shrnout, že rozdíly v mírách přežití nemohou být omezeny 

pouze na úroveň národní analýzy, nýbrž je nutné zkoumat každý region zvlášť. Stejně 

tak bylo prokázáno, že německé údaje o přeživších jsou nesprávné a proto nelze říci, že 

místní stupeň poslušnosti vůči autoritám je v souladu s místním židovským přežitím, jak 

se často předpokládá. Nízká míra přežití Židů není důsledkem nedostatečného odporu ze 

strany samotných Židů, ale vliv na to má několik dalších faktorů.
46
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2. Život Anne Frank před válkou 

 

2.1. Rodina 

 

 Rodiče Anne Frank pocházeli z bohatých německých židovských rodin. Otec 

Otto Heinrich Frank se narodil 12. května 1889 ve Frankfurtu nad Mohanem 

Michaelovi a Alice Frankovým. Měl tři sourozence. Jeho otec založil v roce 1885 

bankovní podnik, obchody mu šly, získával podíly v jiných podnicích a se ziskem je 

prodával. Otto i jeho sourozenci měli klidné a spokojené dětství, chodili do společnosti 

a na různé společenské akce, vzdělávali se a cestovali. Po gymnáziu začal studovat 

univerzitu v Heidelbergu, obor dějiny umění, ale již po roce školu ukončil a místo toho 

odjel do Spojených států amerických do New Yorku, kde pracoval jako praktikant 

v obchodním domě Macy’s, který vlastnila rodina jeho bývalého spolužáka. V roce 

1909 však náhle zemřel jeho otec a tak se Otto musel vrátit zpět do Německa a pomoci 

matce s vedením rodinného podniku. Za první světové války sloužil na západní frontě u 

dělostřeleckého pluku. Za této služby přežil například bitvu na Sommě. Nejen on však 

sloužil vlasti, ve válce byli i další členové rodiny Franků. Bratři bojovali na frontě, 

matka a sestra byly dobrovolné ošetřovatelky u Červeného kříže. Za války byl Otto 

dvakrát povýšen a získal hodnost poručíka. Po válce se rodina dostala kvůli válečným 

půjčkám a inflaci do vážných finančních problémů. Proto Otto se svým bratrem a 

švagrem založili v Amsterodamu banku M.Frank & Zonen. Po šesti letech museli 

bohužel podnik zavřít.
47

 

 Při této události se Otto poprvé setkal s Johannesem Kleimannem, který byl 

ustanoven správcem a zplnomocněncem banky při její likvidaci.
48

 

 16. ledna 1924 se Otto potkal s Edith Holländer, svou budoucí ženou. Edith 

pocházela z bohaté židovské rodiny žijící v Cáchách. Její bohatství pocházelo z továren 

na zpracování kovu, které založil její dědeček. Edith byla nejmladší ze čtyř dětí a stejně 

jako Otto se díky postavení své rodiny často objevovala ve vybrané společnosti. Vzali 

se přibližně rok od seznámení.
49
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 16. února 1926 se jim ve Frankfurtu narodila první dcera Margot Betty. 

Zpočátku žili manželé spolu s Edithinou matkou v jejich rodinném domě. V říjnu roku 

1927 se ale rodina odstěhovala do vlastního bytu na Marbachweg. 12. června 1929 se 

rodičům narodilo druhé dítě, opět dcera, Annelise Marie.
50

  

 

2.2. Život v Německu 

 

 Krach na newyorské burze roku 1929, nebo-li Černý pátek, ztížil život i rodině 

Franků. Manželé se i s oběma dcerami museli přestěhovat do malého bytu na 

Ganghoferstrasse. I přesto měla obě děvčata příjemné a klidné dětství. Rodiče se jim 

plně věnovali a k jejich povahám přistupovali s respektem. Margot byla plachá a 

zdrženlivá, Anne byla jejím pravým opakem, byla živá a svéhlavá. Hodně času také 

trávila rodina se svými příbuznými, s babičkou Alicí ve Frankfurtu, i s rodinou Edith 

v Cáchách.
51

  

 V té době již v Německu pomalu přebírali vládu nacisté. Tehdy začali rodiče 

poprvé uvažovat o odchodu z Německa, ovšem měli velký strach o to, jak by v takovém 

případě rodinu uživili. V roce 1933 po zvolení Hitlera kancléřem se situace pro Židy 

v Německu stále více zhoršovala. Za této nepříznivé situace se rodina musela vrátit zpět 

do rodinného domu Frankových a myšlenky na odchod z Německa se staly čím dál 

naléhavějšími.
52

 

 

2.3. Život v Holandsku 

 

 Od švagra dostal Otto doporučení ucházet se o místo zástupce firmy Opekta 

v Amsterodamu. Odjel tedy do Nizozemí připravit podmínky pro příjezd rodiny. Edith 

s dcerami se zatím přestěhovala k rodině do Cách. Otto musel firmu nejprve na vlastní 

náklady vybudovat, na což si půjčil peníze od švagra. Ke konci roku přijela do 

Holandska manželka Edith a spolu se přestěhovali z podnájmu do bytu v novostavbě na 

náměstí Merwedeplein. Bylo to příjemné a klidné místo, kam se postupem času 

stěhovalo mnoho rodin židovských uprchlíků z Německa. Dcery Margot a Anne zatím 
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zůstávaly u příbuzných v Německu. První přijela do Holandska Margot a to v prosinci 

1933. Anne přijela přibližně o dva měsíce později, není ovšem přesně zdokumentováno 

kdy a jak. Podle zápisu v deníku byla „narozeninový dárek“ pro sestru (ta má 

narozeniny 16.2.).
53

 

 Ve školce si Anne velmi brzy našla kamarádky, Hannah („Hanneli“) Goslar a 

Susanne („Sanne“) Ledermann jejichž rodiny také utekly z Německa.
54

  

 Až do roku 1938 mohli Frankovi jezdit za příbuznými na návštěvu do Německa 

a do Švýcarska, léto trávili v Belgii nebo v Nizozemsku u moře.
55

  

 Když Anne nastoupila do školy, její chování odpovídalo její povaze. Podle 

svých učitelů byla chytrá, vnímavá a vyzrálá, nedokázala se ovšem dlouho soustředit a 

někdy se chovala velice dětinsky. Byla prostořeká a vždy a všude musela být v centru 

pozornosti. Už od mala si vymýšlela různé příběhy a pohádky, které vyprávěla okolí. 

Obecně měla povahově i citově blíže k otci než k matce.
56

  

 Ottova firma měla proměnlivé hospodářské výsledky. Dobře se jí vedlo 

v podstatě jen v létě v zavařovací sezoně, ostatní roční období byla často náročná. Otto 

zaměstnával pouze pár lidí, se kterými si vytvořil velmi blízký vztah. Jedním z nich byl 

Victor Kugler, původem z Vrchlabí a další Hermine („Miep“) Santrouschitz 

z Rakouska. Dělala sekretářku, obchodní referentku, telefonickou poradkyni, školila 

prodejkyně a sama vyráběla vzorkové marmelády. Miep i její snoubenec Jan Gies se 

s rodinou Frankových velice sblížili.
57

 

 S postupem času se situace v Evropě začínala zhoršovat. Frankovi začali mít 

obavy nejen o své příbuzné v Německu, ale znovu i o sebe samotné. Přemýšleli o 

dalším přesunu, nejspíše do Velké Británie, ovšem vzhledem ke zlepšující se finanční 

situaci Ottovy firmy toto řešení nakonec zavrhli. Spolu s dalšími židovskými obyvateli 

Nizozemska tedy doufali, že tato země zůstane, stejně jako v první světové válce, 

neutrální. Děsil je anšlus Rakouska i zábor Sudet.
58
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 O několik měsíců později dostal Otto od své sestřenice nabídku, aby alespoň 

dcery Anne a Margot poslal k nim do Anglie. Po rozhovoru s manželkou ovšem musel 

tuto možnost zamítnout, od dcer by se ani jeden nedokázal odloučit.
59

  

 V červnu 1939 byl založen druhý podnik, Pectacon, kde se vyráběly kořenící 

směsi. Jako ředitel byl do obchodního rejstříku zapsán Johannes Kleimann a 

odborníkem na koření se stal Hermann van Pels.
60
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3. Život Anne Frank za války 

 

3.1. Před skrýváním 

 

 Aby Ottovi nacisté po vpádu do Nizozemí nesebrali jeho podnik, založil v říjnu 

1940 novou firmu, později pojmenovanou jako Gies & Co, a.s., kterou vedli Kugler a 

Gies. Nacisté ovšem tento trik již znali a proto ustanovili správce Pectaconu, který 

dostal za úkol firmu zlikvidovat. Německá mateřská firma Pectaconu, Pomosin, ovšem 

poskytla svému dceřinému podniku jakousi ochranu a pomocí dodávek surovin 

udržovala obě firmy v chodu. Stejně jako jiné firmy, i tyto dvě musely dodávat zboží 

nacistickým institucím. Není ovšem jasné komu a kolik. V záznamech se podniky 

nevyskytují. Je ovšem potvrzené, že obchodovaly s německou armádou, což přiznala 

sama Miep Gies. V účetních záznamech firem ale přímé dodávky wehrmachtu 

nefigurují, vždy se jedná o zprostředkované předání, například přes Armádní zásobovací 

úřad v Haagu.
61

 

 Od 1. prosince 1940 se všechny firmy Otty Franka přestěhovaly na novou adresu 

na Prinsengracht 263.
62

 

 16. července se konala svatba Miep Santrouschitz a Jana Giese, které se 

Frankovi účastnili a Otto také pro novomanžele druhý den uspořádal pohoštění. 

Udržovat alespoň zdání normálnosti bylo velice důležité pro psychické zvládnutí 

okolních událostí.
63

  

 Od srpna 1941 měly židovské děti zakázáno chodit do veřejných škol, Anne a 

desítky dalších jejích spolužáků proto byli nuceni přestoupit na jiné školy. Anne začala 

navštěvovat Židovské lyceum.
64

 

 Najít si kamarády Anne nikdy nedělalo problémy. Vyžadovala od nich však 

naprostou oddanost a jejich kamarádství pečlivě střežila.
65

 

 Sama Anne říkala, že Hanneli a Sanne byly dříve její nejlepší kamarádky, ale 

později se její nejlepší kamarádkou stala Jacqueline van Maarsen, nová spolužačka z 
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lycea. Ta jí však brzy zklamala a proto měla Anne pocit, že vlastně nikdy opravdovou 

přítelkyni neměla.
66

  

 Chlapce měla ráda výřečné a vtipné, vždy byla středem každé zábavy. Postupně 

s tím, jak rostla, přibývaly do jejích vyprávění zmínky o různých chlapcích. Anne byla 

možná až příliš sebevědomá, prohlašovala, že na nové škole se do ní hodně chlapců 

zamilovalo.
67

 

 Podle vyprávění tehdejších spolužáků, Hannah a Maurice, byla drzá, chytrá, ale 

nijak mimořádně inteligentní. Holandsky mluvila plynně, bez přízvuku. Bavila celé 

okolí, děti i učitele. Nebyla prvoplánovitě krásná, ale byla zajímavá a měla živé oči. 

Měla extrovertní povahu, neustále něco povídala a všechno věděla nejlíp. Už v té době 

krásně psala. Sbírala, vystřihovala a po celém pokoji si lepila plakáty filmových hvězd. 

Milovala filmy s Shirley Temple. S Hannah hrávaly Monopoly a Člověče nezlob se.
68

 

 Na začátku roku 1942 zemřela po dlouhé nemoci babička, Edithina matka. Ač to 

Anne nedala na sobě znát, velmi ji to zasáhlo.
69

  

 Ke svým třináctým narozeninám dostala Anne od otce onen známý deníkový 

sešit. Ač si ho sama vybírala, byl to pro ni jeden z nejlepších dárků vůbec. Rodiče se 

k jeho koupi rozhodli zřejmě i proto, že si Anne díky svým zápiskům mohla uvědomit 

své pocity, zamyslet se a zklidnit tak trochu svou prudkou povahu.
70

 

 Jelikož kino už Židé navštěvovat nemohli, uspořádala Anne doma velikou 

oslavu narozenin, na kterou pozvala mnoho svých spolužáků, chlapců i dívek. Její otec 

jim promítl nejprve krátký instruktážní film o využití pektinu a poté film Rin Tin Tin. 

Podával se dort a sušenky a všichni si oslavu užili.
71

 

 Sama Anne se zamýšlela nad tím, co ji vlastně přimělo psát si deník a došla 

k závěru, že se v životě nemá komu svěřit, že nemá žádného opravdu blízkého přítele. 

Měla sice dobrou rodinu a spoustu kamarádů, ale nikoho, komu by mohla odhalit své 

nejniternější myšlenky a pocity. I proto si vymyslela imaginární kamarádku Kitty, které 

adresovala své dopisy, které psávala.
72
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 Otto Frank o odchodu do úkrytu v případě nutnosti uvažoval už dávno. Věděl, že 

bude potřebovat pomoc, proto do plánů a příprav zasvětil některé ze svých věrných 

zaměstnanců. Kleiman, Kugler, manželé Giesovi, rodina Voskuijlů, ti všichni mu bez 

jakéhokoliv zaváhání přislíbili pomoc, ač jim za pomoc Židům hrozila deportace či 

rovnou smrt. K prvním přípravám se Otto uchýlil již v létě roku 1941. Židovský 

lékárník, který v zadním domě Ottovy firmy vyráběl masti, byl požádán, aby prostory 

opustil. Zatím ale nebylo jasné, kdy přesně do úkrytu rodina přejde, plán byl přibližně 

v červenci 1942. Už se ovšem vědělo, že tam Frankovi nebudou sami. Přípravy trvaly 

více jak rok. O víkendech a po nocích přenášeli potraviny, šatstvo a nábytek jak do 

úkrytu, tak i k jiným lidem, u kterých si ho uschovávali do doby míru, aby jim majetek 

nezabavili nacisté.
73

 

 

3.2. V úkrytu 

 

 Hned první den začátku transportů Židů z Nizozemí do koncentračních táborů, 5. 

července 1942, dostala předvolání i Margot Franková. Není jasné, co rodiče později 

svým dcerám řekli, zda pravdu o tom, že předvolání se týká Margot, či lhali, že dostavit 

k odvodu se musí otec Otto. Existuje také verze, kdy Margot řekla matka pravdu, před 

mladší Anne ale měla být skutečnost utajena, sestra jí to ale později prozradila.
74

  

 Po doručení dopisu se Edith ihned rozběhla pro Hermanna van Pelse, aby ho 

informovala, že přesun do úkrytu se uskuteční druhý den.
75

  

 V té chvíli bylo nejdůležitější zachovat klid a nezpůsobit rozruch, především si 

nesměl ničeho všimnout podnájemník, pan Goldschmidt, který u Frankových žil. Bylo 

nutné dobalit poslední věci, které pak do domu v noci odváželi manželé Giesovi.
76

 

 Aby nevzbudili podezření, nemohli Frankovi druhý den ráno odejít z bytu se 

zavazadly. Navlékli si proto na sebe několik vrstev oblečení a drobnosti schovali pod 
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kabát. Výhodou také bylo, že hustě pršelo, tím pádem byly ulice prázdnější než 

obvykle.
77

 

 První odcházela Margot, kterou i s kolem vyzvedla Miep. Z oděvů si odstranily 

žluté hvězdy a volily trasu rušnými ulicemi, aby vzbudily co nejméně pozornosti. Ihned 

po příchodu do domu se Margot schovala do zadního traktu a Miep se vrhla na práci, 

aby nevzbudila v právě přicházejících zaměstnancích firmy žádné podezření.
78

  

 Chvíli po nich opustili byt i rodiče s Anne. Každý si nesl tašku s posledními 

věcmi. Byt zůstal neuklizený, aby působil tak, že majitelé odcházeli ve velkém spěchu. 

Podnájemníkovi zanechali vzkaz, aby kočku Moortje předal sousedům. Po příchodu do 

úkrytu začala Anne s otcem vybalovat věci a připravovat dům na obývání, kdežto 

Margot s matkou jen letargicky seděly a zpracovávaly události posledních hodin.
79

 

 Dům, ve kterém se ukrývali, měl několik pater. V přízemí bylo skladiště. Po 

schodech se vyšlo do prvního patra, kde v kanceláři pracovali Bep, Miep a pan 

Kleiman. Na stejném patře byla také komora sloužící jako kancelář, místnost 

s trezorem, šatna, velká kancelář, kuchyň, záchod a půda. To byl přední dům. Šedivými 

dveřmi se vcházelo do zadního traktu domu. Tam ve spodním patře bydlela rodina 

Frankova, po schodech nahoru pak v místnosti, která sloužila jako kuchyně a jídelna 

bydleli van Pelsovi, Peter měl vlastní malý pokoj vedle.
80

 

 Ačkoliv jim dům poskytoval de facto prominentní úkryt, život v něm nebyl 

snadný. Například nikdy nesměli roztahovat závěsy, mluvit a chodit mohli jen velice 

opatrně a potichu, nesměli kašlat, málokdy mohli používat toaletu, uklízet a prát se 

mohlo pouze v neděli, kdy v domě nikdo nebyl. Byl to také život velice osamělý. Anne 

scházeli její kamarádi, především Jacqueline van Maarsen. Napsala jí proto několik 

fiktivních dopisů, ve kterých si představovala, že si budou tajně dopisovat i z úkrytu. 

Silně v nich Jacqueline kladla na srdce, aby o tom nikomu neříkala a dopisy si 

neschovávala. Je z nich patrné, jak vyspělá Anne na svůj věk byla a co vše vnímala.
81

 

 13. července k rodině Frankových přibyla rodina van Pelsových. Život v sedmi 

lidech na tak malém prostoru byl ještě náročnější. Konflikty a hádky byly na denním 

pořádku, nejenom v rodinách, ale například i mezi Anne a Auguste van Pels, která Anne 
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považovala za rozmazlenou a nevychovanou. K tomu se pak přidávaly i roztržky mezi 

Anne a matkou. Jediný, kdo se Anne povětšinou zastával, byl otec. V takových chvílích 

Anne snila o životě po válce, například o životě filmové hvězdy v Hollywoodu. Volný 

čas v úkrytu trávili mladí učením, čtením knih a posloucháním rádia. Otec pomáhal 

Anne s výukou francouzštiny, ona ho na oplátku doučovala holandštinu. Informace o 

průběhu války a dění ve světě se obyvatelé dozvídali buď z rádia, nebo z vyprávění 

svých pomocníků, kteří je v zadním traktu pravidelně navštěvovali.
82

 

 S postupem doby bylo stále obtížnější obstarat pro všechny obyvatele domu 

potřebné potraviny a zásoby. Frankovi dostávali falešné potravinové lístky od odboje, 

ale ani to samo o sobě nestačilo. Velkými nákupy se mohli pomocníci velmi snadno 

dostat do podezření. Bylo proto nutné sehnat ty správné obchodníky, kteří nebudou po 

důvodech pátrat a zachovají mlčenlivost. Jedním z nich byl například řezník, přítel pana 

van Pelse, nebo pekař či zelinář.
83

 

 V srpnu jim pan Voskuijl, Bepin otec, sestavil otáčivou skříň, která kryla dveře 

vedoucí do zadního domu. V poslední době se totiž hodně rozmohly domovní 

prohlídky, při kterých Němci hledali především neodevzdaná jízdní kola.
84

 

 Na začátku listopadu se obyvatelé dohodli, že k sobě vezmou ještě jednoho 

nájemníka. Začali proto přemýšlet o tom, kdo by se k tomu nejvíce hodil.
85

 

 Fritz Pfeffer, zubař, přišel do úkrytu 16. listopadu 1942. Doposud sdílely Anne 

s Margot jeden pokoj dohromady. Margot se nyní odstěhovala k rodičům a Anne 

musela přenechat část pokoje panu Pfefferovi. Soužití s ním se zpočátku zdálo 

jednoduché, ale jak se s postupem času ukázalo, prvotní zdání klamalo. Byl to muž 

velmi staromódní a zahrnoval Anne dlouhými proslovy o výchově a morálce. Také 

velice riskoval životy všech, když nepřerušil korespondenci se svou přítelkyní Charlotte 

Kalett.
86

 

 Na počátku roku 1943, když se k Amsterodamu blížila spojenecká vojska, 

očekávali obyvatelé zadního traktu s nadějí každou informaci o případné invazi, která 

by ukončila válku. Zároveň to pro ně znamenalo ale i velké nebezpečí, jelikož se při 

náletech a bombardování od spojeneckých vojsk neměli kam schovat. Dům neměl žádné 
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sklepení, do kterého by mohli jít a snažit se schovat někde mimo dům, například u 

sousedů nebo ve veřejných krytech, nepřicházelo v úvahu. Také je velice 

znepokojovalo, že dům byl prodán novému vlastníkovi, který se mohl kdykoliv vydat 

na obchůzku a jejich úkryt tak objevit.
87

  

 Dalším nebezpečím byli lupiči, kteří se mohli pokusit dům vykrást a při tom 

mohli ukryté rodiny objevit. Přesně tato situace nastala a to za celou dobu skrývání 

celkem čtyřikrát. Při jednom z vloupání byla dokonce do domu přivolána policie od 

venku procházejícího manželského páru. Policisté prošli dům a dostali se až k otáčecí 

skříni, která byla naštěstí pevně uzavřená a tudíž nevzbudila v policii podezření. Příhoda 

tedy neměla žádné špatné následky.
88

  

 Největší starosti jim ovšem způsoboval jeden ze zaměstnanců firmy, vedoucí 

skladu Willem van Maaren. Tento muž byl nespolehlivý a proto nemohl být do událostí 

zasvěcen. Bohužel neexistovala možnost, jak se ho zbavit, například propuštěním, 

jelikož se všichni obávali jeho pomsty. Všiml si, že do skladu v noci někdo chodí a 

proto tam líčil drobné pasti a nástrahy. Pan Kugler pak vždy musel duchapřítomně 

vysvětlovat, co se ve skladu děje a veškerou vinu brát na sebe.
89

 

 Všechny tyto skutečnosti na obyvatele působily depresivně a proto čím dál 

častěji propadali špatným náladám, paralyzujícímu strachu a vzájemným hádkám. Anne 

také čím dál více sužovaly pocity viny za to, že oni se mají v zadním domě tak dobře, 

zatímco její kamarádi trpí někde venku v rukou nacistů. Zdávaly se jí ošklivé sny, trpěla 

výčitkami svědomí o tom, jak nehezky se kolikrát ke svým kamarádkám chovala.
90

 

 V té době také začala více přemýšlet o Bohu, židovském náboženství, začala se 

modlit. Čím dál více se také zhoršoval její vztah k matce. Byla si bližší s otcem a matku 

často nemohla vůbec vystát. Některé její zápisky v deníku byly tak ošklivé, že se je Otto 

před vydáním rozhodl upravit s tím, že Annin vztah k matce by byl zajisté mnohem 

pozitivnější a lepší, kdyby nebyly obě vystaveny takovéto extrémní situaci.
91

  

 Naopak k lepšímu se začal měnit vztah Anne k Peteru van Pelsovi. Kromě 

odloučení od normálního světa v tom také hrálo roli to, že Anne v průběhu pobytu 
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v zadním domě dospěla v mladou ženu. Z přátelství se jejich vztah vyvinul v něco více 

a Anne si poprvé také plně uvědomila svou sexualitu.
92

 

 Společný čas trávili ponejvíce na půdě nebo v Peterově pokoji, kde si dlouhé 

hodiny povídali o plánech na budoucnost, o sobě a svých spolubydlících, o Bohu a 

náboženství.
93

  

 V březnu 1944 pronesl nizozemský exilový ministr školství, vědy a kultury 

v rádiu projev, ve kterém vyzýval k založení sbírky dopisů a deníků z válečné doby. 

Anne napadlo, že by po válce mohla vydat o životě v zadním traktu román, začala proto 

své zápisky přepisovat a upravovat tak, aby se daly vydat. Z deníkových záznamů 

mladé dívky se tak zápisy staly více kronikářské. I díky tomu si uvědomila, že by chtěla 

být novinářkou či spisovatelkou.
94

  

 

3.3. Prozrazení a zatčení 

  

 V pátek 4. srpna 1944 zavolal kdosi na židovský referát německé zpravodajské 

služby SD a nahlásil několik ukrytých Židů v zadním traktu domu na Prinsengrachtu. 

V půl 11 přijel k domu spolu s několika svými zaměstnanci SS-Oberscharführer Karl 

Silberbauer. Nejprve prohledali pouze spodní kanceláře a vyslechli zaměstnance.
95

  

 Pak, podle výpovědi Kuglera, ho donutili, aby jim ukázal tajný úkryt. I podle 

Kleimana prý muži vypadali, jako by byli kompletně obeznámeni o situaci.
96

 

 Jakmile objevili všechny obyvatele tajných prostor, dali jim několik minut na to, 

aby si zabalili pár osobních věcí a oblečení. Mezitím prohledali prostory a sebrali 

všechny peníze, šperky a cennosti, které našli. Zvláštní chvíle nastala po té, kdy 

Silberbauer zjistil, že Otto Frank je vyznamenaný německý veterán z první světové 

války. Jeho postoj se velmi změnil, byl přívětivější a projevil údiv nad tím, jak dlouho 
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se dokázali skrývat a že se dobrovolně nepřihlásili, že by vzhledem k jeho minulosti 

byli umístěni „pouze“ do Terezína.
97

 

 Zatímco byly rodiny nahoře zatýkány, Bep utekla z domu s peněženkou pana 

Kleimana, který ji požádal, aby ji zanesla jeho ženě. Miep zůstala, ale podařilo se jí 

odchytit svého manžela, říct mu o situaci a poslat ho do bezpečí i s falešnými 

potravinovými lístky. Od následného trestu ji zachránilo pouze to, že k ní Silberbauer 

pocítil jakousi náklonnost, jelikož byla, stejně jako on, narozená ve Vídni.
98

 

 V jednu hodinu přijelo další auto, které odvezlo na centrálu SD jak všechny ze 

zadního traktu, tak i Kleimana a Kuglera. Židovské obyvatele domu poslali do vazební 

věznice Weteringschans, jejich pomocníky do věznice na Amstelveenseweg. Další 

osudy Anne, její rodiny a přátel jsou známy pouze z vyprávění lidí, kteří se s někým 

z nich setkali.
99

 

 Na začátku září byli Kugler s Kleimanem převezeni do věznice Weteringschans 

a o několik dní později pak do policejního sběrného tábora v Amersfoortu. Kleimana 

propustili 18. září 1944, ze zdravotních důvodů, nadále žil v Amsterodamu, kde v roce 

1959 zemřel. Kugler byl ve vězení až do března 1945, kdy se mu podařilo uprchnout. 

Akorát včas, aby nebyl nuceně nasazen do Německa. Zemřel v roce 1981 v Kanadě, 

kam se v roce 1955 přestěhoval. Bep Voskuijlová žila v Amsterodamu, kde zemřela 

roku 1983. Miep také nadále žila i se svým manželem v Amsterodamu, kde zemřela 

v roce 2010.
100

 

 Pár hodin po odhalení se vrátila zpět Bep i Jan a spolu s van Maarenem se 

všichni odebrali do zadního domu, aby uklidili nepořádek, který tam policisté zanechali. 

Bep a Miep rychle sebraly Annin deník i všechny volně ložené papíry, na které Anne 

psala a uschovaly je do Miepina stolu v kanceláři. Jan si vzal na starost odklidit knihy 

půjčené z veřejné knihovny, aby jejich vypůjčení proti nim nikdo nemohl použít.
101

 

 Druhý den poradil jeden z obchodních zástupců firmy Miep, ať zkusí Němce 

uplatit a přátele z vazby vykoupit. Protože byl Otto oblíbený, uspořádali finanční sbírku 

a Miep se o pár dní později vydala za Silberbauerem. Ten řekl, že s ní vyjednávat 
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nemůže a odkázal ji na svého nadřízeného. Toho Miep nechtě překvapila spolu s dalšími 

vysokými důstojníky u poslechu zakázaného BBC. Nechali ji sice beztrestně odejít, tím 

ale také skončila možnost jakéhokoliv budoucího vyjednávání o propuštění zatčených 

přátel.
102

 

 Když přijelo stěhovací auto, aby zabavilo židovský majetek, přemluvila Miep 

van Maarena, aby šel s dělníky a předstíral pomoc a přitom se pokusil sesbírat další 

Annou popsané papíry. Díky tomu bylo zachráněno mnoho dalších částí deníku.
103

 

 

3.4. Westerbork 

 

 Frankovi, van Pelsovi a Pfeffer byli z Amsterodamu deportováni 8. srpna 1944. 

Osobní vlak je spolu s dalšími lidmi odvezl do tranzitního tábora Westerbork. Tam byli 

zaregistrováni a ubytováni. Zařazeni byli do trestaneckého baráku - Strafbarak, jelikož 

se ukrýváním dopustili trestného činu. Dále byli rozřazeni na práci. Ženy rozebíraly 

baterie, což byla nepříjemná a zdraví škodlivá práce. Později pro Anne otec zařídil, že 

byla přeřazena na úklid záchodů. Zde v táboře Anne jakoby zase začala žít. Ač život 

v lágru nebyl snadný, čerstvý vzduch a možnost alespoň omezeného pohybu Anne po 

letech skrývání velmi prospěly. Mohla nahlas mluvit a smát se, co nejvíce času se také 

snažila trávit s Peterem. Velmi se také zlepšil její vztah k matce a Margot, ty tři se stále 

držely pohromadě. Večer se dokonce mohly vídat s Ottou.
104

 

 2. září přišel, vzhledem k postupující frontě, evakuační rozkaz. V táboře smělo 

zůstat maximálně 600 zajatců. Každý, kdo tušil, co se na Východě děje, se snažil zajistit 

si vyjmutí z transportu. Otto se snažil využít své německé vojenské služby za první 

světové války, ale bohužel se mu domluvit výjimku nepodařilo. Všichni, kdo se 

v zadním traktu skrývali, odjeli vůbec posledním transportem vypraveným do Osvětimi, 

3. září 1944. Nevěděli, kam přesně jedou, pouze, že někam na Východ.
105
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3.5. Osvětim 

 

 Cesta trvala tři dny, do Osvětimi dorazili v noci z 5. na 6. září. Muži byli 

odděleni od žen, všichni byli ostříháni a byla jim vytetována čísla. Muži byli ubytováni 

v táboře Osvětim I., ženy v Osvětimi II. O měsíc později byl Hermann van Pels vybrán 

a odsouzen na smrt při selekci. Fritz Pfeffer se dobrovolně přihlásil do transportu, který 

měl zachránit lékaře a odvézt je z Osvětimi pryč. Zemřel v prosinci v táboře 

Neuengamme u Hamburku na střevní infekci.
106

 

 Ženy strávily první tři týdny v táboře v karanténě. Pak byly přeřazeny do 

normálních baráků. Edith, Margot a Anne zůstaly pohromadě na bloku č. 29. Později 

dostala Anne vyrážku a byla přemístěna do izolace, kam s ní odešla i Margot. Edith se 

je alespoň všemožnými způsoby snažila zásobovat trochou jídla. V říjnu pak přišla 

evakuace tábora, při které byly Anne a Margot vybrány k převozu do Bergen-Belsenu. 

Edith musela zůstat v Osvětimi, čímž její vůle k životu skončila. Edith Franková 

zemřela 6. ledna 1945 v Osvětimi.
107

 

 Peter van Pels absolvoval v lednu 1945 pochod smrti z Osvětimi do 

Mauthausenu, 2,5 měsíce pak pracoval v pracovním komandu v Melku, poté se vrátil 

zpět do Mauthausenu, kde zemřel v den osvobození, 5. května 1945. Auguste van 

Pelsová byla, stejně jako sestry Frankovy, převezena do Bergen-Belsenu, kde se 

všechny ještě naposledy setkaly. Následně byla převezena do Raguhnu, pobočného 

tábora koncentračního tábora Buchenwald. Poté byla opět převezena a to do Terezína. 

Zemřela buď již cestou tam a nebo až v Terezíně, v dubnu nebo květnu 1945.
108

  

 

3.6. Bergen-Belsen 

 

 V říjnu 1944 byly tedy Anne a Margot zařazeny do transportu do tábora Bergen-

Belsen. V té době byl tábor v příšerném stavu, byl přelidněný, všude řádily epidemie a 

smrtelné nemoci. Dívky byly umístěny do stanového tábora, ten byl však brzy zničen 

vichřicí a proto byly znovu přemístěny. Jednoho dne se Anne náhodou setkala se svou 
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kamarádkou Hannah Goslar, která zde byla také internována. Té se podařilo přehodit 

Anne přes plot balíček s jídlem.
109

 

 Také Nanette Blitz König, spolužačka Anny z lycea, se s ní v Bergen-Belsenu 

setkala. Anna dle jejích vzpomínek vypadala velice špatně. Každá z dívek byla v jiném 

oddělení a vídaly se tak mohly jen přes ostnatý plot. Ten ale později odstranili a tak za 

ní Nanette chodila občas na návštěvu. Anna jí vyprávěla o svém deníku, který chtěla 

použít jako základ pro knihu. Nevěděla nic o své rodině. Když se k Nanette dostala 

informace, že Annina matka přežila selekci v Osvětimi, dodalo to Anně na nějaký čas 

sílu.
110

 

 Anne i Margot měly obě tyfus, zdravotní stav Margot byl horší. Byly 

vyhladovělé, nemocné, plné vší a měly nejstudenější místa na spaní v baráku. První 

zemřela Margot, asi o dva dny později i Anne. Bylo to na přelomu února a března 1945. 

Tábor byl osvobozen v polovině dubna.
111
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4. Vydání deníku 

 

 Otto Frank se zpět do Amsterodamu vrátil 3. června 1945. Věděl, že jeho žena 

zemřela, o ostatních ovšem neměl žádné zprávy. Jako první věc zamířil k manželům 

Giesovým. Několik měsíců u nich byl ubytovaný a vrátil se i do vedení firmy. V létě 

pak obdržel dopis od zdravotní sestry, ve kterém mu oznamovala, že obě jeho dcery 

zemřely. Když tedy již bylo jisté, že se Anne domů nevrátí, předala mu Miep všechny 

zápisky Annina deníku, které po celou dobu opatrovala. Otto je přečetl a začal 

upravovat a editovat některé pasáže tak, aby je bylo možné poskytnout k přečtení jeho 

matce.
112

 

 Jelikož si svojí holandštinou nebyl příliš jist, požádal o pomoc dávného přítele. 

Jak strojopisy kolovaly po různých lidech, mnoho z nich bylo názoru, že by deník měl 

být vydán. První oslovená nakladatelství ovšem neměla zájem, nepředpokládala úspěch. 

Po tom, co deník v novinách doporučil k vydání historik Jan Romein, zájem mírně 

vzrostl. Poprvé byly ukázky z knihy veřejně otištěny v létě roku 1946 v časopise De 

Nieuwe Stem. O rok později vyšla v Nizozemsku poprvé celá kniha a to v nákladu 1500 

kusů. V roce 1950 pak byla vydána poprvé v němčině a v angličtině. O pět let později 

byla na Broadwayi uvedena inscenace od F. Goodrichové a A. Hacketta. Hra byla 

později uváděna po celém světě. První film o Anne Frank pochází z roku 1959. 

Samotného deníku se prodalo přes 25 milionu výtisků přeložených do více než 60 

jazyků. Vydání deníku se ovšem nevyhnulo jisté kritice čtenářů a odborníků za úpravu 

textu a cenzuru, například v pasážích, ve kterých Anne popisuje svůj vztah s matkou. 

V roce 1957 byla založena Nadace Anne Frank, která spravuje i dům na Prinsengrachtu. 

Sen Anne Frank, stát se spisovatelkou a překonat tím svou smrt, se nakonec splnil.
113
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5. Možní viníci prozrazení 

 

 Kdo konkrétně rodinu udal, se dodnes neví. Přestože, a částečně i právě proto, že 

se doposud nenašly žádné konkrétní důkazy, toto téma v Nizozemí stále rezonuje a to i 

tak dlouho od skončení druhé světové války. V následující části práce proto v krátkosti 

představím všechny existující verze, které kolem této události vznikly. Od počátku byl 

podezřelým zaměstnanec Opekty Van Maaren, později k němu přibyli i manželé 

Hartogovi či Tonny Ahlers.
114

 

 Při psaní práce jsem zjistila, že existuje mnoho okolností, které nejsou obecně 

tolik známé, ale které přinášejí do známých teorií další úhly pohledu k zamyšlení. 

Například co se týká anonymního hovoru, díky kterému byli skrývající se Židé 

odhaleni. V roce 1944 totiž bylo mnoho telefonních linek odstřiženo, čímž byla pro 

obyčejné obyvatele velice snížena možnost se na úřad vůbec dovolat. Dále také 

telefonní číslo na SD nebylo volně publikováno, což napovídá spíše tomu, že 

uskutečněný hovor přicházel z nějaké jiné vládní agentury.
115

 

 

5.1. Van Maaren 

 

 Van Maaren ve firmě pracoval jako skladník od roku 1943. Nikdy si nezískal 

důvěru Franků, proto, na rozdíl od jiných zaměstnanců, nebyl do plánu a skrývání 

zasvěcen. Naopak, obyvatelé zadního domu ho podezřívali z krádeží a z toho, že se 

pomocí pastí snaží zjistit, zda se v domě něco neděje, aby to mohl ohlásit.
116

 

 V jeho neprospěch mluví i to, že právě jemu byly předány klíče od budovy poté, 

co byli obyvatelé zadního traktu a jejich spolupracovníci zatčeni a odvezeni. Po válce 

proti němu vypovídal jak Kleiman, který se ho prý zeptal, zda o Židech věděl a on 

odpověděl, že to tušil, tak i Lammert Hartog, který tvrdil, že mu před zásahem policie o 
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existenci Židů v zadním traktu Van Maaren sám řekl. Ten jakoukoliv vinu odmítal. 

V roce 1948 byl jeho případ pro nedostatek důkazů odložen a později bylo stíhání 

zastaveno. Byl ale nadále sledován a bylo mu zakázáno pracovat ve státní správě či být 

v armádě a byl zbaven aktivního i pasivního volebního práva. Proti rozhodnutí se 

odvolal a v roce 1949 byl zcela osvobozen a zproštěn obžaloby.
117

 

 Roku 1963 bylo zahájeno nové vyšetřování. Van Maarenův pomocník De Kok 

přiznal krádeže, které se ve firmě odehrávaly, ale odmítl, že by u Van Maarena 

pozoroval jakékoliv pronacistické sympatie. Při vlastním výslechu i Van Maaren přiznal 

krádeže ve skladu, ale nadále trval na nevině i na tom, že o ukrytých Židech nevěděl. 

Klíče od podniku mu údajně předala Miep. K žádnému pokroku ve vyšetřování ani 

tehdy nedošlo. Obecně se soudí, že Van Maaren sice nebyl oblíbený, ale nebyl ani 

nacista, ani antisemita. Věděl o mnoha zakázaných činnostech, které se v té době v jeho 

okolí odehrávaly a nikdy o žádné z nich příslušné úřady neinformoval. Také nepřímo 

pomohl se záchranou Annina deníku, což by, v případě, že by byl zrádce, 

pravděpodobně nedělal. Jeho vina na prozrazení obyvatel zadního domu není 

vyvratitelná, ale ani jasně prokazatelná.
118

 

 

5.2. Manželé Hartogovi 

 

 Lena Hartog pracovala v úklidové firmě, kterou vlastnil bratr pana Kleimana. 

Lammert Hartog byl přibližně půl roku (v roce 1944) zaměstnán v Opektě jako 

pomocný skladník. Manželka při výsleších tvrdila, že v domě na Prinsengrachtu nikdy 

neuklízela, což ovšem vyvrátilo svědectví Miep, která na její vyplacení vydávala 

firemní peníze. Podle spisovatelky Mellisy Müller Lammert o skrytých obyvatelích 

zadního traktu věděl a také to prozradil své manželce. Ta pak rodiny, ve strachu o 

manžela a syna, prý udala.
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 Když bylo v 60. letech vyšetřování obnoveno, nemohla už být paní Hartogová 

znovu vyslechnuta, jelikož v polovině roku 1963 zemřela. Neexistuje žádný svědek, 

který by mohl potvrdit, že by Hartog o ukrytých Židech na Prinsengrachtu své manželce 

řekl. On sám tvrdil, že ve firmě ještě několik dní po zásahu pracoval, Kleiman naopak 

vypověděl, že při příchodu komanda byl Hartog na odchodu a poté ho již nikdo neviděl. 

Udáním skrývajících se Židů by paní Hartogová pravděpodobně nijak nepřilepšila ani 

sobě, ani své rodině. Informace, že hlas volajícího byl ženský, nebyla nikdy prokázána a 

ani poté by nebylo možné s jistotou říci, že patřil Leně Hartog.
120

 

 

5.3. Tonny Ahlers 

 

 Přibližně před patnácti lety přišla spisovatelka Carol Lee s další možnou 

podezřelou osobou, kterou měl být jistý Tonny Ahlers.
121

 

 V roce 1941 se Otto Frank potkal se svým bývalým zaměstnancem J. Jansenem, 

se kterým se dal krátce do řeči. Vyjádřil před ním své pochybnosti o tom, že by 

Německo mohlo vyhrát válku. Jansen po tomto rozhovoru sepsal udavačský dopis o 

panu Frankovi, který adresoval vedení NSB. Zachytil ho právě Ahlers, který byl členem 

NSB a rozhodl se Ottu Franka vydírat.
122

 

 Ten mu podle svých slov dvakrát zaplatil a víc se s ním již za války nesetkal. 

Ahlers naopak tvrdil, že za panem Frankem byl v jeho kanceláři ještě několikrát a že mu 

neplatil pouze penězi, ale také surovinami pro jeho podnik. Dopis se nezachoval, 

právník pana Franka ho později zničil. Předtím ho ale kromě něj četl také Kugler a 

Miep.
123

 

 Z výslechů prováděných v 60. letech vyplývá, že Ahlers o ukrývání Frankovi 

rodiny věděl, prý to dokonce sám „umožnil“. Jeho matka bydlela o několik vchodů 

vedle, a proto věděl, že domy v této oblasti mají zadní trakty. Vzhledem k Ahlersově 
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informovanosti o činnostech Otty Franka za války, o dodávkách pro německou armádu 

atp., byl Otto údajně Ahlersem vydírán až do své smrti. Ten ho podle všeho za zrádce 

své rodiny ale nikdy nepovažoval.
124

 

 Sám Otto Frank potvrdil, že se s Ahlersem v dubnu 1941 setkal. Tvrdil však, že 

pouze jednou nebo dvakrát. Z dopisů, které Ahlers poslal v 60. letech Silberbauerovi do 

Vídně, vyplývá, že Ottu Franka navštívil několikrát a to přímo v sídle firmy na 

Prinsengrachtu a přemlouval ho, aby se i s rodinou ukryl. Také, že Otto dodával své 

produkty německé armádě a právě díky tomu se prý tak dlouho cítil v bezpečí před 

zatčením a deportací. Výměnou za mlčení o dopise měl pak Frank dodávat suroviny pro 

Ahlersovu firmu. Neexistují pro to však žádné fyzické důkazy. Ahlers ze zrady 

podezříval Jansena a jeho syna, který také pracoval ve skladu firmy. Podle svědků byl 

však Ahlers velice mluvný a rád si vymýšlel, není tedy přímo vhodným svědkem.
125

 

 Naopak je potvrzeno, že Otto Frank poslal v roce 1945 tři dopisy určené různým 

institucím, ve kterých Ahlerse obhajoval a přimlouval se za něj (v té době byl vězněný). 

Proč tyto dopisy napsal právě v době, kdy se dozvěděl o smrti svých dcer? Existují dvě 

teorie. Jedna, že si chtěl pojistit Ahlersovo mlčení, aby nevypovídal o Frankově, ne 

úplně bezúhonném, chování za války. Druhá teorie říká, že se chtěl odvděčit Ahlersovi 

za to, že jeho neudáním mu v roce 1941 prodloužil možný pobyt v úkrytu a tím alespoň 

jemu umožnil válku přežít. Také se s ním, nebo s jeho ženou (to nelze jednoznačně 

určit), v průběhu roku několikrát setkal. Později Frankova podpora skončila. Podle 

dostupných podkladů to vypadá, že někdy v prosinci 1945 se od vyslýchajících 

úředníků dozvěděl o Ahlersovi další informace, které jej k tomuto kroku přiměly.
126

 

 Po válce musel Otto Frank doložit své pronizozemské a protiněmecké smýšlení, 

aby mohl získat zpět své firmy. Byl totiž stále považován za Němce, ač jeho i jeho 

rodinu nacisté již v roce 1935 zbavili německé příslušnosti. Tyto zákony ovšem 

nizozemská vláda po válce neuznávala. Vzhledem k jeho obchodům s německou 

armádou mohl nastat v prokazování neviny problém. Pokud všechny transakce 

probíhaly v hotovosti, neměl nikdo, ani Ahlers, možnost mu jakkoliv „pomoc“ Němcům 
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dokázat. Pokud některé z transakcí probíhaly skrz Ahlersovu firmu, bylo by nevhodné, 

aby na to sám Ahlers upozorňoval a dostal tak sebe a svou rodinu do potíží. Jediná 

možnost, jak Frankovi obchodování s Němci dokázat, by tedy bylo, že by bylo řádně 

vedeno ve firemním účetnictví. Kontrolu tohoto měl po válce na starost Nizozemský 

správní institut (NBI), který prověřoval nepřátelské počínání občanů. V případě, že však 

firma obchodování s nacisty sama nevyhledávala, nýbrž k němu byla donucena situací, 

nebo v případě malých firem, jako byla právě Opekta, byl úřad velmi tolerantní. 

Pravděpodobně by tedy Ottu Frankovi i při zjištění, jaké byly jeho válečné činnosti, 

žádné větší riziko nehrozilo. Není ovšem možné zjistit, zda byl Frank o této skutečnosti 

informován, či nikoliv.
127

 

 Veškeré informace, které vyplývají z dopisů Ahlerse Silberbauerovi, jsou značně 

neprůkazné. Tvrdí v nich, že věděl o skrývání Frankovy rodiny a o systému fungování 

mezi ukrývajícími se osobami a jejich pomocníky. Všechny dopisy ovšem pochází až 

z 60. let, kdy už byl Annin deník známý po celém světě. Vzhledem k Ahlersově povaze 

nepovažují autoři za nemožné ani to, že vzhledem k neustále stoupající hvězdě slávy 

Anne Frank se chtěl Ahlers pouze zviditelnit a získat tak větší podíl na ovlivnění jejího 

života a to i tímto negativním způsobem. Při návštěvě Otty Franka v roce 1941 

v kanceláři schodiště do zadního traktu vidět mohl, ale také nemusel. Podle Miep Gies 

v té době vchod do zadní části domu jasně viditelný nebyl, ačkoliv Ahlers tvrdí opak. I 

průzkum autorů z roku 2002 dává za pravdu jí. I pokud však o zadním domě věděl, 

nemusel jej nutně shledávat za objekt vhodný pro ukrývání Židů.
128

 

 Podle Ahlersova bratra Case byl Tonny zradou vinen. Sám se mu k tomu měl 

přiznat, stejně tak jako ke krádeži několika předmětů ze zadního domu. Některé z nich 

rodina stále vlastnila, ovšem nikdy nebylo prokázáno, zda opravdu patřily někomu 

z obyvatel zadního domu (například pomocí svědectví Miep Gies). Nevlastní sestra 

Greet byla na základě povahových vlastností Tonnyho Ahlerse přesvědčena, že ukryté 

Židy zradil právě on. Stejný názor měl i jeho nejmladší syn Anton. Ten kromě 
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povahových rysů svého otce vycházel i z telefonického rozhovoru, kterého byl kdysi 

svědkem a ve kterém měl jeho otec říkat, že „…je dostal tam a dostal je i ven“.
129

 

 Syn Ahlerse Anton vypověděl, že od 60. let dostával otec každý měsíc vysoký 

obnos peněz, který zřejmě pocházel z tajného zdroje. Z toho lze usuzovat, že od této 

doby Ahlers Ottu Franka znovu vydíral. O převodu peněz ovšem neexistuje žádný 

doložitelný důkaz. Ani po přezkoumání Ahlersových tehdejších výdajů nelze s jistotou 

říci, že jeho životní úroveň by byla natolik vysoká, že by nutně musel být finančně 

„podporován“ někým jiným.
130

 

 Bývalá manželka nejprve vypověděla, že Tonny a Otto byli přátelé. Když byla 

ovšem konfrontována s dopisy, které Ahlers o Frankovi napsal, přestala na dotazy 

odpovídat, stala se agresivní, vyhrožovala a manžela urputně bránila. Za války prý nic 

špatného neudělal a nikoho nezradil, ačkoliv to byly těžké časy a ona sama má prý Židy 

ráda.
131

 

 Spisovatelka Leeová se snažila sledovat i stopu vedoucí k Marthě Ahlers, 

Tonnyho manželce. Na sociálním úřadu byla po válce vedená jako mazaná, podezíravá, 

rafinovaná, politicky nedůvěryhodná a podezřelá z udavačství. Její podíl na udání Anne 

Frank a její rodiny je ovšem neprokazatelný, žádný ze spisů, které by mohly do situace 

přinést odpovědi, se nepodařilo vypátrat.
132

 

 

5.4. Další možní viníci 

 

 Jedním z dalších možných viníků mohl být soukromý noční hlídač Martin 

Sleegers, jenž v dubnu 1944 společně s policisty prohledával dům na Prinsengrachtu a 

společně pronikli až k otáčecí knihovně. Žádné konkrétní důkazy o jeho vině však 

neexistují.
133
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 V prosinci 1945 dostal Otto Frank anonymní dopis, ve kterém mu autor 

sděloval, že zrádcem jeho rodiny byl někdo z Židovské rady. Dopis se při vyšetřování 

nenašel, prozkoumán byl však jeho obsah. Závěr zkoumání byl takový, že vzhledem k 

tomu, že Židovská rada byla zrušena v září 1943, by pro nikoho nemělo smysl vyčkávat 

s udáním 11 měsíců.
134

 

 Třetí možností byl nový obyvatel bytu po Ahlersovi a jeho rodině. Byl jím 

Maarten Kuiper, příslušník SD a lovec Židů. Ten se do bytu nastěhoval 3. srpna 1944, 

tedy pouhý den před prozrazením úkrytu obyvatel zadního traktu. Toto spojení mnozí 

nepovažovali za pouhou shodu náhod a domnívali se, že mu Ahlers nějak předal zprávu 

o ukrývajících se Židech. Pravděpodobně však ani tato možnost není správná, oba muži 

se znali již několik měsíců předtím a Ahlers s rodinou se navíc z bytu odstěhoval již 

v dubnu toho roku.
135

 

 Mezi podezřelé také chvíli patřil i Willy Lages, bývalý velitel SD, který při 

výslechu uvedl, že podle jeho názoru, musel být udavačský telefonát učiněn někým, kdo 

byl v SD dobře známý a jehož případné předchozí podané informace byly vyhodnoceny 

jako relevantní, neboť po anonymním telefonátu by následovalo nejprve prověření 

získaných informací a ne ihned zatýkání. Nikdy mu žádné spojení s oním telefonátem 

nebylo prokázáno.
136

 

 Vzhledem k sepsanému dopisu by se nabízelo jako o zrádci uvažovat o J. 

Jansenovi. Podle důkazů ovšem neexistuje žádné spojení mezi ním a kýmkoliv z jeho 

rodiny a firmou Opekta či Ottou Frankem po roce 1936. Tento tip je tedy velice 

nepravděpodobný.
137

 

 Dále se také uvažovalo například o Ansi van Dijkovi, kterého se zradou spojil 

holandský novinář Sytze van der Zee kvůli tomu, že byl v roce 1948 popraven za zradu 

jiných Židů. Joop van Wijk v knize, kterou napsal o své matce Bep Voskuijl, přichází 
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s možností, že do zrady byla zapojena Bepina sestra Nelly, která udržovala styky 

s německými vojáky.
138

 

 

5.5. Nejnovější objev 

 

 Podle nejnovějších výzkumů vědců pracujících pro organizaci, která spravuje 

dům Anne Frank, je možné, že Židy ukrývané na Prinsengrachtu nikdo vědomě a cíleně 

nezradil. K vyzrazení obyvatelů zadního traktu mohlo dojít náhodou, například 

vyústěním podvodů, které byli obyvatelé nuceni dělat, jako bylo například falšování 

potravinových lístků. Ve své teorii vychází ze zápisů samotné Anne, která si v deníku 

v březnu 1944 poznamenala, že byli zatčeni dva z jejich dodavatelů padělaných 

potravinových lístků. Pokud vyšetřovatelé zjistili, kam padělané lístky putovaly, mohlo 

je napadnout, že se v domě někdo skrývá.
139

 

 Drobnost, která tuto teorii podporuje, je to, že vyšetřovatelé, kteří prováděli 

zatčení, nebyli z jednotky, která se zabývala lovem lidí, ale naopak se zaměřovala na 

případy, které souvisely se šperky, cennými papíry a hotovostí. Konkrétně 

Hauptscharführer Karl Silberbauer se účastnil dalších osmi zatčení, kde pouze v jednom 

případě hrálo roli zatčení Židů. Druhý z mužů, který se na Prinsengrachtu toho dne 

podílel na zatčení rodiny Frankových a jejich přátel, byl Willem Grootendorst. Ten u 

SD pracoval od dubna 1943 a jeho náplní práce bylo zatýkat lidi, kteří nějak upoutali 

pozornost SD a to jak Židy, tak i nežidy. Třetí muž, Gezinus Gringhuis, vystřídal během 

války několik různých pozic, ale v období, ve kterém proběhlo zatčení, nepracoval pro 

SD a povaha jeho práce neměla s lovem židovského obyvatelstva nic společného.
140
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6. Shrnutí 

 

 I samotné nacisty překvapilo, jak ochotně Holanďané spolupracovali na zničení 

vlastního národa. Ani po válce přeživší Židy nevítali s nadšením. Úřady mezi občany 

nedělaly rozdíly, proto nebylo „potřeba“ navrátivší Židy za jejich nespravedlivé utrpení 

jakkoliv odškodňovat. V 50. letech pak odmítli politici z katolických stran přispět 

peníze na výstavbu památníku v Osvětimi, považovali ho za komunistickou 

propagandu.
141

 

 Holanďané o sobě dlouhé roky po válce přemýšleli jako o národu silně 

odbojovém a skutečnost, že více jak 23 tisíc jejich vlastních občanů za války 

dobrovolně sloužilo u SS, striktně popírali. V polovině 60. let vyšla obsáhlá kniha o 

osudech Nizozemí za války, kde se sice nikdo nezabýval konkrétní vinou, ale alespoň 

zde bylo otevřeně sděleno, co se za války především Židům dělo. Podrobnou knihu o 

vyhlazování Židů v Holandsku vydal v roce 1965 historik Jacob Presser. Ta spustila 

vlnu zájmu o toto téma, točily se televizní pořady a dokumenty o daném tématu. 

V témže roce se Nizozemí přidalo k finančním podporovatelům osvětimského 

památníku. Až za začátku 70. let se ovšem vězněným Židům dostalo rovnosti s 

válečnými veterány do té míry, že jim byla vyplácena zvláštní penze. A teprve v roce 

1995 královna Beatrix veřejně uznala a přiznala vinu svého národa na utrpení jejich 

židovských spoluobčanů za 2. světové války. O nedávnou historii se zajímala především 

nová generace narozená po válce. Zájem o problém v nich mimo jiné podnítily i válečné 

procesy z Izraele a Německa z 60. let.
142

 

 Ze zápisků samotné Anne vyplývá, že obyvatelé zadního domu museli být velice 

opatrní. Nesměli vydávat hlasité zvuky, otevírat okna, ani roztahovat závěsy. Přesto to, 

pochopitelně, dělali. Je tedy velmi pravděpodobné, že toto mohlo při udání hrát svou 

roli. Na zadní dům je vidět z několika míst, konkrétně z Keizersgrachtu, Leliegrachtu a 

Westermarktu. Je tedy možné, že něco podezřelého zahlédl kdokoliv ze stovek obyvatel 

z okolí a rozhodl se to ohlásit.
143

 

 Také se vždy předpokládalo, že policie přijela na místo s konkrétním úmyslem 

zatknout již vyzrazené Židy, ale pokud by to tak bylo, proč by přijeli pouze malým 
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autem a nevzali si rovnou větší, kam by se jim všichni zajatci vešli a o které museli 

později žádat? A nechali by snad policisté dům nehlídaný a nepřímo tak zapříčinili útěk 

několika osob zapojených do ukrývání Židů, když mohli odhalit celou skupinu? A proč 

vůbec přijela do domu tak podivná směs agentů, z nichž jeden v té době pro SD ani 

nepracoval?
144

 

 Každý, kdo se o téma zrady Anne Frank zajímá, by byl rád, aby tyto a podobné 

otázky byly zodpovězeny a odkryl se nám tak celý příběh rodiny Franků a jejich přátel. 

Bohužel však, s postupem doby, která od druhé světové války již uplynula, je to čím dál 

méně pravděpodobné.  
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Závěr 

 Úkolem této práce bylo zasvětit čtenáře do situace v Holandsku za druhé světové 

války, shrnout informace a poznatky o životě Anne Frank a přehledně zde představit 

všechny teorie, které se v průběhu desetiletí objevily okolo udání její rodiny. 

 Začala jsem s popisem průběhu války a zmínila nejdůležitější data a události. 

K tomuto tématu se při propojení s tématem holocaustu nutně váže otázka, jak za války 

vystupovali obyčejní lidé v Nizozemí a jak se stavěli k nacistické politice vyhlazování 

Židů. 

 Z publikovaných výzkumů jsme zjistili, že v Holandsku procentuálně zemřelo za 

války mnohem více Židů, než v ostatních státech Evropy. Z přibližně 140 tisíc Židů 

žijících v Nizozemí na začátku války ji přežilo pouhých 27%, což je v porovnání 

s například Belgií či Francií, kde válku přežila nadpoloviční většina původních 

židovských obyvatel, velmi málo. Důvodů, proč tomu tak bylo, je několik, například 

velice účelná civilní správa, husté osídlení Nizozemí, nedostatečná síť odboje, 

nepřipravenost Židů nepocházejících z Německa aj. Ze závěrů výzkumů vyplývá, že 

nelze určit jeden konkrétní důvod, proč míra přežití Židů byla v Holandsku tak nízká, 

ale minimálně si můžeme uvědomit, že tento problém nebyl plošně všude stejný, nýbrž 

se lišil podle regionů.
145

 

 Dále následovala nejprve kapitola o rodině Anne Frank, jejím životě, skrývání a 

smrti v koncentračním táboře a poté kapitola věnovaná teoriím o možných vinících 

jejího udání. 

 Podle autorů knihy Kdo udal Anne Frankovou?, ze které jsem čerpala, ani jeden 

ze tří hlavních podezřelých není vhodným kandidátem na zrádce. Van Maaren byl 

podezření opakovaně zbaven. U Leny Hartogové se nepodařilo prokázat ani to, že o 

Židech ukrytých na Prinsengrachtu skutečně věděla. Nejsilnějším povahovým rysem 

Tonnyho Ahlerse bylo to, že se rád a často vychloubal a jako svědek byl proto shledán 

jako naprosto nevhodný a to hned několika svědky. Ani u něj neexistuje důkaz, že 

věděl, kde se rodina Franků skrývá. Ani fakt, že Ahlers Ottu Franka minimálně za války 

vydíral, nemusí nutně znamenat, že ho také udal.
146
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 Po představení neznámějších teorií jsem do práce umístila i teorie méně známé 

či méně pravděpodobné, stejně tak jako výsledky nejnovějšího zkoumání tehdejších 

událostí. 

 Na závěr bych ráda shrnula výsledky mé práce. Netroufám si hodnotit výzkumy 

autorů, z jejichž děl jsem v práci čerpala. Možností, kdo oním zrádcem mohl být, je 

několik, přečetla jsem mnoho různých verzí a pohledů na tehdejší situaci a za sebe 

musím říci, že všechny závěry jsou velice nejednoznačné. Každý z podezřelých má 

kolem své osoby mnoho přitěžujících okolností, díky kterým by se člověk mohl 

přiklánět k dané možnosti. Ovšem žádné z důkazů mi nepřipadají naprosto prokazatelné 

a nezpochybnitelné, vždy se v teorii najde nějaký detail, který vzbuzuje pochybnost. 

Ani nejnovější objevy objasnění situace nepomáhají, spíše naopak. Argumenty vědců 

jsou logické a vyvolávají další otázky.   

 Nezbývá mi tedy nic jiného, než souhlasit s odborníky, že bez nových důkazů či 

svědectví asi nikdy nedozvíme, kdo skrývající se rodiny zradil a zda to cílená zrada 

vůbec byla. 

 

 

 

 

Summary 

 The goal of this thesis is to explain to the reader the situation in Netherlands 

during the Second World War, summarize the information and knowledge about the life 

of Anne Frank and to clearly present all the theories, which appeared during past years, 

around the betrayal of Frank's family. This topic is necessarily connected to the question 

of how the Dutch behaved during the war and how they positioned themselves to the 

Nazi politics and the holocaust of the Jews. Of the total number of Jews living in 

Netherlands at the beginning of the war, numbers of survived very little compared to 

other states. Many scientists tried to explain why this happened, and each of them had 

their own explanation. From these we can conclude that there is not a single universal 

explanation why there were so few Jews who survived in Netherlands, however we can 

due to this research realize, that the problem was not the same everywhere and that it 

varied a lot across different regions. According to the authors of the book Kdo udal 

Anne Frankovou?, not one of the main three suspects were suitable candidate to be the 

traitor. From the notes of Anne it is obvious that the residents of the secret annex must 
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have been very careful. It is possible to see the secret annex from many places and it is 

thus possible that it was a random person who saw something suspicious and decided to 

report it. It has always been assumed that the police came to the place with a concrete 

plan to arrest the reported Jews, but nowadays it is not sure if that was the case. I do not 

dare to evaluate the research of the authors I used in my thesis, but in my opinion I have 

to say that all the conclusions were very ambiguous and none of the evidence seems 

verifiable or unquestionable. There is no choice but to agree with the experts, that 

without new evidence or witnesses we will never know who betrayed the families in 

hiding, and if it was a betrayal at all. 
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