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VERANTWOORDING

De tekst die u hier vindt, is een zo getrouw mogelijke vertaling van :
R. FAURISSON, Document 2 : Le Journal d’Anne Frank est-il
authentique ? in : S. THION, Verité historique ou vérité politique. Le
dossier de l’affaire Faurisson. La question des chambres á gaz, Paris,
La Vieille Taupe, 1980, blz. 213-298. Slechts op enkele zeldzame
punten hebben wij de tekst, in samenspraak met professor Faurisson,
lichtjes gewijzigd. Wel bevat dit werk twee documenten, die in het
boek van Thion niet voorkomen, nl. de foto nr. 15 uit Bijlage 1 en de
volledige Bijlage 2. Deze laatste handelt over gegevens die aan het
licht gekomen zijn nadat Faurisson zijn onderzoek beëindigd had.
Voor het opstellen van deze bijlage hebben wij o.m. gebruik gemaakt
van het boek van H. LE GOFF, Les grands truquages de l’histoire.
Omissions, falsifications, manipulations en tous genres., Paris,
Jacques Grancher, 1983, blz. 13-40.
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ROBERT FAURISSON

Robert Faurisson werd geboren op 25 januari 1929 te Shepperton bij
Londen, als zoon van een Franse vader en een Schotse moeder. Zijn
vader werkte bij een scheepvaartmaatschappij. Vandaar dat het gezin
veel reisde en Robert de lagere school volgde in Singapore en Kobe
(Japan). Hij deed zijn middelbare studies in Parijs en Marseille en de
universitaire studies aan de Sorbonne en aan de universiteit van
Clermont-Ferrand. Hij behaalde daar o.m. het doctoraat in de
'lettres et sciensces humaines' (letteren en menswetenschappen).
Faurisson heeft zich gespecialiseerd in de kritiek van teksten en
documenten, aanvankelijk i.v.m. de Franse literatuur. In 1961 werd
hij reeds opgemerkt door een artikel over de poëzie van Rimbaud en
ook zijn latere studies over de Franse dichters Lautreamont en
Nerval (verschenen bij Gallimard, 1972 en bij Pauvert, 1976) riepen
een levendige polemiek op. Dat kwam voornamelijk door de weinig
conventionele uitleg die Faurisson aan de poëzie van deze dichters
gaf.
Faurisson richtte later zijn aandacht op de geschiedenis van de
tweede wereldoorlog en in het  bi jzonder op de
nationaalsocialistische politiek tegenover de Joden. Zijn, op zijn
minst verrassend, besluit is dat de nationaal socialisten de Joden niet
wilden uitroeien, dat er geen gaskamers bestonden en dat er heel wat
minder dan 6 miljoen Joden in de oorlog zijn omgekomen. Zijn
argumenten in dat verband verschenen eerst in verschillende artikels
in Le monde en later in verschillende boeken, alle uitgegeven door de
anarchistisch gezinde uitgeverij La vieille Taupe - Parijs.
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Inleiding

Het Dagboek van Anne Frank is een vervalsing: dat is het besluit dat
professor Faurisson onvermijdelijk te trekken had uit zijn grondige en
onthullende studie over dit wereldberoemde oorlogsdagboek.

Faurissons onderzoek verliep in verschillende stadia: in een eerste
fase heeft hij de tekst intern-kritisch onderzocht: daaruit bleek dat het
Dagboek een aantal onwaarschijnlijkheden en onverenigbaarheden
bevatte.
Vervolgens heeft hij een bezoek gebracht aan het huis waar Anne
Frank 25 maanden van haar leven als onderduikster zou doorgebracht
hebben. Een uitgebreide fotodocumentatie bewijst dat dit huis daar
allerminst voor geschikt was.
Hij is ook de heer Otto Frank, de vader van Anne, en de andere
belangrijke getuigen gaan opzoeken. Als eerste schenkt hij daarbij
aandacht aan de getuigenis van de man die de Franks in 1944 heeft
gearresteerd.
Faurisson bespreekt tevens een aantal werken, die over het Dagboek
verschenen zijn en hij wijst erop welke vreemde zaken zij soms in dat
verband vertellen.
Een groot deel van de tekst tenslotte bestaat uit een vergelijking
tussen de Nederlandse en de Duitse uitgave van het Dagboek en ook
daar botsen we op heel wat verrassingen, wat het ontrafelen van dit
bedrog er nog moeilijker op maakt.

Twee belangrijke opmerkingen bij deze tekst:
1. U leest hier een document van tekstkritiek en geen literair
uitgewerkte novelle. Deze tekst is immers het resultaat van een
studie, die Faurisson samen met zijn studenten ondernam binnen het
kader van zijn seminarie 'Kritiek van teksten en documenten", aan de
universiteit van Lyon-II. Het was oorspronkelijk niet de bedoeling
deze tekst te publiceren, maar wel de bevindingen, die erin werden
gedaan, te gebruiken - samen met nog een heel aantal andere
elementen - om een boek over deze zaak samen te stellen.
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Gebeurtenissen in Frankrijk hebben de uitgevers van Faurisson er dan
toch toe gebracht de tekst op te nemen in bet boek van Serge Thion:
Vérité historique ou vérité politique.
2. Faurisson laat in dit werk bewust een aantal zaken terzijde. Hij
spitst zich toe op een beperkt aantal gezichtspunten onder de vele,
van waaruit men een onderzoek van een historisch document kan
doorvoeren. Wat hij ontdekt, volstaat echter. Andere onderzoeken
kunnen zijn besluit, namelijk dat het Dagboek een vervalsing is,
slechts bekrachtigen.
U gelieve met deze beide gegevens rekening te houden bij het lezen
van de tekst.

We wensen tenslotte nog eens te benadrukken dat, of dit Dagboek
een vervalsing weze of niet, dit niets afdoet aan het trieste en
betreurenswaardige lot van de arme Anne. Is het echter niet even
triest en betreurenswaardig dat het lijden van onschuldige mensen
uitgebuit wordt door het publiceren van bedrieglijke documenten en
dit voor motieven, die niet altijd even oprecht zijn?
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Hoofdstuk 1

1. Interne kritiek: de tekst van het 'Dagboek' (Nederlandse tekst)
bevat een onverklaarbare hoeveelheid onwaarschijnlijke en
onbegrijpelijke feiten.

2. Nemen we het voorbeeld van het lawaai. De onderduikers, zegt
men ons, mogen niet het minste gerucht maken. Dit gaat zover dat ze,
indien ze hoesten, snel codeïne innemen. De 'vijanden' zouden ze
kunnen horen. De muren zijn zo 'dun' (25 maart 1943). Deze
'vijanden' zijn zeer talrijk: Lewin die 'het hele gebouw goed kent' (1
oktober 1942), de mannen van het magazijn, de klanten, de
leveranciers, de postbode, de poetsvrouw, de nachtwaker Slagter, de
loodgieters, de 'dienst hygiëne', de boekhouder, de politie die de
huiszoekingen opdrijft, de naaste of verre buren, de eigenaar, enz. Het
is dus onwaarschijnlijk en zelfs onbegrijpelijk dat mevrouw Van
Daan de gewoonte heeft dagelijks om 12u30 met de stofzuiger te
werken (5 augustus 1943). De stofzuigers van toen waren ten andere
bijzonder luidruchtig. Ik vraag: "Hoe is dat denkbaar?" Mijn vraag is
niet zuiver formeel. Ze is niet oratorisch. Haar doel is niet een
verwondering op te wekken. Mijn vraag is een vraag. Er moet een
antwoord op gegeven worden. De vraag zou kunnen gevolgd worden
door 40 andere vragen betreffende het lawaai. Het gebruik van een
wekker bijvoorbeeld moet uitgelegd worden (4 augustus 1943). De
luidruchtige timmerwerken moeten uitgelegd worden: afbreken van
houten trappen, veranderen van een deur in een draaiende kast (21
augustus 1942), vervaardigen van een houten luchter (7 december
1942). Peter kapt hout op de zolder voor het open venster (23 februari
1944). Er is sprake van 'muurkastjes en andere aardige prullen' te
maken met het hout van de zolder (11 juli 1942). Er is zelfs kwestie
van om op de zolder een hokje te bouwen om er te werken (13 juli
1943). Er is het bijna voortdurende lawaai van de radio, het slaan van
de deuren, het eindeloos geschreeuw (6 december 1943), de ruzies, de
kreten, het getier, een 'lawaai als een oordeel'(9 november 1942), 'Een
luid spektakel volgde (…) Ik lag dubbel van het lachen' (10 mei
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1944). De episode verteld op 2 september 1942 is onverenigbaar met
de noodzaak om stil en discreet te zijn. Men ziet er de onderduikers
aan tafel zitten. Zij babbelen vrolijk. Plotseling weerklinkt een
doordringend gefluit. En men hoort de stem van Peter die door de
kachelpijp roept dat hij toch niet naar beneden zal komen. De heer
Van Daan springt op, zijn servet valt op de grond en met een
vuurrood hoofd schreeuwt hij: "Maar nu is het genoeg". Hij gaat naar
de zolder en daar hoort men tegenstribbelen en trappen. De episode
van 10 december 1942 is van hetzelfde allooi. Men ziet er mevrouw
Van Daan die verzorgd wordt door de tandarts Dussel. Met zijn
krabbertje raakt hij een zieke tand. Mevrouw Van Daan stoot
'onsamenhangende klanken' uit. Zij probeert het krabbertje uit haar
mond te krijgen. De tandarts staat het toneeltje doodkalm met de
handen in de zij aan te zien. De rest van de toeschouwers 'lacht
onbedaarlijk'. Anne toont niet de minste vrees tegenover die kreten en
het onbedaarlijk lachen. In plaats daarvan zegt ze: "Dat was gemeen,
want ik weet zeker dat ik nog veel harder zou gegild hebben".

3. De opmerkingen, die ik hier maak over de geruchten, zou ik
kunnen herhalen voor al de werkelijkheden van het materiële en
morele leven. Het Dagboek vertoont zelfs de bijzonderheid dat geen
enkel domein van het leven dat er geleid wordt, ontsnapt aan de
onwaarschijnlijkheid, de onsamenhangendheid, de ongerijmdheid.
Van bij hun aankomst in hun schuiloord hangen de Franks gordijnen
aan de vensters om hun aanwezigheid te verbergen. Welnu, is er een
beter middel om zijn aankomst te melden dan gordijnen te hangen
daar waar er nooit hingen? Is dit niet bijzonder het geval, als die
gordijnen gemaakt zijn van 'losse lichte lappen, totaal verschillend
van vorm, kwaliteit en motief" (11 juli 1942)? Om hun aanwezigheid
niet te verraden, verbranden ze het afval. Maar door dit te doen
signaleren ze toch hun aanwezigheid, aangezien er rook ontsnapt uit
de schouw van een huis dat verondersteld wordt leeg te staan! Voor
de eerste maal wordt vuur gemaakt op 30 oktober 1942, terwijl ze op
6 juli in het huis aangekomen zijn. Men vraagt zich af wat ze wel
hebben gedaan met het afval van 116 zomerdagen. Ik herinner er
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anderzijds aan dat de aanvoer van levensmiddelen enorm is. In
normale omstandigheden verbruiken de onderduikers en hun gasten
elke dag acht ontbijten, acht a twaalf middagmalen en acht
avondmalen. Negen keer wordt er in dit boek gealludeerd op slecht,
minderwaardig of onvoldoende voedsel. Anders is het voedsel
overvloedig en heerlijk. De Van Daans 'verslinden' en 'enorme porties
gaan er in bij Dussel en 'neen' wordt nooit gezegd (9 augustus 1943).
Ter plaatse worden worsten, aardbeienconserven en confituren
gemaakt. Jenever of alcohol, cognac, wijn en sigaretten schijnen ook
niet te ontbreken. De koffie is zo weinig schaars dat we niet begrijpen
dat de schrijver, wanneer hij beschrijft (23 juli 1943) wat elkeen, de
dag dat hij het schuiloord zal kunnen verlaten, zou willen doen, zegt
dat mevrouw Franks grootste wens een kop koffie is.
Laten we, van de andere kant, even kijken naar de inventaris van de
beschikbare voorraden in februari 1944 voor de onderduikers alleen,
met uitsluiting dus van elke medebewoner, 't weze vriend of 'vijand':
"30 kg koren, ongeveer 30 kg bonen en 10 pond erwten, 50 blikken
groenten, 10 blikken vis, 40 blikken melk, 10 kg melkpoeder, 3
flessen olie, 4 weekpoten boter, 4 dito's vlees, 2 mandflessen
aardbeien, 2 flessen frambozenbessen, 20 flessen tomaten, 10
pondhavermout, 8 pond rijst". Op andere tijdstippen komen andere
goederen binnen: zakken met groenten die elk ….25 kg wegen of nog
een zak van 19 pond doppertjes (8 juli 1944). De leveringen zijn het
werk van de 'aardige groenteboer' en gebeuren 'altijd op het uur van
het middagmaal" (11 april 1944). Dit is onwaarschijnlijk. Hoe kan
een groenteboer, zo geladen, bij klaarlichte dag zijn winkel verlaten
en zijn vracht gaan afzetten in een gebouw dat gelegen is in een
drukke wijk van een stad die als uitgehongerd beschreven wordt?
Hoe kon deze handelaar in zijn eigen wijk (hij woonde om de hoek)
ontmoetingen met zijn normale klanten vermijden in deze tijd van
schaarste waar hij, voor elk van hen, een persoon was die men
opzocht en wie men om extraatjes smeekte? Er zijn veel andere
mysteries betreffende andere goederen en de manier waarop zij in de
schuilplaats terecht komen. Voor de feesten en de verjaardagen van
de onderduikers zijn geschenken in overvloed: anjers, pioenen,
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narcissen, hyacinten, bloemstukken, gebak, boeken, suikergoed,
aanstekers, juwelen, scheergerei, een roulettespel, enz. In dit verband
verwijs ik naar een stunt van Elli. Deze vindt de mogelijkheid om, op
23 juli 1943, druiven aan te bieden. Ik zeg wel: druiven te
Amsterdam, een 23ste juli. Men zegt ons zelfs de prijs; 5 gulden/kg.

4. De uitvinding van de 'draaikast' is een ongerijmdheid.
Inderdaad, het deel van het gebouw dat verondersteld wordt de
onderduikers onderdak geboden te hebben, bestond reeds voor hun
aankomst. Een kast inbouwen is reeds een aanwijzing voor iemands
aanwezigheid of tenminste voor een verandering in dit gedeelte van
het gebouw. De verandering aan het gebouw, gepaard gaand met het
lawaai van het timmerwerk kon de 'vijanden' en vooral de poetsvrouw
niet ontgaan. Dit zogenaamd 'afleidingsmaneuver', bedoeld om de
politie in geval van huiszoeking te misleiden, is integendeel precies
van die aard om hun aandacht te trekken. ("Er worden veel
huiszoekingen naar verstopte fietsen gehouden", zegt Anne op 21
augustus 1942 en het is precies daarom dat de ingangsdeur van de
schuilplaats zo verborgen werd). De politie die geen ingangsdeur aan
dit gebouw zou vinden, zou zich over deze eigenaardigheid
verwonderen en snel ontdekken dat men haar om de tuin wilde
leiden. Ze zou zich immers bevinden voor een woning zonder ingang.

5. Onwaarschijnl i jkheden, gebrek aan samenhang,
ongerijmdheden krioelen ook bij de volgende punten: de vensters
(open of toe), de elektriciteit (aan of uit), de kolen (van de
gemeenschappelijke hoop weggenomen zonder dat de 'vijanden' er
zich rekenschap van geven), het open en toe doen van de gordijnen of
camouflages, het gebruik van water en van de wc's, de middelen om
te koken, de bewegingen van de katten, de verplaatsingen van het
voor- naar het achterhuis (en omgekeerd), het gedrag van de
nachtwaker, enz. De lange brief van 11 april 1944 is bijzonder
ongerijmd. Hij bevat het relaas van een inbraak. Terloops weze
gezegd dat ons getoond wordt hoe de politie op zoek naar de
misdadigers die ingebroken hebben, in volle nacht onder een
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elektrische lamp stilhoudt bij de 'draaikast'. Ze duwen aan de kast.
Deze politiemannen, vergezeld van de nachtwaker, bemerken niets en
proberen ook niet in het achterhuis binnen te dringen. Zoals Anne
zegt: "God heeft ons wel heel erg beschermd!"

6. Op 27 februari 1943 wordt ons gezegd dat de nieuwe
huiseigenaar gelukkig niet heeft aangedrongen om het achterhuis te
bezichtigen. Koophuis heeft hem gezegd dat hij de sleutel niet bij
zich had en de nieuwe eigenaar, die nochtans vergezeld was van een
architect, heeft zijn nieuwe aanwinst vandaag noch op een andere
datum onderzocht.

7. Als men over een heel jaar beschikt om een schuilplaats te
kiezen (zie 5 juli 1942), kiest men dan zijn kantoor? Brengt men er
zijn familie naar toe? En een collega? En de familie van deze collega?
Kiest men dan een plaats vol 'vijanden' en waar de politie en de
Duitsers je automatisch zullen zoeken als ze je niet thuis vinden? Het
is weliswaar zo dat deze Duitsers helemaal niet nieuwsgierig zijn. De
5de juli 1942 (een zondag) kreeg vader Frank (of zou het Margot
zijn?) een 'oproep' van de SS (zie de brief van 8 juli 1942). Er zal
geen gevolg gegeven worden aan deze 'oproep'. De door de SS
gezochte Margot begeeft zich per fiets naar de schuilplaats en dat op
6 juli, terwijl de eerste van de twee brieven, deze van 20 juni, zegt dat
sedert een zekere tijd de fietsen van de Joden aangeslagen werden.

8. Men zou psychologische, letterkundige en historische
argumenten kunnen inroepen om de echtheid van het dagboek te
betwisten. Ik zal me er hier van onthouden. Ik zal eenvoudig laten
opmerken dat de materiele ongerijmdheden zo waar en talrijk zijn,
dat ze een psychologische, letterkundige en historische weerslag
hebben.

9. Men hoeft aan de vindingrijkheid van de auteur of aan de
rijkdom van zijn persoonlijkheid gene dingen toe te schrijven die, in
werkelijkheid, ondenkbaar zijn. Ondankbaar is 'iets wat de geest zich
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niet kan voorstellen, omdat de termen die het aanduiden een
onmogelijkheid of een tegenspraak inhouden, bv. een vierkante
cirkel. Wie zegt dat hij één vierkante cirkel gezien heeft, of 10 of 100,
levert geen bewijs van vindingrijkheid noch van rijke
persoonlijkheid. Want wat hij in feite zegt, betekent niets. Hij bewijst
daarmee de armoede van zijn verbeelding. Dat is alles. De
ongerijmdheden in het Dagboek getuigen van een arme verbeelding
die zich buiten de beleefde ervaring ontwikkelt. Ze horen thuis in een
slecht geschreven roman of bij een flauwe leugen. Zelfs de kleinste
persoonlijkheid bevat, wat men meestal noemt, een aantal
psychologische, morele of geestelijke tegenspraken. Ik zal me er hier
van onthouden aan te tonen dat Annes persoonlijkheid niets van die
aard bevat. Haar persoonlijkheid is verzonnen en even
onwaarschijnlijk als de ervaring die het Dagboek veronderstelt te
verhalen. Het zou me niet verwonderen, vanuit historisch standpunt
gezien, dat een studie van de Nederlandse dagbladen en Nederlandse
en Engelse radio-uitzendingen van juni 1942 tot augustus 1944 ons
het bedrog zou aanwijzen door de werkelijke auteur van het dagboek
gepleegd. Op 9 oktober 1942 spreekt Anne reeds van 'vergassing'!

Hoofdstuk 2

10 Studie van de plaatsen in Amsterdam: de materiële
onmogelijkheden enerzijds en de door de vader van Anne Frank
verzonnen uitleg anderzijds compromitteren hem ernstig.

11 Al wie het Dagboek van Anne Frank gelezen heeft, kan
normaal niet anders dan een schok krijgen bij het zien van het 'Anne
Frank Huis". Hij ontdekt er een 'glazen huis' dat van alle kanten
zichtbaar en observeerbaar is en aan vier kanten toegang biedt. Hij
ontdekt ook dat de plattegrond van het huis, zoals die in het boek
gereproduceerd is door de zorgen van Otto Frank, een vervalsing van
de werkelijkheid is. Otto Frank heeft er zich wel voor gewacht de
benedenverdieping te tekenen en hij heeft er zich wel voor gewacht
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ons te zeggen dat het binnenkoertje tussen het voor- en achterhuis
slechts 3.70 m breed was. Hij heeft er zich bijzonder voor gewacht
onze aandacht te vestigen op het feit dat ditzelfde binnenkoertje
gemeenschappelijk was voor het 'Anne Frank Huis"(Prinsengracht
263) en het rechtsgelegen huis, van de voorgevel gezien
(Prinsengracht 265). Dankzij een hele serie vensters en vensterdeuren
woonden en bewogen de mensen van nr 263 en die van 265 zich
onder de ogen en de neus (de keukengeuren!) van hun respectieve
buren. Die twee huizen vormen er slechts een. Het museum heeft nu
overigens van die twee, er één gemaakt. Wat meer is: het achterhuis
had een eigen ingang langs een deur die aan de achterkant op de tuin
uitkwam. Deze tuin is gemeenschappelijk voor Prinsengracht 263 en
voor de mensen aan de overkant, die in Keizersgracht 190 wonen.
(Van in het museum ziet men zeer goed deze mensen van nr 190 en
van nog andere nummers van de Keizersgracht). Ik heb van deze kant
(tuinkant) en van de andere kant (gracht kant) meer dan tweehonderd
vensters van oude gebouwen geteld van waaruit men het "Anne Frank
Huis" kon zien. Zelfs de mensen van Prinsengracht nr 261 hadden via
het dak toegang tot nr 263. Laten geloven dat er de geringste
mogelijkheid bestond om werkelijk verdoken te leven op die plaats,
is ons voor de gek houden. Ik houd hierbij natuurlijk rekening met de
verbouwingen die er sinds de oorlog gebeurd zijn. Aan 10
opeenvolgende bezoekers heb ik gevraagd, terwijl ik ze het uitzicht
op de tuin toonde, hoe Anne Frank met haar familie daar gedurende
25 maanden ondergedoken had kunnen leven. Na een ogenblik van
verrassing (want museumbezoekers zijn gewoonlijk in een soort staat
van hypnose) gaf elk van deze tien bezoekers er zich in enkele
seconden rekenschap van dat dit totaal onmogelijk was. De reacties
varieerden. Bij de ene consternatie, bij anderen een luide lach ("My
God!") . Een bezoeker, zonder twijfel geërgerd, zei me: "Denkt u niet
dat u de mensen best in hun waan laat?" Niemand verdedigde de
stelling van het Dagboek, ondanks de povere uitleg op de folders en
op de pancartes van het museum.

12 De verklaringen zijn de volgende:

16                     

1. De 'vijanden' die zich in de kamers van het voorhuis ophielden,
dachten dat de vensters die op het koertje uitzagen, rechtstreeks op de
tuin uitzagen: zo kenden zij zelfs het bestaan van een achterhuis niet;
en, als ze dit niet kenden, is het omdat de vensters met zwart papier
afgeschermd waren, om de bewaring van de daar opgeslagen
specerijen te verzekeren;
2. wat de Duitsers betreft, zij hadden nooit kunnen denken aan het
bestaan van een achterhuis 'aangezien ze zulke soort huizen niet
kenden';
3. de rook van de stoof 'trok de aandacht niet aangezien deze
kamer (waarin de stoof stond) in die tijd als laboratorium van het
fabriekje dienst deed, waar ook iedere dag een stoof moest branden'.
Van deze drie verklaringen komen de eerste twee uit een publikatie
van 36 pagina's, zonder titel of datum, gedrukt door Koersen,
Amsterdam. De laatste komt uit de folder van bladzijde 4, die bij de
ingang van het museum ter beschikking ligt. De inhoud van deze
twee publikaties kreeg de goedkeuring van Otto Frank. Welnu, in
geen enkel der drie gevallen hebben de verklaringen enerlei waarde:
langs de aanpalende gebouwen, langs de twee vensters van het
kantoor op de koer, langs de verbindingsgangen der verdiepingen,
langs de tuin, langs de benedenverdieping (verboden voor bezoek)
was het achterhuis op honderd manieren te zien en te bereiken.
Bepaalde 'vijanden' moesten er zelfs binnen om er aan hun natuurlijke
behoeften te voldoen want daarvoor was niets voorzien in het
voorhuis. Op de benedenverdieping van het achterhuis werden zelfs
klanten van de firma ontvangen.
Wat het 'fabriekje' betreft, dat 'in die tijd' zou bestaan hebben precies
in het hart van dit residentieel en handelskwartier, dit zou daar
tenminste twee jaar gestaan hebben zonder dat er rook uit de schouw
kwamen, om dan plotseling, op 30 oktober 1942, opnieuw rook te
spuwen. En welke rook! Dag en nacht! Winter en zomer, hondsdagen
of niet! Voor de ogen van iedereen (en in het bijzonder van 'vijanden'
zoals Lewin, die daar vroeger zijn chemielaboratorium had) zou het
'fabriekje' opnieuw in werking zijn gesteld. Maar waarom heeft Otto
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Frank zijn hersenen gepijnigd om deze uitleg te vinden, aangezien het
achterhuis elders reeds beschreven staat als een soort spookhuis?

13 Als ik me niet vergis door alle waarde te ontkennen aan deze
verklaringen, zou ik als besluit van dit punt kunnen zeggen dat wij
het recht hebben te bevestigen: 1e. dat feiten die zeer bezwarend zijn
voor de heer Otto Frank zonder verklaringen blijven; 2e. dat Otto
Frank in staat is fabeltjes te verzinnen, zelfs grove en
minderwaardige, zoals degene die ik aangetoond heb bij het kritisch
lezen van het Dagboek. Ik vraag de lezer dit besluit te onthouden. Hij
zal verder zien welk antwoord Otto Frank mij in het bijzijn van zijn
vrouw gaf.

14 Voor de fotografische documentatie betreffende het 'Anne
Frank Huis',  zie het stuk getiteld: bijlage 1.

Hoofdstuk 3

15. Verhoor van de belangrijkste getuige: de heer Otto Frank. Dit
verhoor is verpletterend uitgevallen voor de vader van Anne Frank.

16. Ik had de heer Otto Frank laten weten dat ik met mijn studenten
bezig was aan een studie van het Dagboek. Ik had gepreciseerd dat
'kritiek van teksten en documenten' mijn specialiteit was en dat ik een
lang onderhoud nodig had. De heer Otto Frank stond me dit met de
grootste bereidwilligheid toe en zo werd ik een eerste keer ontvangen
op 24 maart 1977 van 10 uur tot 13 uur en aansluitend van 15 uur tot
1800 uur in zijn woning te Birsfelden, voorstad van Basel en tenslotte
's anderendaags van 09.30 tot 12.30 uur. De tweede dag werd
afspraak gemaakt in een bank in Basel. De heer Frank stond erop in
mijn tegenwoordigheid wat hij noemde de manuscripten van zijn
dochter uit een koffer te halen. Ons onderhoud vond die tweede dag
dus ten dele in de bank, ten dele onderweg naar Birsfelden en ten dele
opnieuw ten huize van de heer Frank plaats. Alle in zijn woning
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gevoerde gesprekken werden bijgewoond door zijn vrouw (tweede
vrouw, aangezien zijn eerste stierf bij de deportatie, aan tyfus naar het
schijnt, zoals Margot, zoals Anne). Vanaf het eerste ogenblik van het
gesprek heb ik zonder omwegen aan de heer en mevrouw Frank
verklaard dat ik twijfelde aan de echtheid van het Dagboek. De heer
Frank toonde niet de minste verrassing. Hij verklaarde zich bereid om
al de inlichtingen te verstrekken die ik zou verlangen. Gedurende die
twee dagen werd ik getroffen door de uiterste beminnelijkheid van de
heer Frank. Niettegenstaande zijn ouderdom - 88 jaar oud - zocht hij
geen voorwendsel in zijn vermoeidheid om ons gesprek te verkorten.
In het Dagboek wordt hij afgeschilderd als een 'moordkerel' (zie 2
maart 1944). Hij boezemt vertrouwen in. Hij voorkomt
niet-uitgesproken wensen. Hij past zich buitengewoon aan de situatie
aan. Hij gebruikt graag op gevoelens gebaseerde argumenten. Hij
spreekt veel van verdraagzaamheid en begrip. Ik heb hem maar een
keer zijn koelbloedigheid totaal zien verliezen en zelfs onhandelbaar
en geweldig gezien: het betrof de zionistische zaak, die hem blijkbaar
heilig toescheen. Zo heeft hij mij verklaard dat hij nooit een voet
meer in Frankrijk zou zetten, daar, naar zijn mening, dit land enkel
interesse had voor de Arabische olie en Israel voor de gek hield.
Slechts op drie punten zou de heer Frank zijn woord, om op al mijn
vragen te antwoorden, niet houden. Het is interessant te weten dat die
drie punten de volgende zijn: 1e het adres van Elli, in Holland; 2e de
middelen om het spoor van de in het boek V.M. genoemde
magazijnier terug te vinden (ik wist dat hij waarschijnlijk Van
Maaren heette); 3e de middelen om de Oostenrijker Karls
Silberbauwer, die de onderduikers op 4 augustus 1944 arresteerde,
terug te vinden.

17. Wat Elli betreft, verklaarde de heer Frank mij dat ze zeer ziek
was en dat ze, 'weinig verstandig als ze was', mij van generlei nut kon
zijn. En de twee andere getuigen hadden zo al onaangenaamheden
genoeg gehad, dat het onnodig was hen lastig te vallen met vragen,
die ze aan een smartelijk verleden zouden herinneren. Daarentegen
beval de heer Frank me aan in verbinding te treden met Kraler
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(werkelijke naam: Kugler) in Canada en met Miep en haar man die
nog altijd in Amsterdam wonen.

18. Het Dagboek zelf had volgens de heer Frank een echte grond.
De verhaalde gebeurtenissen waren waarheidsgetrouw. Het was Anne
en Anne alleen die de manuscripten van dit Dagboek had geschreven.
Zoals elke letterkundige auteur had Anne misschien neiging tot
overdrijving of tot fantasierijke vervorming, maar binnen
aanneembare en gangbare grenzen, zonder dat de waarheid en feiten
daaronder leed. De handschriften van Anne vormden een belangrijk
pakket. Wat de heer Frank aan de uitgevers had voorgesteld, was niet
de tekst van deze manuscripten, niet de zuiver oorspronkelijke tekst,
maar een tekst die hij persoonlijk met de machine getypt had, een
soort 'typoscript'. Om verschillende redenen had hij zich verplicht
gezien de verschillende manuscripten in één 'typoscript' te
veranderen. Eerste en vooral bevatten de handschriften herhalingen.
Verder bevatten ze indiscreties. Dan waren er stukken zonder belang.
Tenslotte waren er … weglatingen. De heer Frank merkte mijn
verrassing op en gaf volgend voorbeeld (een ongetwijfeld
onschadelijk voorbeeld, maar waren er geen ernstigere die hij mij
verborg?) : Anne zag haar ooms graag, maar in het Dagboek had ze
dezen vergeten op te noemen bij de door haar graag geziene
personen; daarom had de heer Frank deze weglating hersteld, door de
ooms te vermelden in zijn 'typoscript'. De heer Frank zegde me dat
hij dat veranderd had! Hij had eveneens de namen van de personages
veranderd! Naar het schijnt was het Anne zelf die aan deze
veranderingen gedacht had. Ze had zich de mogelijkheid tot
publicatie voorgesteld. De heer Frank had een stuk papier gevonden
met de lijst van de juiste en de overeenkomende valse namen. Anne
zou zich zelfs verbeeld hebben de Franks de naam Robin te geven.
De heer Frank had in het handschrift prijsaanduidingen van sommige
zaken weggelaten. Beter nog: daar er ten minste voor zekere periodes
twee verschillende versies van de tekst bestonden, had hij de twee
teksten tot een tekst moeten 'combineren'  (dit woord is van hem). Al
deze veranderingen samenvattend, zegde de heer Frank me tenslotte:
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"Het was een moeilijke taak. Ik heb deze taak volgens mijn geweten
uitgevoerd".

19. De handschriften die de heer Frank me voorlegde als die van
zijn dochter vormen een indrukwekkend pakket. Ik heb niet de tijd
gehad ze van nabij te bekijken. Ik ben voortgegaan op de beschrijving
die mij ervan gegeven is en die ik als volgt samenvat:
- de eerste datum, die vermeldt wordt, is 12 juni 1942; de laatste
is 1 augustus 1944 (3 dagen voor de aanhouding);
- voor de periode van 12 juni 1942 tot 5 december van hetzelfde
jaar (maar deze datum komt met geen enkele gedrukte brief overeen)
beschikt men over een schrijfboek met een rood-wit-bruin geruite
stofomslag (Schots schrijfboek);
- voor de periode van 6 december 1942 tot 21 december 1943
beschikt men niet over een afzonderlijk schrijfboek (maar zie verder
de 'losse bladen'). Dit schrijfboek zou verloren zijn gegaan;
- voor de periode van 2 december 1943 tot 17 april 1944, en
verder voor deze gaande van dezelfde 17 april 1944 (!) tot de laatste
brief (1 augustus 1944) twee zwarte gekartonneerde schrijfboeken,
met bruin papier gekaft.

20. Bij deze drie schrijfboeken en het ontbrekend schrijfboek wordt
een geheel van 338 'losse bladen' voor de periode gaande van 20 juni
1942 tot 29 maart 1944 bijgevoegd. De heer Frank zegt dat deze
'losse bladen' een heropneming en een herbehandeling zijn door Anne
zelf van de brieven die in een eerste versie, in de vermelde
schrijfboeken opgenomen zijn: het 'Schots schrijfboek', het
ontbrekend schrijfboek, het eerste van de twee zwarte schrijfboeken.

21. Tot nog toe omvat het totaal van wat Anne tijdens haar
vijfentwintig maanden clandestiniteit zou geschreven hebben, vijf
delen. Bij dit totaal moet er een bundel Verhalen gevoegd worden.
Deze Verhalen zouden door Anne verzonnen zijn. De tekst is perfect
in het net geschreven, wat dus een kladwerk impliceert. Anne zou dus
veel papier volgeschreven hebben.
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22. Ik ben niet bevoegd op het gebied van de grafologie en kan dus
niet oordelen op dat vlak. Ik kan hier enkel mijn indruk weergeven.
Mijn indruk was dat het 'Schots schrijfboek" foto's, prenten en
tekeningen bevatte, evenals een verscheidenheid van
kindergeschriften waarvan de wanorde en fantasie echt aandeden. Het
handschrift van de door de heer Frank als basis van het Dagboek
opgenomen teksten zou van nabij onderzocht moeten worden. De
andere schrijfboeken en het geheel der 338 'losse bladen' zijn van wat
ik zou noemen de hand van een volwassen persoon. Het handschrift
van de 'Verhalen' heeft mij ten zeerste verrast. Men zou zeggen dat
het het werk is van een ervaren boekhouder en niet van een kind van
veertien jaar. De inhoudsopgave bestaat uit een lijst van Verhalen met
voor elk stuk de datum van schrijven, zijn titel, de aanduiding van het
blad!

23. De heer Frank hecht veel belang aan de besluiten van de twee
expertise die rond 1960 aangevraagd werden door de procureur van
Lubeck om een zaak te onderzoeken van een leraar (Lothar Stielau)
die in 1959 twijfels over de echtheid van het Dagboek geuit had. De
heer Frank had een klacht ingediend tegen deze leraar. De
grafologische expertise werd toevertrouwd aan mevrouw Minna
Becker. Mevr. Annemarie Hubner had als opdracht na te gaan of de
in het Nederlands en in het Duits gedrukte teksten getrouw
overeenstemden met de teksten van de handschriften. De twee in
1961 neergelegde expertises bleken gunstig voor de heer Frank.

24. Maar, wat de heer Frank me daarentegen niet had verteld - en
dat ik veel later na mijn bezoek uit een Duitse bron moest vernemen -
is dat de procureur van Lubeck een derde expertise bevolen had.
Waarom deze derde expertise? En op welk punt, daar schijnbaar alle
mogelijkheden tot onderzoek uitgeput waren door de grafologe en
door mevrouw Hubner? Het antwoord op die vragen is het volgende:
de procureur was van mening dat een expertise zoals deze van
mevrouw Hubner, Lothar Stielau gelijk kon geven wat de feiten
betreft. Gezien de eerste analyses, zou het onmogelijk worden het
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Dagboek 'dokumentarisch echt ' te verklaren. Misschien kon het
'literarisch echt' verklaard worden (!). De romanschrijver Friedrich
Sieburg werd belast met het beantwoorden van deze eigenaardige
vraag.

25. Van de drie expertises interesseerde me werkelijk alleen die van
mevrouw Hubner. Op20 april 1978 gaf een brief van mevrouw
Hubner me de hoop een kopie te krijgen van haar expertise. Toen ik
enkele tijd daarna van mevrouw Hubner geen antwoord meer kreeg
op mijn brieven, liet ik haar opbellen door een Duitse vriend. Aan
deze heer liet ze weten dat de zaak delicaat was aangezien er te
Frankfurt op dat ogenblik een proces liep over het Dagboek. Ze
voegde eraan toe dat ze zich in verbinding gesteld had met de heer
Frank. Volgens de weinige elementen die ik over het expertiserapport
bezit, zou dit rapport gewag maken van een grote hoeveelheid
interessante feiten vanuit het oogpunt van de vergelijking van de
teksten (manuscript, 'typoscript', Nederlandse tekst, Duitse tekst).
Mevrouw Hubner zou er zeer talrijke 'weglatingen' (Auslassungen),
'toevoegingen' (Zusatze) en 'tussenvoegingen" (Interpolationen) in
opsommen. Zij zou er spreken van een 'omgewerkte' tekst naar de
noodwendigheden van een publicatie (uberarbeitet). Verder zou ze de
personen vernoemen die met de heer Frank 'samenwerkten"
(Zusammenarbeit) bij het opstellen van het 'typoscript'. Deze
personen zouden Isa Cauvern en haar man Albert Cauvern zijn.
Mevrouw Annelise Schut zou, van haar kant, meegewerkt hebben aan
het opstellen van de Duitse tekst in plaats van zich te beperkten tot de
rol van vertaalster.

26. Niettegenstaande de door haarzelf aan het licht gebrachte feiten,
zou mevrouw Hubner tot het besluit gekomen zijn dat het Dagboek
echt is (gedrukte Nederlandse tekst en gedrukte Duitse tekst). Zij zou
dus het volgende oordeel geveld hebben: "Deze feiten zijn niet
ernstig". Dit oordeel kan enkel voor haar persoonlijk gelden. Maar
daarin ligt heel de zaak. Wie verzekert ons dat er geen volledig ander
oordeel zou kunnen geveld worden op basis van de door de expert
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gesignaleerde feiten? En verder, is de experte, om te beginne,
onbevooroordeeld geweest en heeft ze werkelijk van
wetenschappelijke geest getuigd door de feiten te noemen zoals ze ze
genoemd heeft. Wat zij bv. 'tussenvoegingen' noemde
(Schijnwetenschappelijk woord met dubbelzinnige betekenis), zou dit
door anderen niet 'inlassing", 'omwerking', 'verbetering' (ongetwijfeld
juistere en preciezere woorden) genoemd worden? Op dezelfde
manier geven woorden zoals 'toevoegingen' en bijzonder
'weglatingen' de indruk neutraal te zijn, maar ze dekken onduidelijke
realiteiten: een 'toevoeging' of een 'weglating' kunnen eerlijk of
oneerlijk zijn, zij kunnen ofwel niets belangrijks aan de tekst
veranderen ofwel de tekst ingrijpend wijzigen. In het bijzondere
geval waarmee wij bezig zijn, verwekken deze twee woorden de
schijn zonder groot belang te zijn.

27. Hoe dan ook, daar de drie experties (Becker, Hubner en
Sieburg) niet door een rechtbank onderzocht zijn, kan geen enkele
daarvan al dan niet voor steekhoudend aangezien worden. Inderdaad,
om redenen die ik niet ken, trok de heer Frank zijn klacht tegen
Lothar Stielau in. Indien mijn inlichtingen juist zijn, zou deze laatste
aanvaard hebben 1.000 DM van de 15.712 DM procedurekosten te
betalen. Ik veronderstel dat de heer Frank deze 1.000 DM stortte voor
de rechtbank te Lubeck en er zelf 14.712 aan toevoegde. Ik meen me
te herinneren dat de heer Frank me zegde dat Lothar Stielau
bovendien aanvaard had hem schriftelijke verontschuldigingen aan te
bieden. Naar aanleiding van deze zaak had Lothar Stielau zijn
betrekking in het onderwijs verloren. De heer Frank sprak me niet
over Heinrich Buddeberg, de medebeschuldigde van Lothar Stielau.
Misschien heeft deze ook 1.000 DM moeten betalen en heeft hij ook
zijn schriftelijke verontschuldigingen moeten aanbieden.

28. Als ik wat langer bij die expertises stilsta, is dat enkel omdat de
heer Frank daar zelf bij verwijlde gedurende ons gesprek, waarbij hij
echter zekere belangrijke feiten niet vermeldde (bv. het bestaan van
een derde expertise), terwijl hij mij de twee andere expertises als
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bewijskrachtig voorschotelde. De zaak van de manuscripten was voor
mij minder interessant. Ik wist dat ik geen tijd zou hebben om ze van
nabij te onderzoeken. Mij interesseerde vooreerst te vernemen hoe de
heer Frank mij de 'onverklaarbare hoeveelheid onwaarschijnlijke of
onbegrijpelijke feiten' zou verklaren, die ik bij het lezen van het
Dagboek ontdekt had. Achteraf bekeken, welk belang had het dat
manuscripten, zelfs door experts echt verklaarde, dit soort feiten
bevatten, indien die feiten niet hebben kunnen bestaan? Welnu, de
heer Frank was niet in staat mij de minste uitleg te verschaffen.
Volgens mij had hij verwacht dat de echtheid van het Dagboek zou
aangevochten worden met de gewone psychologische, letterkundige
of historische argumenten. Hij verwachtte geen argumenten van
interne kritiek op de werkelijkheden van het materiële leven:
werkelijkheden, die, zoals men weet, zeer 'koppig' zijn. In een
ogenblik van verwarring verklaarde de heer Frank mij bovendien:
"Maar … ik heb nooit aan de materiële kant van de zaken gedacht!"

29. Alvorens te komen tot een aantal precieze voorbeelden waaruit
deze verwarring blijkt, dien ik in alle eerlijkheid te vermelden dat de
heer Frank mij in twee gevallen een redelijk antwoord heeft gegeven,
dit n.a.v. twee episodes die ik tot hiertoe nog niet vermeld heb, juist
omdat er een verklaring voor te vinden was. De eerste episode was
voor mij onbegrijpelijk omdat men in de Franse vertaling een klein
stukje had weggelaten (op dat moment bezat ik de Nederlandstalige
tekst nog niet). De tweede episode was voor mij onbegrijpelijk omdat
in alle gedrukte uitgaven van het Dagboek een fout staat. Daar waar
op 8 juli 1944 sprake is van de groentenverkoper staat in het
manuscript: "groenteverkoopster".  Gelukkig maar, want een attent
lezer van het boek weet heel goed dat de groenteboer in kwestie aan
de onderduikers op 8 juli 1944 geen '19 pond doppertjes'(!) kon
geleverd hebben, simpelweg omdat hij 45 dagen eerder door de
Duitsers gearresteerd was om een zeer ernstige reden (het verstoppen
van twee Joden bij hem thuis). Deze daad had hem 'aan de rand van
de afgrond' gebracht (25 mei 1944). Het viel moeilijk te begrijpen
hoe een groenteboer er in slaagde over 'de afgrond' te springen om
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dan zo'n hoeveelheid compromitterende koopwaar te leveren aan
ander Joden. Om eerlijk te zijn, de houding van de vrouw van de
ongelukkige is evenmin te begrijpen, maar het feit is er en de tekst
van het manuscript is niet zo absurd in vergelijking met wat in de
Nederlandse, Franse, Duitse, Engelse gedrukte uitgaven staat… De
opsteller van het manuscript is zorgvuldiger te werk gegaan. Het zou
ook kunnen dat de vergissing in de gedrukte uitgaven misschien een
vergissing was, maar veeleer een weloverwogen en ongelukkige
verbetering van het manuscript. Zo lezen we in de Nederlandstalige
uitgave: '(….) van den groenteboer om de hoek, 19 pond" (roept
Margot); en Anne antwoordt: "Dat is aardig van hem". M.a.w.
Margot en Anne hebben het hier tweemaal over een mannelijk
iemand. Wat mij betreft zou ik hieruit twee andere conclusies willen
trekken: 1. Door de interne kritiek m.b.t. de coherentie van een tekst,
ontdekken we enkele anomalieën die echte anomalieën blijken te zijn;
2. Een lezer van het Dagboek die de episode van 8 juli 1944 leest,
heeft gelijk wanneer hij het boek absurd noemt, een boek waarin
immers een van de helden (de aardige groenteboer om de hoek")
opnieuw opduikt vanuit de afgrond, zoals een dode weer levend
wordt.

30. Deze groenteboer heette, - zo heeft de heer Frank me verteld -,
Van der Hoeven. Hij werd gedeporteerd omdat hij Joden bij hem
thuis had verstopt, doch keerde terug. Zo verscheen hij bij
ceremoniële herdenkingen aan de zijde van de heer Frank. Ik heb de
heer Frank gevraagd of, na de oorlog, mensen uit zijn buurt het
volgende aan hem hadden verklaard: "Wij vermoedden de
aanwezigheid van onderduikers in de Prinsengracht 263". De heer
Frank antwoordde me duidelijk dat niemand hun aanwezigheid
vermoedde, noch de mannen van het magazijn, noch Lewin, noch
Van der Hoeven. Deze laatste zou hen dus geholpen hebben zonder
het zelf geweten te hebben!

31. Ondanks mijn aandringen, heeft de heer Frank me niet kunnen
antwoorden op de vraag wat zijn buren van nr 261 verkochten of
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maakten. Hij herinnerde zich niet dat er in zijn eigen huis, nr 23, een
huishoudster geweest was die in het boek beschreven wordt als een
mogelijke 'vijand'! Hij antwoordde me tenslotte dat zij 'zeer, zeer oud'
was en dat zij slechts zelden, misschien eenmaal per week, kwam. Ik
zei hem dat zij verbaasd moet geweest zijn toen zij plots de installatie
van de 'draaikast' op de overloop van de tweede verdieping zag. Hij
antwoordde me dat dit niet het geval was geweest, aangezien de
huishoudster daar nooit kwam. Dit antwoord leidde voor het eerst tot
een soort woordenwisseling tussen de heer Frank en zijn vrouw, die
bij het interview aanwezig was. Daarvoor immers was ik zo
voorzichtig geweest de heer Frank mij te laten preciseren dat de
onderduikers nooit de schoonmaak deden, behalve in een deel van het
achterhuis. De logische conclusie uit de twee verklaringen van de
heer Frank was dus: "Gedurende 25 maanden heeft niemand de
overloop op de tweede verdieping schoongemaakt'. Toen mevrouw
Frank deze onwaarschijnlijkheden hoorde, kwam ze plots tussenbeide
en zei tegen haar man: "Nonsens! Geen schoonmaak op de overloop!
In een factorij! Maar dan zou het vuil zo hoog hebben gestaan!"
mevrouw Frank had hier nog aan toe kunnen voegen dat die overloop
voor de onderduikers diende als doorgang tussen het achterhuis en
het voorhuis. Door het heen en weer geloop in het opgestapelde stof
zouden hun sporen duidelijk zichtbaar geweest zijn, zelfs zonder
rekening te houden met het stof van de kolen die van beneden naar
boven dienden gebracht te worden. De heer Franken kon dus de
waarheid niet spreken toen hij het had over een of andere
'spookschoonmaakster' in een zo groot en snel vuil wordend huis.

32. De heer Frank probeerde bij het begin van ons interview
verscheidene malen verklaringen vol te houden die uiteindelijk
geheel niets bleken te verklaren. Integendeel hij werd er door in het
nauw gedreven. Ik moet hier zeggen dat de aanwezigheid van zijn
vrouw zeer nuttig bleek te zijn. Mevrouw Frank, die zeer vertrouwd
was met het Dagboek, geloofde tot dan toe duidelijk zowel in de
authenciteit van het Dagboek als in de oprechtheid van haar man.
Haar verbazing was echter treffend toen ze hoorde wat voor
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kwalitatief povere antwoorden de heer Frank op mijn vragen gaf.
Ikzelf hou een nare herinnering over aan wat ik zou willen
bestempelen als 'bewustwordingen' van mevrouw Frank. Ik wil
helemaal niet zeggen dat mevrouw Frank haar man nu voor leugenaar
aanziet. Maar ik beweer wel dat mevrouw Frank zich tijdens ons
interview terdege bewust was van de ongerijmdheden en de grove
absurditeiten aangaande de gehele geschiedenis van Anne Frank.
Toen ze de 'verklaringen' van haar man hoorde, zei ze tegen hem
dingen als:
- 'Nonsens!'
- 'Wat u daar verteld is ongelofelijk!'
- 'Een stofzuiger? Ongelofelijk! Dit heb ik niet gemerkt!'
- 'Maar u was werkelijk onvoorzichtig!'
- 'Dat was echt onvoorzichtig!'
De interessantste opmerking die mevrouw Frank maakte, is de
volgende: "Ik ben zeker dat de mensen (van de buurt) wisten dat u
daar was". Ik zou veeleer zeggen: "Ik ben zeker dat, indien zich daar
in dat huis inderdaad gedurende vijfentwintig maanden mensen
verborgen hielden, de buren de aanwezigheid van de onderduikers
zagen, hoorden en voelden".

33. Ik zou nog een ander voorbeeld van de heer Franks
verklaringen willen aanhalen. Volgens hem konden de mensen die in
het voorhuis werkten, het hoofdgedeelte van het achterhuis niet zien,
omdat men voor de ramen 'verduisteringspapier' had aangebracht.
Deze bewering, die men terugvindt in de folder van het museum,
herhaalde de heer Frank tegenover mij in aanwezigheid van zijn
vrouw. Zonder stil te staan bij deze bewering, ging ik over naar een
ander onderwerp: het elektriciteitsverbruik. Ik merkte op dat het
elektriciteitsverbruik in het huis enorm moet geweest zijn. Daar de
heer Frank verwonderd was omtrent mijn opmerking, verklaarde ik
mij nader: "Dit verbruik moet enorm geweest zijn omdat het
elektrisch licht heel de dag brandde in het bureau op de binnenplaats
en in het magazijn op de binnenplaats van het voorhuis". De heer
Frank zei me toen: 'Hoezo? Elektrisch licht is in volle dag toch niet

28                     

nodig!". Ik wees hem erop dat deze plaatsen niet van het daglicht
konden genieten, aangezien er voor de ramen 'verduisteringspapier'
was aangebracht. De heer Frank antwoordde me toen dat deze kamers
niet zo donker waren: een verbijsterend antwoord dat een tegenspraak
vormde met wat in de onder de heer Franks leiding opgestelde
brochure stond:"De specerijen moeten in het donker bewaard
worden" (blz. 25 van de brochure die 36 bladzijden telt; zie paragraaf
12). De heer Frank waagde het dan eraan toe te voegen dat het enige
wat men toch kon zien door de ramen die uitzagen op de
binnenplaats, een muur was. Hij preciseerde tegen alle bewijzen, dat
men niet kon zien dat het de muur van een huis was! Dit detail was in
tegenspraak met de volgende passage, afkomstig uit dezelfde
brochure: "Men zag wel dat er (verduisterde) ramen waren, maar men
kon er niet door zien en iedereen geloofde dat ze op de tuin
uitzagen"(ibidem). Ik vroeg of deze verduisterde ramen soms toch
niet werden geopend al was het maar om het bureau waar men
bezoekers ontving te verluchten, of in de zomer bij verschrikkelijk
warme dagen. Mevrouw Frank was het met mij eens en merkte op dat
deze ramen zelfs verscheidene malen opengestaan moeten hebben.
Geen commentaar vanwege de heer Frank.

34. De lijst met geluiden deed de heer Frank, maar vooral mevrouw
Frank perplex staan. Toen het over de stofzuiger ging sprong de heer
Frank plotseling op en verklaarde me: "Maar daar kon geen
stofzuiger zijn". Daarna, toen ik hem verzekerde dat er wel degelijk
een was, begon hij te stotteren. Hij zei me dat, indien er toch een
stofzuiger was geweest, men die 's avonds moet gebruikt hebben
nadat de bedienden (de 'vijanden'), na het werk, het voorhuis hadden
verlaten. Hier bracht ik tegen in dat de buren (de muren waren 'dun',
25 maart 1943) het lawaai van een stofzuiger uit die tijd veel beter
moeten gehoord hebben zo deze gebruikt werd in een lege ruimte of
in de buurt van lege ruimten. Ik onthulde hem dat mevrouw Van
Daan, veronderstellen we, de stofzuiger elke dag gebruikte rond
12.30 uur 's  middags (terwijl het raam waarschijnlijk geopend was).
Geen commentaar vanwege de heer Frank, terwijl mevrouw Frank
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zich duidelijk aangedaan voelde. Evenmin commentaar betreffende
de wekker die 'soms zonder men er naar vraagt zijn stemmetje kan
verheffen' (4 augustus 1943). Evenmin commentaar betreffende de
stock kolen (zeer zeldzaam), die gemeenschappelijk was voor het
hele huis, die de onderduikers gebruikten. Evenmin commentaar
betreffende de fietsen die gebruikt werden na de verbeurdverklaring
ervan en na het verbod voor de Joden ze te gebruiken.

35.  Een aantal vragen werden aldus niet beantwoord of werden in
eerste instantie toch beantwoordt, doch deze antwoorden verergerden
enkel maar de situatie van de heer Frank. Daarna deed de heer Frank
als het ware een vondst: een magische formule. Deze formule was de
volgende: "Mijnheer Faurisson, u hebt theoretisch en
wetenschappelijk gelijk. Ik ben het met u 100% eens… Wat u
tegen mij aanvoert, was inderdaad onmogelijk. Maar in de
praktijk deden de dingen zich niettemin zo voor." Ik wees hem
erop dat deze verklaring mij eigenaardig voorkwam. Ik zei hem dat
het een beetje was alsof hij het met mij eens was dat een deur niet
tezelfdertijd open en dicht kon zijn, maar me desondanks verzekerde
toch zo'n deur gezien te hebben. Ik wees hem er overigens op dat de
woorden 'wetenschappelijk', 'theoretisch' en ‘in de praktijk’
overbodig waren en geen enkele zin hadden : ‘theoretisch’,
‘wetenschappelijk’ of ‘praktisch' kan een deur die tezelfdertijd open
en dicht is simpelweg niet bestaan. Ik voegde eraan toe dat ik liever
op elke vraag een passend antwoord wilde of desnoods helemaal geen
antwoord.

36.   Bij het begin van ons interview heeft de heer Frank mij op een
uiterst vriendelijke manier een uiterst belangrijke toegeving gedaan,
een toegeving die ik aangekondigd heb in paragraaf 13. Toen ik hem
duidelijk maakte dat ik zijn verklaringen in zijn brochures dwaas
vond, zowel i.v.m. de typische architectuur van Nederlandse huizen
die de Duitsers niet kenden, als i.v.m. de rook die voortdurend boven
het achterhuis (het 'fabriekje') te zien was, gaf hij dadelijk toe, en dit
zonder dat ik erop aandrong, dat het hier zuivere verzinsels van hem
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betrof. Hij verklaarde mij, zonder evenwel het woord verzinsels te
gebruiken, in hoofdzaak het volgende: 'U hebt helemaal gelijk. De
verklaringen die men de bezoekers geeft moet men vereenvoudigen.
Men moet dat niet zo ernstig opvatten. Men moet het bij de bezoekers
aangenaam laten overkomen. Dat is niet wetenschappelijk. Men kan
echter niet altijd wetenschappelijk te werk gaan".

37.    Deze vertrouwelijke mededeling geeft een betere kijk op wat ik
denk te mogen bestempelen als een karaktertrek van de heer Frank:
de heer Frank weet wat het publiek bevalt en hij probeert zich
daaraan aan te passen, zelfs door de waarheid naar zijn hand te zetten.
De heer Frank is geen man die zich zorgen maakt. Hij weet dat de
massa met weinig tevreden is. De massa zoekt een soort comfort, een
soort droom, een soort gemakkelijke wereld waar men hun de emotie
zal voorschotelen die hun manier van voelen, van zien en van
redeneren bevestigt. De rook boven het dak, kan dat de massa
verontrusten? Wat doet het er toe! Laten we een verklaring verzinnen
die niet noodzakelijk waarschijnlijk is, maar eenvoudig, en zonodig
en eenvoudig en ruw. De perfectie is bereikt indien dit verzinsel
bestaande opvattingen of normale gevoelens bevestigt: het is
bijvoorbeeld heel waarschijnlijk dat de mensen die van Anne Frank
houden en het huis  net hebben bezocht, de Duitsers aanzien als
woestelingen en beesten; wel, zij vinden hiervan bevestiging in de
verklaringen van de heer Frank: de Duitsers waren zelfs niet op de
hoogte van de typische architectuur van de huizen in Amsterdam
(sic!). Algemeen beschouwd lijkt de heer Frank mij, en dit heb ik
meer dan eens opgemerkt, een man zonder enige finesse (maar niet
zonder sluwheid), voor wie een literair werk, met betrekking tot de
werkelijkheid, een vorm van leugenachtige verzinsels is, een domein
waar men een loopje neemt met de werkelijkheid, een zaak die men
'niet zo serieus' hoeft te nemen en die toelaat om het even wat te
schrijven.

38.  Ik vroeg de heer Frank welke verklaringen hij me kon
verstrekken omtrent de twee punten waar hij toegaf niets ernstigs
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tegen de bezoekers gezegd te hebben. Hij kon me geen antwoord
geven. Ik ondervroeg hem over de structuur van de plaatsen. Ik had
onregelmatigheden ontdekt in het plan van het huis, zoals het - door
de heer Frank - gereproduceerd werd en zoals het te vinden is in alle
uitgaven van het Dagboek. Ik kreeg de bevestiging van deze
onregelmatigheden toen ik het museum bezocht (rekening houdend
met de veranderingen die uitgevoerd werden om er een museum van
te maken). Dan opnieuw deed de heer Frank, geconfronteerd met de
materiele bewijsstukken, mij nieuwe en belangrijke bekentenissen,
vooral, zoals zal blijken, wat de 'draaikast' betreft. Hij gaf vooreerst
toe dat het schema van het plan de lezer niet had mogen verbergen
dat het smalle binnenplein dat de scheiding vormde tussen het
voorhuis en het achterhuis, gemeenschappelijk was voor nummer 263
(huis van de familie Frank) en nummer 265 (huis van hun buren en
'vijanden'); het is trouwens zeer eigenaardig dat in het Dagboek niet
de minste toespeling wordt gemaakt op dit feit dat voor de
onderduikers toch uitermate belangrijk was. De heer Frank erkende
verder dat het schema van het plan liet uitschijnen dat op de 3de
verdieping het plat dak niet toegankelijk was; welnu, dit dak was
toegankelijk via een deur van het achterhuis en het zou voor de
politie of voor de 'vijanden' een gemakkelijke weg geweest zijn om
zich daarlangs toegang te verschaffen tot de plaatsen die bewoond
werden door de onderduikers. Tenslotte en vooral gaf de heer Frank
toe dat de 'draaikast' geen enkele zin had. Hij erkende dat deze list in
geen enkel geval een huiszoeking in het achterhuis had kunnen
voorkomen, aangezien het achterhuis toegankelijk was via andere
wegen, en inzonderheid via de meest voor de hand liggende weg; de
ingangsdeur die uitkwam op de tuin. Deze evidentie kan men
weliswaar niet uit het schema opmaken, aangezien het schema geen
enkele tekening bevat van de hele benedenverdieping. Wat de
bezoekers van het museum betreft, zij hebben geen toegang tot deze
benedenverdieping. Deze fameuze 'draaikast' kan men dus
bestempelen als een zeer eigenaardig uitvinden van de 'onderduikers'.
Men moet hierbij de bedenking maken dat het vervaardigen van een
dergelijke 'draaikast' een gevaarlijke onderneming was. Het afbreken
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van de treden van de trap, de montage van die valse kast, het
omvormen van een doorgang tot een schijnbaar doorlopende kamer,
dit alles kon de 'vijanden' enkel alarmeren. Dit alles was dus een idee
van Kraler en werd uitgevoerd door Vossen (21 augustus 1942).

39.   Hoe verder mijn interview vorderde, hoe zichtbaar moeilijker
het werd voor de heer Frank. Maar zijn vriendelijkheid nam niet af,
integendeel. Op het einde begon de heer Frank een sentimentele
argumentatie te gebruiken, schijnbaar handig en op een goedhartige
toon. Deze argumentatie was de volgende: "Ja, ik ben het met u eens
dat wij een beetje onvoorzichtig zijn geweest. Bepaalde zaken waren
ietwat gevaarlijk, dat moet toegegeven worden. Trouwens, het is
misschien daarom dat wij uiteindelijk werden gearresteerd. Maar
geloof niet, mijnheer Faurisson, dat de mensen zo achterdochtig
waren op dat vlak." Deze eigenaardige argumentatie leidde ertoe dat
de heer Frank zinnen gebruikte als : "De mensen waren aardig!" of
nog: "De Nederlanders waren goed!" of zelfs tot tweemaal toe: "De
politie was goed!".

40.  Deze zinnen hebben slechts een bezwaar: ze maken al de
'voorzorgsmaatregelen' die in het boek vermeld worden absurd. In
zekere mate ontnemen zij zelfs elke zin aan het boek. Dit boek
verhaalt inderdaad het tragische avontuur van acht gezochte
personen, die verplicht waren zich te verbergen, zichzelf gedurende
25 maanden levend te begraven en dit temidden van een uiterst
vijandige wereld. Tijdens deze 'dagen in het graf' waren er slechts
enkele geselecteerde mensen die van hun bestaan afwisten en die hen
hielpen. Men kan stellen dat de heer Frank, door zijn toevlucht te
nemen tot zijn laatste argumenten, met zijn ene hand poogde de
barsten in een werk te dichten terwijl hij dit met zijn andere hand
ontmantelde.

41.  Op de avond van ons eerste onderhoud overhandigde de heer
Frank mij zijn eigen Franse uitgave van het boek van E. Schnabel:
Spur eines Kindes (Sur les traces d'Anne Frank). Hij zei mij dat ik in
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dat boek misschien enkele antwoorden op bepaalde van mijn vragen
zou vinden. De bladzijden van dat exemplaar waren niet
opengesneden. Men moet hierbij vermelden dat de heer Frank de
Franse taal spreekt en begrijpt, doch het ietwat moeilijk heeft met het
lezen ervan. (Ik moet hier duidelijk stellen dat al onze interviews
verliepen in het Engels, een taal die de heer Frank volmaakt
beheerst). Ik had het boek nog niet gelezen omdat de strikte
toepassing van de methode van de zuivere interne kritiek vereist niets
te lezen over een werk zolang men persoonlijk geen duidelijk idee
heeft over het werk. De nacht die ons tweede onderhoud voorafging,
nam ik het boek door. Onder een twaalftal punten die me zouden
overtuigen dat het Dagboek een fabel was (en dat ondanks het feit dat
Schnabel veel moeite deed om ons van het tegendeel te overtuigen),
vestig ik de aandacht op een verbazingwekkende passage op blz. 151.
Deze passage had betrekking op de heer Vossen, de man die er zich
naar het schijnt had op toegelegd om als timmerman de 'draaikast'
bestemd om de onderduikers te verbergen (Dagboek, 21 augustus
1941), te vervaardigen. "Goede Vossen" zou dus gewerkt hebben op
Prinsengracht 263. Hij hield de onderduikers op de hoogte van al wat
zich in het magazijn voordeed. Maar ziekte had hem verplicht thuis te
blijven, waar zijn dochter Elli bij hem kwam na haar werkuren. Op
15 juni 1943 spreekt Anne over hem als over een dierbare vriend.
Maar indien we een opmerking van Elli, vermeld door Schnabel,
mogen geloven was de goede Vossen … onwetend over het bestaan
van de familie Frank op Prinsengracht 263! Zo vertelt Elli dat zij op 4
augustus 1944, toen zij naar huis terugkeerde, haar vader van de
arrestatie van de familie Frank op de hoogte bracht. "Ik ben op de
rand van het bed gaan zitten en heb hem alles verteld. Mijn vader
hield veel van de heer Frank die hij sedert lange tijd kende. Hij wist
niet dat de familie Frank niet naar Zwitserland was vertrokken, zoals
men beweerde, maar dat zij ondergedoken waren aan de
Prinsengracht." Onbegrijpelijk is het dat Vossen dat gerust kon
geloven. Gedurende meer dan een jaar had hij de familie Frank aan
de Prinsengracht gezien, had hij met hen gesproken, had hij hen
geholpen, was hij hun vriend geworden. Later, wanneer hij om

34                     

gezondheidsredenen zijn werk aan de Prinsengracht had verlaten, kon
zijn dochter hem op de hoogte houden van het doen laten van zijn
vrienden Frank.

42.   De heer Frank kon mij deze passage uit het boek van Schnabel
niet verklaren. Hij raadpleegde onmiddellijk de Duitse en
Amerikaanse versie van hetzelfde werk, en deed daarbij een
wonderbare ontdekking. De gehele passage waar Elli met haar vader
sprak kwam wel in deze versies voor, maar … de zin: "Hij wist
niet…. de Prinsengracht" ontbrak. In de Franse tekst ging Elli verder
met: "Hij zei niets. Hij bleef in stilte liggen." Zie hier ter vergelijking
de Duitse tekst: "Ich setzte mich zu ihn ans Bett und habe ihm alles
gesagt. Er hing sehr an Herrn Frank, denn er kannte ihn lange
(ontbrekende passage). Gesagt hat er nichts. Er hat nur dagelegen".
(Anne Frank / Ein Bericht von Ernst Schnabel / Spur eines Kindes /
Fischer Bucherei, 1958, 168 blz., blz 115)
En hier de Amerikaanse tekst: "I sat down beside his bed and told
him everything. He was deeply attached to Mr. Frank, whom he had
known a long time (ontbrekende passage) He said nothing."
(Anne Frank / A Portrait in Courage / Ernst Schnabel / Vertaald uit
het Duits door Richard en Clara Winston / Harbrace Paperback
Library / Harcourt, Brace & World, Inc., New York, 1958, 181 blz,
blz 132).

43.    Terug in Frankrijk was het voor mij gemakkelijk dit mysterie
op te lossen: uit verschillende andere punten in de Franse tekst werd
het duidelijk dat er twee originele Duitse versies hadden bestaan. De
eerste versie van Schnabel moet in 'typoscript' naar de Franse
uitgeverij Albin Michel gezonden zijn, opdat daar een vertaling in het
Frans zou kunnen gemaakt worden zonder tijd te verliezen. Daarna
had Schnabel of, zeer waarschijnlijk, de heer Frank zijn tekst herzien
waarbij hij het betwiste stuk over Vossen eruit had geschrapt.
Vervolgens had Fischer deze verbeterde versie gepubliceerd. Maar in
Frankrijk had men tweemaal zo snel gewerkt en het boek was reeds
van de pers gerold. Het was te laat om het alsnog te verbeteren. Ik
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merk bovendien een bibliografische eigenaardigheid op: mijn
exemplaar van Sur les traces d'Anne Frank (uit het Duits vertaald
door Marthe Metzger / editions Albin Michel, 1958, 205 blz) draagt
de vermelding '18de duizendtal' en de datum van 'drukklaar" zijn is
februari 1958. Doch het eerste duizendtal van de originele Duitse
versie dateert van maart 1958. De vertaling verscheen dus wel
degelijk voor het origineel.

44.    Blijft uiteraard de vraag nog waarom E. Schnabel of de heer
Frank dachten er goed aan te doen door te gaan met deze
verbazingwekkende verbetering. Feit blijft dat de heer Frank eens te
meer zijn verwarring heeft getoond i.v.m. deze bijkomende
onregelmatigheid. De sfeer waarin wij afscheid namen was zeer
pijnlijk en elk teken van vriendelijkheid vanwege de heer Frank
bracht me meer en meer in verlegenheid. Vlak na mijn terugkeer naar
Frankrijk schreef ik de heer Frank om hem te danken voor zijn
gastvrijheid en om hem het adres van Elli te vragen. Hij antwoordde
me vriendelijk en vroeg me hem de Franse uitgave van het boek van
Schnabel terug te zenden, zonder me te spreken over Elli. Ik stuurde
hem zijn exemplaar terug, terwijl ik hem nogmaals om het adres
verzocht. Geen antwoord deze maal. Ik telefoneerde naar Birsfelden.
Hij antwoorde me dat hij mij het adres  niet zou geven, zeker nu niet,
nu ik een 'idiote' brief naar Kraler (Kugler)  had gestuurd. Ik zal op
deze brief nog terugkomen.

Hoofdstuk 4

45.    Bibliografisch onderzoek: eigenaardige stilten en eigenaardige
onthullingen.

46.   Het bovengenoemde boek van Schnabel (Spur eines Kindes)
vertoont eigenaardige stilten, terwijl het lang, niet-ondertekend artikel
dat Der Spiegel (1 april 1959), blz 51-55) aan het Dagboek gewijd
heeft, als gevolg van de zaak Stielau, ons eigenaardige onthullingen
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verschaft. De titel van dit artikel is veelzeggend: "Anne Frank. Was
schrieb das Kind?" (Anne Frank. Wat schreef het kind?).

47.     Ernst Schnabel schrijft een openlijke apologie van Anne Frank
en van Otto Frank. Zijn boek is vrij rijk over alles wat voorafgaat en
over alles wat volgt op de 25 maanden van het leven aan de
Prinsengracht. Het is daarentegen van een uiterste armoede wat deze
25 maanden betreft. Men heeft de indruk dat de rechtstreekse
getuigen (Miep, Elli, Kraler, Koophuis, Henk) niets te vertellen
hebben over deze belangrijke periode. Waarom zwijgen ze? Waarom
slechts enkele banaliteiten meedelen, in de aard van:" (….) wanneer
wij 's middags daarboven bij hen ons bord soep aten" (blz 99) ofwel
"Wij aten steeds samen" (blz 102). Geen enkele concrete
bijzonderheid, geen beschrijving, geen anekdote die door haar
preciesheid de indruk zou kunnen geven dat de onderduikers en hun
trouwe vrienden 's middags zo regelmatig dezelfde tafel delen. Alles
speelt zich af in een soort mist. Welnu, deze getuigen werden slechts
tegen hoogste dertien jaar na de arrestatie van de Franks ondervraagd
en sommigen zoals Elli, Miep en Henk waren nog jong. Ik spreek dan
nog niet van de talrijke andere personen die Schnabel verkeerdelijk
als 'getuigen' vermeldt en die in feite nooit de Franks gekend noch
ontmoet hebben. Zo bv. De fameuze 'groenteman'. Deze
'Gemusemann". Hij kende de Franks helemaal niet". (blz 73).
De algemene indruk die ik na het lezen van Schnabels boek heb is de
volgende: deze Anne Frank heeft werkelijk geleefd; ze is een klein
meisje geweest zonder veel karakter, zonder sterke persoonlijkheid,
zonder vroegrijpheid op studievlak (wel integendeel); niemand
vermoedde bij haar een schrijverstalent. Dit ongelukkig kind heeft de
wreedheden van de oorlog gekend; ze werd door de Duitsers
gearresteerd; ze werd geïnterneerd en later gedeporteerd; ze ging door
het kamp Auschwitz-Birkenau; ze werd gescheiden van haar vader;
haar moeder stierf in het verpleeghuis van Birkenau op 6 januari
1945; haar zuster en zijzelf werden ongeveer in oktober 1944
overgebracht naar het kamp van Bergen-Belsen; Margot stierf aan
tyfus; vervolgens zou Anne alleen op de wereld, op haar beurt aan
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tyfus sterven in maart 1945. Dat zijn allemaal punten waarover de
getuigen niet geaarzeld hebben te praten. Maar men voelt bij allen
wantrouwen tegenover een legende figuur Anne, die in staat was,
naar men ons zegt, de pen te hanteren, die in staat was dit Dagboek
bij te houden en die Verhalen te schrijven en 'Het begin van een
roman' op te stellen, enz. Schnabel zelf schrijft een onthullende zin
wanneer hij verklaart: "Over Anne als persoon wisten mijn getuigen
veel te vertellen, maar haar legende deed hen ofwel zwijgen ofwel
vrezen. Ze contesteerden de legende niet, evenmin weerlegden ze ze
met een enkel woord, maar het was alsof ze zichzelf tegen haar te
beschermen hadden. Allen hadden ze het dagboek van Anne gelezen,
maar ze vermeldden het nochtans niet. (blz 4-5). Deze laatste zin is
belangrijk: "Allen hadden ze het dagboek gelezen maar ze
vermeldden het nochtans niet." Zelfs Kraler, die vanuit Toronto een
lange brief naar Schnabel schreef, maakt van het Dagboek, noch van
de andere geschriften van Anne, melding (blz 77). Kraler is de enige
rechtstreekse getuige die een tweetal anekdotes over Anne te
vertellen heeft. Welnu, op een zeer merkwaardige manier plaatst hij
die anekdotes in de periode toen de Franks nog hun appartement op
het Merwedeplein bewoonden, voor hun 'verdwijning" ("voor ze
verdwenen waren"(blz 78). De getuigen hebben niet gewild dat hun
namen gepubliceerd werden. De twee belangrijkste getuigen (de
"vermoedelijke verklikker" en de Oostenrijkse politieambtenaar)
werden niet ondervraagd en zelfs niet gezocht. Schnabel poogt
herhaaldelijk deze merkwaardige onthouding te verklaren (blz 11,
119 en het hele einde van hoofdstuk 10). Hij gaat zelfs zover dat hij
een soort verdediging van de arresterende politieambtenaar voorstelt!
Een persoon vermeldt toch het Dagboek, maar het is om er een puntje
uit aan te halen, dat haar eigenaardig voorkomt: het betreft de
Montessorischool, waarvan zij directrice was. Schnabel zelf
behandelt het Dagboek op een heel eigenaardige manier. Hoe immers
kunnen de verminkingen uitgelegd worden die hij begaat, wanneer hij
een passage zoals die op blz 106 en 107 citeert? Hij haalt een lange
passage aan uit de brief van 11 april 1944, waar Anne de inval van de
politie, als gevolg van de inbraak, vertelt. Daarin laat hij de zin weg,
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waarin Anne de essentiële reden van haar angst meedeelt: de reden is
dat de politie, naar het schijnt, stevig begon te schudden aan de
'draaikast' ("Dit en toen de politie aan de deurkast rammelde, waren
mijn vreselijkste ogenblikken.") Zou Schnabel niet, zoals elk zinnig
mens, gedacht hebben dat deze passage absurd was? Wat er ook van
zij, hij zegt ons dat hij het huis aan de Prinsengracht nummer 263
bezocht heeft, voor dit een museum werd. Hij heeft er geen 'draaikast'
gezien. Hij schrift: "Het rek dat men geplaatst had om deze deur
volledig te verbergen was geheel weggebroken. Slechts de
verwrongen scharnieren hangen nog aan de deur" (blz 67). Hij vond
geen enkel spoor van een speciale camouflage, maar hij vond slechts,
in de kamer van Anne, een stuk vergeeld gordijn ("ein zerschlissener,
vergilbter Rest der Gardine" (ibidem)). Naar het schijnt, zou de heer
Frank met een potlood op de papieren muurbekleding, dicht bij de
deur, de opeenvolgende lengten van zijn dochters hebben aangeduid.
Nu kunnen de bezoekers van het museum een vlekkeloos stuk
muurbekleding zien, onder glas geplaatst en waarop men heel
duidelijk potloodstrepen kan zien, die op dezelfde dag schijnen
aangebracht te zijn. Er wordt ons gezegd dat deze potloodstrepen de
lengten van de kinderen van de heer Frank aanduiden. Toen ik de
heer Frank te Birsfelden ontmoette, heb ik hem gevraagd of het niet
om een soort 'reconstructie' ging. Hij verzekerde me dat dit alles
authentiek was. Dit valt moeilijk te geloven. Schnabel zelf heeft
slechts als aanduiding gezien een "A 42", die hij interpreteert als
"Anne 1942". Wat wel eigenaardig is, is dat het 'authentiek' papier
van het museum niets dergelijks vertoont. Schnabel zegt wel dat hij
slechts deze aantekening gezien heeft en dat de andere waren
vernietigd of afgetrokken ("die anderen Marken sind
abgerissen"(ibidem). Zou de heer Frank zich hier schuldig gemaakt
hebben aan een kunstgreepje ("ein Trick"), zoals hij er een
gesuggereerd heeft aan Henk en Miep voor de fotokopie van hun pas?
Een heel interessant punt aan de geschiedenis van Anne is dat van de
manuscripten. Het spijt mij te moeten zeggen dat ik het verhaal van
de ontdekking van de manuscripten en vervolgens van de
overhandiging ervan aan de heer Frank door zijn secretaresse Miep,
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weinig waarschijnlijk vind. De politie zou allerlei soorten papier op
de vloer hebben gegooid. Tussen al deze papieren zouden Miep en
Elli een "Schots schrijfboek" ("ein rotkariertes Buch") hebben
gevonden, evenals talrijke andere geschriften, waarin ze meenden het
handschrift van Anne te herkennen. Ze zouden er niets van gelezen
hebben. Ze zouden al deze papieren opzij gelegd hebben in het grote
kantoor. Vervolgens zouden deze papieren overhandigd zijn aan de
heer Frank bij zijn terugkeer uit Polen (blz 155-157). Dit verhaal
komt helemaal niet overeen met het verhaal van de arrestatie. De
arrestatie gebeurde traag, methodisch, correct, net zoals de
huiszoeking. De getuigenissen zijn unaniem op dit punt (zie
hoofdstuk 9). Na de arrestatie is de politieman verscheidene keren op
die plaats teruggekomen. Hij heeft er vooral Miep ondervraagd. De
politie wilde weten of de Franks relaties hadden met andere
onderduikers. Het Dagboek, zoals we het kennen, zou bij een eerste
oogopslag reeds een massa inlichtingen hebben onthuld, die hoogst
waardevol waren voor de politie en uiterst compromitterend voor
Miep, Elli en alle vrienden van de onderduikers. De politie had dit
'Schots schrijfboek' heel goed kunnen verwaarlozen, als het in zijn
oorspronkelijke staat alleen maar tekeningen, foto's of notities van
onschuldige aard bevatte, zoals ik denk. Maar het ware hoogst
onwaarschijnlijk dat de politie ter plaatse talrijke schrijfboeken en
vele honderden blaadjes zou achtergelaten hebben, waarvan het
geschrift, tenminste op het eerst gezicht, dat van een volwassene was.
Van de kant van Elli en Miep zou het een dwaasheid geweest zijn
zo'n massa compromitterende documenten te verzamelen en ze dan
nog in het kantoor te bewaren. Ze wisten, naar het schijnt, dat Anne
Frank een dagboek bijhield. Een dagboek verondersteld dat men
vertelt wat dag na dag gebeurt. Het risico was derhalve groot dat
Anne daarin Miep en Elli vermeldde.

48.   De heer Frank heeft mij over het boek van Schnabel een
verrassende onthulling gedaan. Hij had mij gezegd dat dit boek,
hoewel in vele talen vertaald, toch niet in het Nederlands bestond. De
reden voor deze uitzondering was, dat de belangrijkste getuigen in
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Nederland verbleven en dat zij wensten, uit bescheidenheid en ook
omwille van hun rust, dat er niet over hen gesproken werd. In
werkelijkheid had de heer Frank het verkeerd voor ofwel bedroog hij
mij. Een onderzoek dat ik in Amsterdam instelde, liet mij
aanvankelijk geloven dat het boek van Schnabel niet in het
Nederlands vertaald was. Zelfs de uitgeverij Contact antwoordde of
liet verschillende boekhandels en privépersonen antwoorden dat het
boek niet bestond. Dan ontdekte ik echter dat in een toonkast van het
museum het boek van Schnabel vermeld werd, als vertaald en
uitgegeven in 1970 (12 jaar na de uitgave in Duitsland, in Frankrijk
en in de VSA!) onder de titel "Haar laatste levensmaanden". Het boek
was jammer genoeg onvindbaar. Zelfde antwoord van de boekhandels
en de uitgeverij Contact. Op mijn aandringen, antwoorde Contact mij
tenslotte dat zij slechts 1 archiefexemplaar nog in haar bezit had. Niet
zonder moeite verkreeg ik de toelating het in te kijken vervolgens de
fotokopieën (van de blz 263 tot 304) te verkrijgen. Want in feite
bevatte het hier vermelde boek slechts een uittreksel van Schnabels
boek, 35 blz. slechts geplaatst als appendix bij de tekst van het
Dagboek. De vergelijkende studie van Spur eines Kindes en de
Nederlandse 'vertaling' ervan is van het grootste belang. Van het boek
van Schnabel kunnen de Nederlandstalige lezers slechts de laatste 5
hoofdstukken (van de 13) lezen. Bovendien werd er in drie van deze
vijf hoofdstukken op allerlei wijze geknipt. Bepaalde weglatingen
zijn aangeduid door een beletselteken, andere zijn helemaal niet
aangeduid. De aldus verminkte hoofdstukken zijn hoofdstukken 9, 10
en 13, nl. die welke betrekking hebben enerzijds op de arrestatie en
de rechtstreekse gevolgen ervan (in Nederland), anderzijds op het
verhaal van de manuscripten. Van zodra er niet meer over deze
onderwerpen gesproken wordt, maar wel over de kampen (wat het
geval is in hoofdstuk 11 en 12), wordt de originele tekst van Schnabel
eerbiedigt. Als we de weglatingen van dichtbij onderzoeken, dan
schijnen ze aangebracht te zijn om de enigszins sprekende details
weg te werken, die voorkwamen in de getuigenissen van Koophuis,
Miep, Henk en Elli. Bv. De kapitale passage waarin Elli verhaalt hoe
ze aan haar vader de arrestatie van de Franks heeft verteld, ontbreekt
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in het Nederlands, zonder dat iets onze aandacht vestigt op het
bestaan van een weglating (de 13 regels van blz 115 van Spur ….
Ontbreken helemaal op blz 272 van haar laatste levensmaanden). Het
is abnormaal dat het eigen volk waaraan men een gecensureerde
versie van het leven van Anne Frank voorbehouden heeft, juist dat
volk is waar het avontuur ontstaan is. Kan men zich onthullingen
over Jeannet d'Arc inbeelden, die men zou mededelen aan allerlei
vreemde volkeren, maar die a.h.w. verboden zouden zijn voor de
Fransen? Dergelijke handelswijze kan men slechts begrijpen als de
uitgevers vrezen dat bepaalde onthullingen tamelijk vlug verdacht
zouden voorkomen in het land van oorsprong. De uitleg gegeven door
de heer Frank schijnt geen steek te houden. Daar koophuis, Miep,
Henk en Elli in ieder geval vernoemd zijn (ten andere door volledige
of gedeeltelijke pseudoniemen) en daar Schnabel hen bepaalde
uitlatingen in de mond legt, ziet men niet goed in hoe daarin
aangebrachte weglatingen de kittelorige bescheidenheid van hun
auteurs kunnen vleien of hun meer rust verzekeren in hun leven te
Amsterdam. Ik zou veeleer geloven dat de eindredactie van de
Nederlandse vertaling erg lange en moeizame besprekingen heeft
opgeleverd tussen alle betrokkenen of, op zijn minst, tussen de heer
Frank en sommigen onder hen. De 'getuigen' hebben zeker aanvaard
aan de heer Frank hun medewerking te verlenen bij het opstellen van
de geschiedenis van Anne Frank, maar met de jaren zijn ze
omzichtiger geworden en spaarzamer in het mededelen van details
dan in hun oorspronkelijke; getuigenis'.

49.     Het bovengenoemd artikel van Der Spiegel verschaft ons, zoals
ik al zei, eigenaardige onthullingen. Principieel wantrouw ik de
journalisten; ze werkten te vlug. Hier is het duidelijk dat de journalist
een grondig onderzoek heeft ingesteld. Het onderwerp was te
brandend en te delicaat om lichtzinnig behandeld te worden. Het
besluit van dit lang artikel zou immers het volgende kunnen zijn: met
te denken dat het Dagboek een vervalsing was, heeft Lother Stielau
misschien niets bewezen, maar dit belet niet dat hij “gebotst is op een
waarlijk stekelig probleem - het probleem van het tot stand komen
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van de uitgave van het boek” (“auf ein tatsächilich heikles Problem
gestossen- das Problem der Entstehung der Buchausgabe”, blz. 51).
En het is duidelijk dat we zeer ver verwijderd zijn van de tekst van de
originele manuscripten, wanneer wij in het Nederlands, in het Duits
of in om het even welke taal het boek lezen dat de titel draagt
Dagboek van Anna Frank. Veronderstellen we even dat de
manuscripten authentiek zijn, dan moeten we goed weten, dat wat wij
onder de titel Dagboek lezen, bv. In het Nederlands, (d.w.z. in de
veronderstelde originele taal) slechts het resultaat is van een hele
reeks herwerkingen en herschrijvingen, waaraan voornamelijk de
heer Frank en enkele intieme vrienden hebben meegewerkt, zo o.m.
voor de Nederlandse tekst het koppel Cauvern, en voor de Duitse
tekst Anneliese Schütz, van wie Anne een leerling was.

50.    Tussen het origineel van het boek (d.w.z. de manuscripten) en
de gedrukte tekst (d.w.z. de Nederlandse uitgave van Contact in
1947) heeft de tekst minstens 5 opeenvolgende vormen gekend.
Eerste vorm: tussen eind mei ‘45 en oktober ‘45 heeft de heer Frank
een soort afschrift (“Abschrift”) van de manuscripten opgesteld,
gedeeltelijk alleen, gedeeltelijk met de hulp van zijn secretaresse Isa
Cauvern (deze vrouw was de echtgenote van een vriend van de heer
Frank, Albert Cauvern; vóór de oorlog hadden de Cauverns de
kinderen Frank tijdens de vakantie bij zich opgenomen). Tweede
vorm: van oktober ‘45 tot januari ‘46 werkten de heer Frank en Isa
Cauvern samen aan een nieuwe versie van het afschrift, een getypte
versie (“Neufassung der Abschrift”/ “maschinengeschriebene
Zweitfassung”). Derde vorm: op een niet gepreciseerde datum (einde
van de winter ‘45-‘46?) werd deze tweede getijpte versie voorgelegd
aan Albert Cauvern; als radioman - hij was immers “voorlezer”bij de
VARA te Hilversum- had hij ervaring met het herschrijven van
manuscripten; naar zijn eigen woorden “wijzigde hij aanvankelijk vrij
veel” aan deze versie, hij stelde als “man van ervaring” zijn eigen
tekst op (“Alvert Cauvern stelt heute nicht in Abrede, dass er jene
maschinengeschriebene Zweitfassung mit kundiger Hand redigiert
hat: “Am Anfang habe ich ziemlich viel geändert”, der Spiegel, blz.
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52). Verrassend detail voor een dagboek: hij schrok er niet voor terug
onder één enkele datum op verschillende data geschreven brieven
samen te brengen. Daarna beperkte hij er zich toe de interpunctie
evenals de zinsconstructies en de grammaticale fouten te corrigeren.
Al deze wijzigingen en verbeteringen werden aangebracht in de
getijpte tekst; Albert Cauvern heeft nooit de originele manuscripten
gezien. Vierde vorm: uitgaande van deze wijzigingen en
verbeteringen stelde de heer Frank wat men mag noemen de derde
getypte tekst op in de lente van 1946. Hij legde het resultaat ervan
voor aan “drie hoge, competente personaliteiten” (“Drie prominente
Gutachter” blz. 53), terwijl hij hen deed geloven dat het hier ging om
de integrale reproductie van een manuscript, met uitzondering
vanzelfsprekend van enkele punten van persoonlijke aard; nadat deze
drie personen zich blijkbaar borg gesteld hadden voor deze tekst, ging
de heer Frank hem voorleggen aan verschillende Amsterdamse
uitgeverijen die hem weigerden; hoogwaarschijnlijk - maar dit punt is
niet erg duidelijk - richtte hij zich tot één van deze drie personen,
mevr. Anne Romein-Verschoor, en hij bekwam dat haar echtgenoot,
de heer Jan Romein, professor in de geschiedenis der Nederlanden
aan de universiteit van Amsterdam, in het dagblad Het Parool, een
opzienbarend artikel schreef, dat begon met de woorden: “Door een
toeval heb ik een dagboek in handen gekregen ... “. Het artikel was
zeer vleiend en een bescheiden uitgeverij te Amsterdam (Contact)
vroeg dit dagboek te mogen publiceren. Vijfde vorm: zodra het
akkoord getekend was of op weg was om getekend was of op weg
was om getekend te worden, ging de heer Frank verscheidene
“geestelijke raadgevers”opzoeken (“mehrere geistliche Ratgeber”)
onder wie de dominee Buskes; hij liet hen toe de tekst naar willekeur
te censureren (“räumte ihnen freiwillig Zensoren-Befugnise ein”, blz.
53/54). En deze censuur werd uitgeoefend. 

51.    Maar hier houden de eigenaardigheden niet op. De Duitse tekst
van het Dagboek vormt het onderwerp van interessante opmerkingen
van de journalist van Der Spiegel. Hij schrijft: “Een eigenaardigheid
van de “Anne Frank literatuur”vormt het vertaalwerk van Anneliese
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Schütz, waarvan Schnabel zei “Ik zou wensen dat alle vertalingen zo
trouw waren”, maar waarvan de tekst zeer vaak afwijkt van het
Nederlands origineel”(blz. 54). In werkelijkheid, zoals ik later zal
aantonen (al. 72-103), is de journalist uiterst welwillend in zijn
kritiek, als hij zegt dat de Duitse tekst zeer vaak afwijkt van wat hij
het origineel noemt. (d.w.z. zeer waarschijnlijk het origineel, gedrukt
door de Nederlanders). De Duitse gedrukte tekst heeft geen recht op
de titel vertaling van de Nederlandse gedrukte tekst; feitelijk vormt
hijzelf een ander boek. Maar laten we nu van dit punt afstappen. We
zullen erop terugkomen. Anneliese Schütz, een grote vriendin van de
Franks, net zoals zij joods-Duitse vluchtelinge in Nederland en
lerares van Anne, stelde dus een Duitse tekst samen van het dagboek
van haar oud-leerlinge. Ze zette zich aan dit werk ... voor de
grootmoeder van Anne!
Deze zeer bejaarde dame las immers, geen Nederlands. Ze had
derhalve een vertaling in het Duits, moedertaal van de Franks, nodig.
Anneliese Schütz stelde haar “vertaling”samen “in het perspectief van
de grootmoeder”(“aus der Grossmutter-Perspektive”, blz. 55). Zij
nam verbazingwekkende vrijheden. Daar waar, in haar herinnering,
Anne zich beter had uitgedrukt, liet ze haar ... zich beter uitdrukken!
Grootmoeder had daar recht op! (“(...) die Grossmutter habe eine
Recht darauf, mehr zu erfahren - vor allem dort, “wo Anne nach
meiner Erinnerung etwas besseres gesagt hatte”“ (ibidem).
Tussen haakjes, Anneliese Schütz wordt in het Dagboek van Anne
Frank geleefd heeft of dat zij haar ontmoet heeft gedurende haar
verblijf van 25 maanden aan de Prinsengracht? Op het “perspectief
van de grootmoeder”, dat bepaalde verplichtingen oplegde, volgde
wat we kunnen noemen “het commercieel perspectief”, dat andere
verplichtingen oplegde. Immers, wanneer het moment gekomen was
om het Daboek in Duitseland te publiceren, bracht Anneliese Schütz
nieuwe wijzigingen aan. Nemen we een voorbeeld, dat zij zelf
vermeldt. Naar men zegt bevatte het manuscript de volgende zin:
“(...) geen groter vijandschap op de wereld dan tussen Duitsers en
Joden.” (brief 9/10/42). Anneliese Schütz verving “Duitsers” door
“deze Duitsers”, er goed op lettend “deze” te onderstrepen, om zo de
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Duitse lezers te laten begrijpen dat Anne hiermee de nazi’s bedoelde.
Anneliese Schütz verklaarde aan de journalist van Der Spiegel : “Ik
heb mezelf steeds voorgehouden dat een boek dat moest verkocht
worden in Duitsland, geen enkele uitdrukking mocht bevatten die
beledigend was voor de Duitsers” (ibidem). Wat mij betreft, zou ik
zeggen dat deze argumentatie, die tegelijkertijd commercieel,
sentimenteel en politiek is, enigszins begrepen kan worden vanwege
een vrouw van joods-Berlijnse origine, die vóór de oorlog militant lid
was van een vrouwenbeweging en die om politieke redenen had
moeten uitwijken. Maar anderzijds is deze argumentatie des te
minder aanvaardbaar, daar de “beledigende” uitdrukkingen verspreid
werden en nog worden in de miljoenen exemplaren die van dit
Dagboek over heel de wereld verkocht worden, in andere talen dan
het Duits. En hier spreek ik niet enkel vanuit het standpunt van
eerbied voor de waarheid.

52.   We hebben niet de indruk dat de “medewerkers” van de heer
Frank voor het opstellen van het Dagboek zelf gelukkig zijn geweest
met hun werk, noch dat ze speciaal blij waren met de herrie rond dat
Dagboek. Bekijken we die medewerkers één voor één. Van Isa
Cauvern kunnen we niets anders zeggen dan dat ze zelfmoord
pleegde door zich uit haar venster te werpen in juni ‘46. De Heer
Frank had juist zijn contract van publicatie met Contact ondertekend
of ging het net doen. Het motief voor deze zelfmoord is ons onbekend
en op dit moment is het onmogelijk enig verband te leggen tussen
deze zelfmoord en de affaire rond het Dagboek. De voorwoord-
schrijfster, Anne Romei-Verschoor, zou van haar kant in 1959 aan
Der Spiegel verklaren: “Ik ben niet wantrouwig genoeg geweest.”
(“Ich bin wohl nicht misstrauisch genug gewessen”). Haar man was
al even weinig wantrouwig. Albert Cauvern heeft nooit van de heer
Frank de teruggave kunnen verkrijgen van de getijpte tekst waarop
hij had gewerkt. Hij had deze gevraagd, “ter herinnering aan zijn
vrouw’, gestorven in ‘46. De heer Frank had deze tekst niet
opgestuurd. Kurt Baschwitz, vriend van de heer Frank, was één van
de “drie eminente personaliteiten” ( de twee anderen waren de heer en
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mevrouw Romein). In 1959 moest hij een “overeenkomt” bepleiten
tussen de heer Frank en Lothar Stielau. Anderzijds beval hij een
volledige publicatie van de tekst der manuscripten aan, om het
probleem op te lossen. Om te weten waaraan zich te houden, zou deze
oplossing inderdaad de gemakkelijkste geweest zijn. Anneliese
Schütz van haar kant uitte haar afkeuring zowel tegenover de “Mythe
Anne Frank”als tegenover de houding van de heer Frank ten
overstaan van Lother Stielau. Zij was voor de politiek van de stilte:
zo weinig mogelijk gerucht maken rond Anne Frank en haar
Dagboek. Ze ging zover de heer Frank en Ernst Schnabel terecht te
wijzen voor Spur eines Kindes: waarom had men dat boek nodig?
Wat Stielau betreft, indien hij de opmerking had gemaakt, die de heer
Frank hem verweet, dan moest men slechts doen alsof men het niet
gehoord had. Deze scherpe (“scharf”(ibidem) reactie van Anneliese
Schütz was des te eigenaardiger daar deze vrouw zichzelf voorstelde
als “vertaalster”van het Dagboek in het Duits en daar Ernst Schnabel
- maar misschien wist zij dat niet - de welwillendheid zo ver
gedreven had in verband met deze onwaarschijnlijke “vertaling”te
verklaren: “ik zou wensen dat alle vertalingen zo getrouw waren”    
(“Ich wünschte, alle Ubersetzungen wären zo getreu”, blz. 54).

HOOFDSTUK V

53.  Terugkeer naar Amsterdam voor een nieuw onderzoek: het
verhoor van de getuigen valt ongunstig uit voor de heer Frank. De
waarschijnlijke waarheid.

54.    De interne kritiek van het Dagboek had me ertoe gebracht het
Dagboek te beschouwen als een onmogelijk verhaaltje, een roman,
een leugen. De daarop volgende onderzoekingen hadden dit oordeel
slechts verstevigd. Maar, zo ik wel zag waar de leugen school, dan
zag ik nog niet waar de waarheid stak. Ik zag wel dat de familie
Frank gedurende de 25 maanden niet had kunnen leven in
Prinsengracht 263 op de wijze die zij voorstelde. Maar hoe had ze
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dan in werkelijkheid geleefd, waar, met wie, en tenslotte, is het wel in
Prinsengracht 263 dat ze werd aangehouden ?

55.    Zonder enige illusie over het antwoord dat hij mij zou geven,
stelde ik deze vragen aan Kraler (met zijn ware naam Kugler) in een
brief die ik hem naar Canada opstuurde. Ik vroeg hem eveneens of
Anne hem voorkwam als de auteur van het Dagboek, en hoe hij mij
kon uitleggen dat Vossen (met zijn ware naam Voskuyl) geloofd
heeft dat de Franks elders verbleven dan in Prinsengracht 263 en zelfs
precies in Zwitserland. Zijn antwoord was uiterst onvriendelijk. Hij
zond mijn brief en zijn antwoord aan de heer Frank. Deze brief was
het die door de heer Frank als “idioot” bestempeld werd in een
telefoongesprek. Ik veronderstel dat het dit antwoord is dat aan
Kraler, een jaar later, een prijs van 10.000 dollar heeft opgebracht
vanwege een instituut om “Anne Frank en haar familie tijdens de
oorlog te Amsterdam te hebben beschermd” (zie Hamburger
Abendblatt, 6/6/1978, blz. 13). Geen rekening houdend met de
onbeleefdheid van het antwoord van Kraler, scheen dit mij toch niet
oninteressant.
Kraler antwoordde mij dat de suggestie van Vossen betreffende de
aanwezigheid van de Franks in Zwitserland “gedaan was om de
familie, die zich verborg, te beschermen” (brief van 14/4/77). Over
Anne, voegde hij eraan toe: “Er bestonden andere jongelui, zelfs
jonger dan Anne, die erg begaafd waren “. Ik vond het eerste punt
van dit antwoord precies, maar onbegrijpelijk, als men zich herinnert
dat Vossen, volgens zijn eigen dochter, het persoonlijk gevoelen had
dat de Franks in Zwitserland waren. Het stereotype karakter van het
tweede punt van dit antwoord is zeer treffend vanwege iemand, die
mogelijkheden te over moet gehad hebben om een precies en
duidelijk antwoord te geven. Kraler immers werd verondersteld
gedurende 25 maanden in een bijna dagelijks contact geleefd te
hebben met deze Anne Frank, wier “dagboek” blijkbaar een publiek
geheim was voor wie haar kende.
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56.     Het verhoor van Elli, op 30 november 1977, vervolgend dat
van Miep en Henk, op 2 december 1977, troffen me dadelijk door de
indruk die ik kreeg dat deze drie personen, gedurende 25 maanden,
helemaal niet op die wijze in contact met de Franks en andere
onderduikers geleefd hadden, zoals ons door het Dagboek wordt
medegedeeld. Ik kreeg daarentegen de overtuiging dat zeker Miep en
Elli aanwezig waren geweest in Prinsengracht 263 op 4 augustus
1944, de dag van de inval door de politie. Ik kan moeilijk de
aandrang verklaren waarmee Elli en Miep zich steeds weer aan mijn
vragen over die 25 maanden onttrokken, om steeds opnieuw op de
dag van 4 augustus 1944 terug te komen. Elli, wier spoor ik heel erg
moeilijk had kunnen vinden, verwachtte mijn bezoek niet en evenmin
de aard van de precieze vragen die ik haar zou stellen. Miep en Henk
verwachtten mijn bezoek en wisten dat ik de heer Frank gezien had.
In geen van deze twee verhoren moest ik te werk gaan zoals met de
heer Frank. Mijn vragen waren kort en weinig talrijk. In principe
wees ik mijn getuigen niet op hun wederzijdse tegenspraken, noch op
hun tegenstrijdigheden met het Dagboek. Elli, vol goede wil, scheen
zich de oorlogsjaren en de kleine gebeurtenissen in haar dagelijks
leven uit die tijd (ze was, in “44, 23 jaar oud) goed te herinneren.
Welnu, op mijn vragen over die 25 maanden was haar antwoord
gewoonlijk: “Ik weet het niet... Ik herinner het mij niet... Ik kan het
niet uitleggen.. “De kolen opslagplaats? Die was in de kamer van de
Van Daans.” “De as? Ik denk dat de mannen die naar beneden
brachten.” “De nachtwaker Slagter? Ik heb er nooit over horen
spreken. Na de oorlog hadden we een secretaris of een secretaresse
die zo heette.” “Lewin? Ik heb er nooit mee te doen gehad.” “De
“draaikast”? U hebt gelijk, die was nutteloos, maar het diende als
camouflage voor de vreemdelingen.”Aan Elli vroeg ik mij eerst het
voorhuis, daarna het achterhuis te beschrijven. Over het voorhuis,
daarna het achterhuis te beschrijven. Over het voorhuis kon ze mij
details geven, daar werkte ze trouwens. I.v.m. het achterhuis was haar
antwoord interessant. Ze verklaarde mij dat ze er slechts één enkele
nacht had in doorgebracht en dat vóór de aankomst van de
onderduikers. Ze voegde eraan toe dat ze zich die plaats niet
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herinnerde, omdat ze uiterst nerveus was geweest. Welnu, in het
Dagboek komt Elli dagelijks haar middagmaal nemen bij de
onderduikers (zie 5 augustus 1943: Elli komt steeds om 12.45 uur; 20
augustus 1943: ze komt steeds om 17.30 uur “de avond-vrijheid
schenken”; 2 maart 1944: zij wast de vaat met de twee moeders ... ).
Ik vroeg tenslotte aan Elli mij een of ander detail van het familieleven
of een anekdote te vertellen, die in het boek niet voorkwamen. Ze
was er helemaal niet toe in staat.

57.     Miep en Henk waren evenmin in staat mij enig detail te geven
over het leven der onderduikers. De kapitale zin van hun getuigenis
was: “Wij wisten niet precies hoe ze leefden.” En ze voegden eraan
toe: “We zijn slechts één weekend in het achterhuis geweest; we
hebben geslapen in de toekomstige kamer van Anne en van Dussel.”
“Hoe verwarmden de onderduikers zich ? Misschien met gas.” “De
opslagplaats van de kolen was beneden in de winkel.” “Er was geen
stofzuiger.” “De groenteboer bracht nooit iets op de Prinsengracht.”
“De ‘draaikast’ werd geplaatst een hele tijd voor de aankomst van de
Franks.”(1) “Ik, Miep bracht de groenten mee, Elli de melk.” “Ik,
Henk werkte elders dan in het bedrijf, maar alle dagen kwam ik
lunchen op het kantoor der meisjes en ik kwam met hen 15 á 20
minuutjes praten.” (dit punt, onder andere, is in volledige tegenspraak
met het “Dagboek”, waarin gezegd wordt dat Henk, Miep en Elli in
het achterhuis lunchten met de onderduikers, zie 5 augustus 1943.)
Gedurende heel ons onderhoud gaf Miep mij de indruk dat ze op de
pijnbank lag. Haar blik ontweek mij. Toen ik haar tenslotte toeliet mij
over 4 augustus 1944 te spreken, veranderde haar houding plotseling
helemaal. Met duidelijke vreugde vertelde ze me, met een overvloed
aan details, de aankomst van de politie en de gevolgen ervan. Ik
noteerde evenwel een treffende onevenredigheid in de details van het
verhaal. Deze details waren talrijk, levendig en zeer
waarheidsgetrouw, wanneer Miep in herinnering bracht wat zij zelf
ondergaan had vanwege de Oosterijker die hen arresteerde,
Silberhauer, op die dag en op de volgende dagen. Maar van zodra het
ging over de Franks en hun onfortuinlijke gezellen, werden de details
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zeldzaam en vaag. Zo had Miep niets gezien van de arrestatie van de
onderduikers. Ze had ze niet zien vertrekken. Ze had ze niet in de
politiewagen zien stappen, want deze wagen, die ze zag vanuit het
venster van haar kantoor, “stond te dicht bij de muur van het huis.”
Henk had van ver, van de andere kant van de gracht, de politiewagen
gezien, zonder evenwel de mensen te kunnen onderscheiden, die
binnengingen of buitenkwamen. Betreffende de manuscripten
herhaalde Miep mij het verhaal dat ze aan Schnadel gedaan had. Ze
zei me ook dat de heer Frank, die eind mei ‘45 naar Nederland was
teruggekeerd, gedurende 7 jaar onder hun dak woonde. Het is slechts
eind juni of begin juli ‘45 dat ze hem de manuscripten overhandigde.

58.    Als gevolg van deze twee verhoren werd mijn oordeel als volgt:
“Over het algemeen hebben deze drie personen mij de waarheid
gezegd betreffende hun eigen leven. Het is vermoedelijk waar dat zij
het achterhuis omzeggens niet kenden. Het is zeker waar dat in het
voorhuis het leven zich ongeveer afspeelde zoals zij het mij vertelden
(gezamelijk middagmaal in het kantoor der secretaressen, de
magazijniers aten in het magazijn; kleine boodschappen in de wijk,
enz.) Het is zeker waar dat een inval van de politie plaats had gehad
op 4 augustus 1944 en dat Miep die dag en de volgende dagen te
doen heeft gehad met een Karl Silberbauer. Anderzijds is het
waarschijnlijk dat deze drie personen relaties onderhielden met de
familie frank. Waarom, in dit geval, tonen ze zulke afkeer om er over
te spreken? Veronderstellen we even dat de Franks en andere
onderduikers werkelijk gedurende 25 maanden in de nabijheid van
deze drie personen geleefd hebben. Waarom dan deze stilte ?

59.   Het antwoord op deze vragen zou als volgt kunnen zijn: de
Franks en misschien nog andere Joden hebben in het achterhuis van
Prinsengracht 263 geleefd. Maar ze hebben er heel anders geleefd dan
het Dagboek vertelt. Zo bv. hebben ze een discreet leven geleid, maar
niet zoals in een gevangenis. Ze hebben er kunnen leven zoals zovele
andere joden die zich schuilhielden, hetzij in de stad, hetzij op het
platteland. Ze “verborgen zich zonder zich te verbergen”. Hun
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avontuur was troosteloos banaal. Het had helemaal niet dat
romantisch, absurd en duidelijk leugenachtig karakter, dat de heer
Frank heeft willen laten doorgaan voor realistisch, authentiek en
beleefd. Na de oorlog waren de vrienden van de heer Frank ten volle
bereid in zijn voordeel te getuigen, maar evenzeer aarzelden ze zich
borg te stellen voor het verhaal van het dagboek. Zoals ze konden
instaan voor het werkelijk leed dat de heer Frank en zijn familie had
ondergaan, zo viel het hun moeilijk daarboven nog te getuigen van
het ingebeelde leed. Kraler, Koophuis, Miep, Elli en Henk betoonden
hun vriendschap aan de heer Frank; ze toonden openlijk hun
sympathie voor deze man, die vol charme was, maar terzelfdertijd
overrompeld door ongeluk. Ze voelden zich misschien gevleid in de
pers voorgesteld te worden als zijn gezellen in de dagen van ongeluk.
Misschien waren enkelen onder hen de mening toegedaan dat,
wanneer een mens geleden heeft, hij het morele recht heeft het
verhaal van zijn leed wat op te schroeven. In de ogen van sommigen
kan het belangrijkste wel geweest zijn dat de heer Frank en zijn
familie wreed gelden hadden van de Duitsers, en dan hadden de
‘details’ van dit leed weinig belang. Maar de welwillendheid heeft
ook haar grenzen. De heer Frank heeft slechts één persoon gevonden
die garant wilde staan voor het verhaal van het bestaan van een
Dagboek. Deze persoon was zijn vroegere secretaresse en vriendin
Miep van Santen (met haar ware naam Miep Gies). En dan is deze
getuigenis van Miep nog opvallend schuchter. Deze getuigenis komt
erop neer te beweren dat zij, na de arrestatie van de Franks, op de
grond van een kamer uit het achterhuis, een dagboek, een
boekhouding, schrijfboeken en een aantal losse bladen heeft
opgeraapt. Zij meende dat deze voorwerpen toebehoorden aan Anne
Frank. Miep heeft deze getuigenis officieel afgelegd, niet minder dan
dertig jaar na de feiten, nl. op 5 juni 1974 in het kantoor van de heer
Antoun Jacob Dragt, notaris te Amsterdam. Miep voegde er toen aan
toe dat ze deze vondst gedaan had samen met Elli. Dezelfde dag
verklaarde deze laatste echter bij dezelfde notaris dat zij zich
herinnerde aanwezig geweest te zijn, toen die stukken werden
ontdekt, maar dat ze niet juist meer wist hoe ze waren ontdekt. Deze
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restrictie weegt zwaar, en de heer Frank zal ze wel niet leuk
gevonden hebben.

60.    Schnabel schreef (zie al. 47 e.v.) dat alle “getuigen” die hij had
ondervraagd - dus ook Miep, Elli, Henk, Koophuis- zich gedragen
hadden “alsof ze zich moesten beschermen tegen de legende (van
Anne Frank)”. Hij voegde eraan toe dat, terwijl allen het Dagboek
gelezen hadden, ze het toch niet vermelden. Deze laatste zin betekent
duidelijk dat Schnabel bij ieder getuigenisverhoor zelf het initiatief
genomen moet hebben over het Dagboek te spreken. Het is
begrijpelijk dat zijn boek niet in Nederland gepubliceerd werd, tenzij
onder een verminkte en gecensureerde vorm: in Nederland bevonden
zich de belangrijkste “getuigen”. Van zijn kant bewijst het artikel van
Der Spiegel (zie al. 55 e.v.) dat andere “getuigen” van de heer Frank
tenslotte dezelfde negatieve reacties hadden. De fundamenten van de
mythe van Anne Frank - een mythe die rust op de waarachtigheid en
de authenticiteit van het Dagboek - zijn mettertijd niet verstevigd: ze
zijn in slechte staat geraakt.

HOOFDSTUK VI

61.   De “verklikker” en de man die de Franks heeft gearresteerd:
Waarom heeft de heer frank hun anonimiteit willen verzekeren?

62.   Sinds 1944 wisten de heer Frank en zijn vrienden dat hun
veronderstelde “verklikker” van Maaren heette en de man die hen
gearresteerd had, Silberbauer. Van Maaren was één van de bedienden
van hun magazijn, Silberbauer was een onderofficier van de S.D. te
Amsterdam. In het Dagboek, evenals in het bovengenoemde boek van
Schnabel, wordt van Maaren V.M. genoemd. Silberbauer van zijn
kant wordt in het boek van Schnabel Silverthaler genoemd. Het
schijnt dan van Maaren bij de bevrijding moeilijkheden heeft gehad
met de justitie van zijn land. Men heeft zijn schuld niet kunnen
bewijzen, heeft de heer Frank mij gezegd. “V.M. heeft zo al genoeg
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moeilijkheden gehad en men moet hem met rust laten”, heeft hij mij
verklaard. Schnabel heeft geen getuigenis van V.M. willen opnemen.
Evenmin die van de man die de Franks heeft gearresteerd.

63.   In 1963 verspreidde de internationale pers plotseling een
opzienbarend bericht: Simon Wiesenthal had net de persoon die de
Franks gearresteerd had, teruggevonden. Zijn naam was Silberbauer.
Hij was politieambtenaar te Wenen. S. Wiesenthal had de heer Frank
niet op de hoogte gebracht van zijn opzoeking. Deze laatste,
ondervraagd door de journalisten, verklaarde dat hij sinds bijna 20
jaar de naam kende van de man die hem gearresteerd had. Hij voegde
eraan toe dat heel deze zaak ongelukkig was en de Silberbauer, met
hem te arresteren, slechts zijn werk had gedaan. Miep van haar kant
verklaarde dat, wanneer zij het pseudoniem van Silberthaler had
gebruikt om de man aan te duiden die hen gearresteerd had, zij dit
gedaan had op verzoek van de heer Frank: “(de heer Frank) had mij
verzocht de naam Silberthaler te noemen, omdat er misschien nog
meer mensen Silberbauer heetten en die zouden wij dan in diskrediet
brengen”. (Volkskrant, 21/11/1963). 

64.    Er ontstond een soort van conflict tussen S. Wiesenthal en de
heer Frank. Het is de laatste die het a.h.w. haalde. Inderdaad, Karl
Silberbauer werd, na 11 maanden, opnieuw opgenomen in het
Weense politiekorps. Een tuchtcommissie, die zetelde met gesloten
deuren (zoals dat de gewoonte is), sprak hem vrij. De uitspraak in
beroep (bij de “Öberdisziplinarkommission”) was eveneens in het
voordeel van Silberbauer. Dat geldt ook voor de conclusie van een
onderzoekscommissie van het ministerie van Binnenlandse Zaken.
Silberbauer had wel degelijk de Franks gearresteerd op Prinsengracht
nr. 263, maar zijn deelname aan “oorlogsmisdaden tegen Joden of
weerstanders” had men niet kunnen bewijzen. In juni ‘78 verkreeg ik
een onderhoud met Wiesenthal in zijn kantoor in Wenen. I.v.m. deze
zaak verklaarde hij mij dat de heer Frank “crazy” (“gek”) was. Naar
zijn mening wou de heer Frank, bezorgd als hij was om een cultus
(deze van zijn dochter) te onderhouden, oud-nazi’s sparen. Hij, S.
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Wiesenthal, daarentegen, had slechts één zorg: recht te laten
wedervaren. S. Wiesenthal kende de echte naam van de magazijnier
V.M. niet. Ook op dat vlak had de heer Frank het nodige gedaan: het
Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie (m.n. van W.O.II), geleid
door zijn vriend Lou de Jong, zou, als men het Amsterdamse dagblad
Trouw mag geloven “deze naam zelfs aan de heer Wiesenthal niet
doorgeven, wanneer deze erom zou verzoeken”(Trouw, 22/11/1963).

65.    De autoriteiten in Wenen waren niet in staat mij de toelating te
geven de dossiers van de onderzoekscommissies te raadplegen. Wat
Karl Silberbauer betreft, hij stierf in 1972. Mijn onderzoek heeft zich
dus beperkt tot het onderzoeken van enkele Nederlandse, Duitse en
Franse kranten van 1963 tot 1964 en tot het horen van een getuige,
waarvan ik geloof dat hij goed geïnformeerd en ter goeder trouw is en
tevens een goed geheugen bezit. Deze getuige heeft ons, mijn
begeleider en mezelf, bezworen zijn naam niet kenbaar te maken. Ik
heb beloofd zijn naam niet kenbaar te maken. Ik heb beloofd zijn
naam te verzwijgen. Ik zal mijn belofte slechts voor de helft houden.
Zijn getuigenis is zo belangrijk dat het onmogelijk is er stilzwijgend
aan voorbij te gaan. De naam en het adres van deze getuige, evenals
van mijn begeleider, staan genoteerd onder verzegelde omslag.

66.   Hier eerst wat ik zou noemen: “De getuigenis van Karl
Silberbauer, opgetekend door een Nederlands journalist van de
Haagse Post en in het Duits vertaald door een joods-Duits journalist
van de Allgemeine Wochenzeitung der Juden in Deutseland
(6/12/1963, blz. 10).  Silberbauer vertelt dat hij in die tijd (4 augustus
1944) een telefoonoproep kreeg van een onbekende, die hem
onthulde dat joden zich verborgen hielden in een kantoor aan de
Prinsengracht. “Ik verwittigde toen 8 Nederlanders van de S.D. en
begaf me mat hen naar de Prinsengracht. Ik zag dat één van mijn
Nederlandse begeleiders probeerde te praten met een bediende, maar
die laatste deed met zijn duim een teken naar boven.” Silberbauer
beschrijft hoe hij binnendrong in de plaats waar de joden zich
verborgen hielden: “de mensen renden in alle richtingen en maakten
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hun koffers. Dan is er een man naar me toegekomen en heeft zich
voorgesteld als Otto Frank. Hij was, zei hij, reserve-officier van het
Duitse leger geweest. Op mijn vraag hoe lang ze zich reeds verborgen
hielden, antwoordde Frank: ‘25 maanden”. Daar ik hem niet wou
geloven, gaat Silberbauer verder, nam hij een jong meisje bij de hand,
die aan zijn zijde stond. Dat moet Anne geweest zijn. Hij plaatste het
kind tegen een deurstijl die op verschillende plaatsen inkepingen
vertoonde. Ik zei nog tegen Frank: ‘Welk aardig meisje hebt u daar!’
Silberbauer zou vervolgens gezegd hebben dat hij slechts veel later
het verband zou hebben gelegd tussen deze arrestatie en wat de
kranten zeiden van de familie Frank. Na de oorlog verraste de lectuur
van het Dagboek hem erg. Hij begreep vooral niet hoe Anne kon
weten dat de joden vergast werden. “Geen van ons wist”, verklaarde
Silberbauer, “wat de joden te wachten stond. Ik begrijp vooral niet
hoe Anne in haar dagboek kon stellen dat de joden vergast werden.”
Naar de mening van Silberbauer zou de familie Frank niets
overkomen zijn, als ze zich niet verborgen had gehouden.

67.    Het exclusief interview van Silberbauer vormt een vrij trouwe
samenvatting, denk ik, van de woorden die door de journalisten
worden toegeschreven aan de man die de familie Frank arresteerde.
De getuigenis die ik hierboven aankondigde, bevestigt in grote lijnen
de inhoud van dit interview, met als uitzondering dat het verhaal van
de opgeheven duim een zuiver verzinsel zou zijn. Silberbauer zou
niet van die aard gemerkt hebben om de goede reden overigens dat
hij onmiddellijk naar het achterhuis zou gegaan zijn. Hij zou niets
anders gedaan hebben dan de gang in te gaan, de trap op, zonder
enige omweg langs de kantoren of de magazijnen. En het is op dat
punt dat de getuigenis in kwestie ons een zeer belangrijke inlichting
verschaft. Men zal wel gemerkt hebben dat in het interview de
politieambtenaar niet preciseert hoe hij toegang had tot de plaats waar
de onderduikers zich verborgen hielden. Hij vermeldt niet het bestaan
van een “draaikast” (“ein drehbare Regal”). Welnu, mijn getuige is
zeer formeel : Silberbauer heeft nooit iets van die aard gezien, maar
wel ... een ruwe houten deur zoals men er een vindt aan de ingang
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van bv. een zolder. Het eigenlijke woord was : “ein Holzverschlag”.
De politieman had eenvoudig op deze deur geklopt en .. men had hem
opengedaan. Een derde punt van deze getuigenis is, zo mogelijk, nog
belangrijker. Karl Silberbauer zei en herhaalde dat hij geen geloof
hechtte aan de echtheid van het beroemde Dagboek, omdat, volgens
hem, er ter plaatse nooit iets had bestaan, wat dan ook, dat geleek op
de manuscripten die Miep verspreid op de grond beweerde gevonden
te hebben een week na 4 augustus 1944. De politieman had al van
vóór de oorlog de beroepsgewoonte arrestaties en huiszoekingen te
verrichten. Zo’n hoop documenten zou niet aan zijn aandacht
ontsnapt zijn. (Voegen we hier nog aan toe dat acht mensen hem
vergezelden en dat de hele operatie traag en correct verlopen was; na
de sleutel van de gebouwen aan V.M. of aan een andere bediende te
hebben toevertrouwd, is de politieambtenaar nog tot drie keer toe
naar het gebouw teruggegaan.) Silberbauer had, bevestigt de getuige,
de gewoonte te zeggen dat Miep in werkelijkheid geen grote rol had
gespeeld in heel deze zaak (daarom ook had men haar zelfs niet
aangehouden). Later heeft Miep geprobeerd zich in de belangstelling
te werken, inzonderheid met een verhaal van de miraculeuse
ontdekking van de manuscripten.

68.   Dezelfde getuige heeft mij verklaard, in het bijzijn van mijn
begeleider, dat Silberbauer in 1963-64 voor de rechtbank een verslag
had opgesteld van de arrestatie van de Franks en dat deze details in
dit verslag konden voorkomen. Een tweede getuige zou mij zeker een
zeer waardevolle getuigenis hebben kunnen geven over wat
Silberbauer gezegd heeft, maar deze getuige heeft gekozen te
zwijgen.

HOOFDSTUK VII

69. Vergelijking tussen de Nederlandse en de Duitse tekst: in een
poging er te veel van te maken, heeft de heer Frank zich verraden; hij
heeft een literair bedrog ondertekend.
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70.   Ik heb twee teksten voor mij liggen. De eerste is in het
Nederlands (N), de tweede in het Duits (D). De uitgevers zeggen me
dan N de oorspronkelijke tekst is, terwijl D een vertaling van deze
oorspronkelijke tekst is. Ik heb a priori geen enkele reden om hun
woorden in twijfel te trekken. Maar de wetenschappelijke strengheid,
evenals het gezond verstand en de ervaring, leren me dat men de
woorden van de uitgevers met omzichtigheid moet aanpakken. Het
gebeurt inderdaad dat er van hun kant een vergissing of bedrog in het
spel is. Het boek is een handelsprodukt als een ander. Het etiket kan
bedrieglijk zijn tegenover de inhoud. Bijgevolg zal ik de etiketten, die
men mij voorstelt of oplegt, hier terzijde laten. Ik zal van ‘originele
versie in het Nederland’, noch van ‘vertaling in het Duits’ spreken. Ik
zal mij voorlopig van elk oordeel onthouden. Ik zal aan deze twee
boeken slechts onder voorbehoud een precieze benaming toekennen.
Op dit moment zal ik ze een naam geven die tegelijkertijd gelijk en
neutraal is. Ik zal het dus hebben over teksten.

71.    Ik zal tekst N en tekst D beschrijven die ik voor mij liggen heb.
Ik zal beginnen met tekst N, maar ik kan even goed beginnen met
tekst D. Ik insisteer op dit laatste punt. De volgorde die ik hier
gekozen heb, moet tussen N en D geen enkele volgorde in tijd
impliceren, evenmin een afstammingsverband van het type
vader/zoon.

72.    Mijn tekst N wordt als volgt voorgesteld : Anne Frank / Het
Achterhuis / Dagboekbrieven / 14 juni 1942 - 1 augustus 1944/47,
Uitgeverij Contact, Amsterdam, Eerste druk 1947 / Vijfen-vijftigste
druk 1977 /. De tekst van de auteur begint op blz. 22 met de
fotografische reproductie van een soort opdracht, ondertekend :
“Anne Frank. 12 juni 1942". Op blz. 23 verschijnt de eerste van de
169 brieven waaruit dit “dagboek”, dat men de naam Het Achterhuis
heeft gegeven, samengesteld is. Het boek telt 273 blz. De laatste blz.
van de tekst is blz. 269. Ik schat de lengte van de tekst zelf op
ongeveer 72.500 woorden.
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Ik heb de tekst van deze 55e uitgave niet vergeleken met de tekst van
de eerste uitgave. Tijdens mijn onderzoek te Amsterdam heb ik van
de heren Fred Batten en Christian Blom de verzekering gekregen dat
er geen enkele verandering was aangebracht aan de opeenvolgende
uitgaven. Deze twee personen waren werkzaam bij de uitgeverij
Contact. Samen met M.P. De Neve(+) staan zij aan de oorsprong van
het aanvaarden van het getypte, manuscript dat de heer Frank had
neergelegd bij een tolk, genaamd Kahn. Het is deze Kahn, die in 1957
dienst deed als begeleider en tolk voor Ernst Schnabel, wanneer deze
laatste in Amsterdam Elli kwam bezoeken.

73.    Mijn tekst D wordt als volgt samengesteld : Das Tagebuch der
Anne Frank / 12 juni 1942 - 1 Augustus 1944/47, Fisher Taschenbuch
Verslag / No 77 / Ungekürzte Ausgabe / 43. Auflage 1.293.000 -
1.332.000 / Aus dem Hollandischen übertragen von Anneliese Schütz
/ Holländische Original-Ausgabe “Het Achterhuis”, Contact,
Amsterdam. Na de bladzijde met de opdracht, verschijnt de eerste
van de brieven op blz. 0. Er zijn 175 brieven. De laatste brief eindigt
op blz. 201. Ik schat de lengte van de tekst op ongeveer 77.000
Duitse woorden. Het boek telt 203 blz. Dit “pocketboek” kende zijn
eerste uitgave in maart 1955. Fischer verkreeg de “Lizensausgabe”
van het huis Lambert Schneiber te Heibelberg.

74.    Ik stel een eerst verwarrend feit vast. Tekst N telt 169 brieven,
terwijl tekst D, die voorgesteld wordt als de vertaling van tekst N,
175 brieven bezit.

75.    Ik stel een tweede verwarrend feit vast. Als ik op zoek ga naar
de brieven die we in D extra krijgen, ontdek ik geen 6 brieven 9175 -
169 = 6), maar 7 brieven. De uitleg is de volgende : tekst D bevat de
brief van 6 December 1943 uit tekst N niet!

76.    Ik stel een derde verwarrend feit vast. De Nederlandse en de
Duitse taal liggen heel dicht bijeen, de vertaling zou dus niet gevoelig
langer mogen zijn dan de tekst die men vertaalt.
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Welnu, zelfs als ik abstractie maak van het aantal woorden die de 7
brieven in kwestie bevatten, dan nog bereik ik in verre niet het
verschil van ongeveer 4.500 woorden (D. 77.000 - N. 72.5000 =
4.500). Dus, zelfs die brieven, die tekst D en tekst N gezamenlijk
bevatten, d bezit ze onder een andere vorm : in alle geval, onder een
langere vorm. Zie hier mijn bewijsvoering, de cijfers ter
ondersteuning er bij :

a) Brieven die D extra bezit :

3 August 1943                        Ongeveer 210 woorden
7 August 1943                        Ongeveer 1600 woorden
20 Februari 1944                     Ongeveer 270 woorden
15 April 1944                         Ongeveer 340 woorden
21 April 1944                         Ongeveer 180 woorden
25 April 1944                         Ongeveer 190 woorden
12 Mai 1944                           Ongeveer 380 woorden

7 brieven in totaal voor          Ongeveer 3170 woorden.

(Vergissing van mijnentwege (R.Faurisson) : de brief van 12 mei
1944 (380 woorden) ontbreekt niet in tekst N. Zij staat in tekst N,
maar gedateerd : 11 mei. Wat ontbreekt in tekst N, is de brief van 11
mei, die in tekst D, ... 520 woorden telt!)

B) Brief die D minder bezit :
6 December 1943....                Ongeveer 380 woorden

c) Woorden, die D meer bevat, bij gelijke hoeveelheid brieven :

4500 - (3170 - 380) = 1710 woorden.

In werkelijkheid, zoals we later zullen zien, stelt dat cijfer slechts een
klein deel voor van het teveel aan woorden dat D bevat. Maar
voorlopig, om niet te gehecht te lijken aan de berekeningen, zal ik
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enkele precieze voorbeelden geven, die betrekking hebben op
ongeveer 550 woorden.

77.    Onder de brieven, die N en D blijkbaar samen bezitten, vindt U
hier enkele brieven (onder vele andere) waarin D fragmenten extra
bezit, d.w.z. fragmenten waarmee de Nederlandstalige lezer nooit
kennis heeft gemaakt :

16 Oktober 1942  “Vater... Schriftsteller”... ongeveer 20 woorden.
20 Oktober 1942  “Nachdem.. Habe”.... ongeveer 30 woorden.
5 Februar 1943     “Ueber... bedeutet” ongeveer 100 woorden.
10 August 1943    “Gestern... anziehen” ongeveer 140 woorden.
31 März 1943       “Hier ... prima”   ongeveer 70 woorden.
                             “Als... warum” ongeveer 25 woorden.
2 Mai 1944           “Inzwischen ... spendiert” ongeveer 90 woorden
3 Mai 1944           “Herr ... besorgt” ongeveer 40 woorden.
                             “Langer... hat” ongeveer 35 woorden.

Totaal van deze eenvoudige voorbeelden : ongeveer 550 woorden.

78.    Onder de brieven die N en D blijkbaar samen bezitten, vindt U
hier enkele brieven (onder vele andere) waarin D fragmenten minder
bezit, d.w.z. fragmenten waarmee de Duitstalige lezer nooit kennis
heeft gemaakt :

 17 november 1942 “Speciale.. overlegd” ongeveer 15 woorden.
13 juni 1943 “Daar Pim... heeft” ongeveer 30 woorden.
29 juli 1943 “Ijdelheid... persoontje” ongeveer 20 woorden.

Totaal van deze eenvoudige voorbeelden : ongeveer 65 woorden.

Een opmerkelijk feit is dat de ontbrekende fragmenten zeer talrijk en
zeer kort zijn. De brief van 20 Augustus 1943 bv. heeft in de Duitse
tekst 19 worden verloren en die 19 woorden zijn als volgt verdeeld :
3+ 1+ 4+ 4+ 7 = 19.
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79.     Ik stel een vierde verwarrend feit vast. Dit feit staat
onafhankelijk van de hoeveelheden die er meer of minder zijn. Het
feit is dat fragmenten van brieven op de een of andere manier van een
brief naar een andere verhuizen, van tekst N naar tekst D. Bv.: heel de
voorlaatste alinea van de brief van Donderdag, 27 april 1944 (N)
bevindt zich op de laatste alinea van de brief van Dienstag 25, April
1944 (D). Op 7 januari 1944 wordt de laatste alinea van tekst n de
zesde alinea vóór het einde in tekst D. De voorlaatste alinea van de
brief van 27 april 1944 in tekst N. Wordt in tekst D. De laatste alinea
van de brief van 25 April 1944.

80.    Ik stel een vijfde verwarrend feit vast. Hier is geen sprake meer
van bijvoegingen, van weglatingen, van verplaatsingen, maar van
vervormingen, die wijzen op onverenigbaarheden. Ik bedoel het
volgende : veronderstel dat ik alle aspecten waardoor N en D zo
duidelijk van elkaar verschillen terzijde laat, en veronderstel dat ik
mij nu richt naar wat ik “de rest” zou noemen, een “rest”die, volgens
de uitgevers, “de gezamenlijke grondslag “of “Het identieke
gedeelte” zou moeten vormen), dan sta ik voor de verrassing te
constateren dat, van begin tot einde van beide boeken, op enkele zeer
zeldzame uitzonderingen na, deze “rest”verre van identiek is. Zoals
men kan zien aan de voorbeelden die volgen, kunnen deze
onverenigbaarheden niet toegeschreven worden aan een onhandige of
fantastische vertaling. Dezelfde brief van 10 maar 1943 geeft in N
“bij kaarslicht”en in D “overdag” (“bei Tage”); “een nacht” wordt
“een dag” (“eines Tages”); “verdwenen de dieven” wordt “het lawaai
hield op” (“schwieg der Lärm”). Op 13 januari 1943 zegt Anne dat ze
zich verheugt op het vooruitzicht na de oorlog “nieuwe kleren en
schoenen” te kopen, dit in tekst N want in tekst d spreekt ze van
“nieuwe kleren en boeken” (“neue Kleider und Bücher”). Op 18 mei
1943 is Mevrouw van Daan “als door de kat Mouschi gebeten”; dit in
tekst N, want in tekst D is ze “als door een taranrulle gestoken” (
“wie von einer Tarantel gestochen”). Al naar gelang men N of D
raadpleegt, is iemand een “fascist”ofwel een “reus” (“Riese”)
(20.10.1942).
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“Fijne stoeltjes” worden “ kostbare meubelen” (“kostbare Möbel”)
(29.10.1942). “Bruine en witte bonen” vinden we terug als “witte
bonen” (“weisse Bohnen”) (12.3.1943). “Sandalen voor fl. 6,50"
worden sandalen zonder prijsaanduiding (12.3.1943), terwijl “een
stuk of vijf gijzelaars” “een aantal van die gijzelaars” (“eine Anzahl
dieser Geiseln”) is geworden, en dat in dezelfde brief van 9.10.1942
waar “Duitsers” alleen maar “die Duitsers” (“diese Deutschen”) zijn,
die dan specifiek de nazi’s zijn ( zie al. 54).
Op 17 november 1942 komt Dussel bij de Franks en de Van Daans in
hun schuilplaats. Tekst N vertelt: “Miep liet hem zijn jas uitdoen”;
wanneer hij vernam dat de Franks daar waren, “viel hij haast flauw
van verbazing” en, zegt Anne, hij bleef een tijdje “sprakeloos ( ... )
alsof hij eerst even goed de waarheid van onze gezichten wilde
lezen’; maar tekst d zegt dat Dussel zijn mantel moest uittrekken (“Er
musste den Mantel ausziehen”) en als volgt wordt zijn verbazing
beschreven: “hij kon het niet begrijpen” en “hij wou zijn ogen niet
geloven” (“konnte er es nicht fassen”, “und wollte seinen Augen
nicht trauen”). Iemand die een ontstoken oog heeft en die “het bette
(...) met kamillen-thee”, wordt iemand die “Kompressen maakt”
(“Machte Umschläge”) (10.12.1942). Daar waar “Pim verwacht”,
wordt het: “Wij verwachten” (“Wir erwarten’) (27.12.1943). De twee
katten krijgen de namen van Moffi en Tommi, naargelang ze “Duits”
of “Engels” schenen, “net als in de politiek”; tekst d zegt echter dat ze
zo genoemd zijn “naargelang hun karakter” (12.3.1943). Op 25 maart
worden mensen die “veel wakker waren”, mensen d”die steeds
opnieuw opschrikten” (“schrechten immer wieder auf’); “een lap
flanel” wordt een “matrasovertrek” (“Matratzen-schoner”) (1.5.1943).
“Staken in vele gebieden” wordt: “er wordt van alle kanten
gesaboteerd” (“an allen Ecken und Enden sabotierd wird”)
(1.5.1943). Een “harmonicabed’ vinden we terug als een “ligstoel”
(“Liegestuhl”) (21.8.1942). 
De volgende zin : “Het kanonvuur deerde ons niet meer, onze angst
was weggevaagd” wordt: “en de situatie was voor vandaag gered”
(“und die Situation was für heute geretet”) (18.5.1943).
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81.    Deze enkele voorbeelden van onverenigbaarheden heb ik tijdens
een eenvoudige steekproef, die niet verder ging dan de 54e brief van
tekst N 918.5.1943), ontdekt. Ik besliste dan over te gaan tot een veel
preciezere steekproef met betrekking tot de zestien brieven van 19
juli tot 29 september 1943 (brieven 60 tot 75). Ik besliste er, naast de
onverenigbaarheden, ook de toevoegingen en weglatingen bij te
betrekken. Het resultaat was zo dat het eenvoudig opsommen van de
ontdekte verschillen vele getypte bladen zou beslaan. Dit kan ik hier
niet doen. Ik zal me tevreden stellen hier een aantal voorbeelden naar
voor te brengen, waarbij ik de frappantste vermijd, omdat, jammer
genoeg, de frappantste ook de langste citaten zouden vergen.

- Brief van 19.7. 1943 : “dode ouders” wordt “ ouders” (“Eltern”).
- Brief van 23.7.1943 : D bevat minstens 49 + 3 woorden meer;
- Brief van 26.7.1943 : D bevat 4 = 4 woorden meer en 2 minder :
“over I       Italië “;
- Brief van 29.7.1943 : D bevat 20 woorden minder en “twintig jaar”
wordt     “25 jaar” (“25 Jahren”);
- Brief van 3.8.1943 : deze brief in D van 210 woorden ontbreekt
volledig     in N;
- Brief van 4.8. 1943 : N geeft “divan” en d geeft “ligstoel”. In N
“drijft een kleine vlo in het waswater’, en dat “ alleen in de hete
maanden of weken’, terwijl in D deze vlo er “zijn leven laat’ (“seine
Leben lassen’), zonder enige tijdsaanduiding. In N vinden we :
“waterstofwatjes hanteren (dient om zwarte snorharen te bleken) “,
terwijl d slechts spreekt over “andere toilettegeheimpjes’ (“und andere
kleine Toilettengeheimnisse ... “). De vergelijking “als een beekje van
een berg” wordt “als een beekje over de keien” (“wie ein Bächlein
über die Kiesel”).  “Franse onregelmatige werkwoorden”, dat is waar
Anne aan “denkt” in tekst N, maar in tekst D moeten dat blijkbaar wel
Duitse onregelmatige werkwoorden zijn, want ze zegt dat ze “droomt
van onregelmatige werkwoorden” (“ traüme ich von unregelmässigen
Verben”). Tekst D stelt zich tevreden met : “Trr, boven de wekker”
(“krr, oben der Wecker”), terwijl N ons mededeelt : “Trr...het
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wekkertje, dat op elk uur van de dag (als men er naar vraagt of soms
ook zonder dat) zijn stemmetje kan verheffen’;
- Brief van 5.8.1943: heel de beschrijving van het normale eetmaal,
van 13u15 tot 13u45, en wat erop volgt, bevat belangrijke verschillen;
ten andere, wat in N wordt aangekondigd als “de grote uitdeling’,
wordt in D aangekondigd als “kleine lunch”(“kleiner Lunch”) (ik
onderstreep de adjectieven : de ironie die we mogelijk, maar niet
zeker vinden in N, is verdwenen in D). Van de drie “divans” in N,
blijft er in d slechts één “divan” meer over;
- Brief van 7.8.1943 : deze brief vormt een heel interessant raadsel.
Hij is heel lang en de eerste 9 regels, in tekst D, vormen de
voorstelling van een verhaal van 74 regels, getiteld Kaatje, evenals
van een ander verhaal, getiteld Katrientje (99 regels). Deze brief is
volledig verdwenen in N. De Nederlandstaligen, van hun kant, kennen
deze verhaaltjes slechts via een afzonderlijk boek Verhalen, waar
trouwens nog andere “onuitgegeven verhalen” van Anne Frank in
staan.
= Brief van 9.8.1943 : naast een heel aantal andere
merkwaardigheden, botsen we op een “hoornen bril” die in D “een
donkere hoornen bril” (“ein dunkle Hornbrille”) wordt;
- Brief van 10.8.1943 : “oorlogsdoeleinden” in N wordt: “kanonnen”
(“Kanonen”) in D. De hele zin i.v.m. de westtorenklok is volledig
verschillend. En vooral, D bevat een episode van 140 woorden, die in
N niet voorkomt. Anne, die nieuwe schoenen heeft gekregen, vertelt
hierin een reeks ongelukken, die haar diezelfde dag zouden zijn
overkomen: ze heeft met een grote naald in haar rechterduim
gestoken, ze heeft haar voorhoofd gestoten tegen de kastdeur; omwille
van het lawaai dat ze heeft veroorzaakt, heeft ze een
“uitbrander”(“Rüffel”) gekregen; ze heeft haar voorhoofd niet kunnen
verfrissen, omdat men geen water mocht laten lopen; ze heeft een
grote buil gekregen bij het rechteroog; ze is met een teen in de
stofzuiger blijven zitten; haar voet heeft een infectie gekregen en is
helemaal gezwollen. Resultaat : Anne kan haar leuke, nieuwe
schoenen niet aandoen. (Men zal hier de aanwezigheid van een



65                     

stofzuiger genoteerd hebben in plaats waar steeds volstrekte stilte
moest bewaard worden);
- Brief van 18.8.1943 : tussen negen verschillen, ziet men “bonen”
veranderen in “erwten” (“Erbsen”);
- Brief van 20.8.1943 : ik zal slechts een voorbeeld van een verschil in
de tekst aangeven : het betreft het brood; de beide verhalen
verschilleng gevoelig. Ten andere, in N bevindt het brood zich
achtereenvolgends op twee verschillende plaatsen : eerst in de “stalen
kast” en het “voorkantoor” (dus, in het voorhuis), daarna in de
“keukenkast” in het achterhuis. D echter citeert slechts de eerste
plaats, zonder een tweede te preciseren. Het ongeluk wil nu dat de
eerste plaats die vermeld wordt in d, slechts een eenvoudige kast is, in
het kantoor dat uitkomt op het ... binnenplein : m.n. het kantoor van
Kraler en niet dat van Koophuis (“ het brood, dat elke dag voor ons in
de kamer van Kraler geplaatst wordt”) ! (Voor de respecitieve
kantoren van Koophuis en Kraler, zie de brief van 9.7.1942) We staan
hier voor ernstige materiële tegenstrijdigheid tussen de twee teksten,
met verandering van woorden, van zinnen, enz. ;
- Brief van 23.8.1943 : naast een aantal andere merkwaardigheden,
vinden we “lezen of leren” terug in D als “lezen of schrijven” (“lesen
oder schreiben”); “Dickens en het woordenboek” wordt in D slechts
“Dickens”;  “Peluwen” wordt “dekbed” (“Plumeaus”);
-Brief van 10.9.1943 : naast vier andere verschillen noteer ik dat de
uitzending van Radio-Oranje (de stem van het vrije Nederland in
London), elke dag zo verwacht, in N begint om 8u15 en in D om 8u.
- Brief van 16.9.1943 : “tien Valeriaantjes” worden “tien van de
kleine witte pillen” (“zehn von den kleinen weissen Pillen”).  “Een
uitgestreken gezicht en neerhangende mond” worden “ ”een
s am e n g e k n e p e n  m o n d  e n  z o rgen p l o o i en ”  ( “ e i n e
zusammengekniffenen Mund und Sorgenfalten”). “Het grote rotsblok,
dat winter heet” wordt in d eenvoudigweg “de winter” (“dem
Winter”). Een jas wordt “hoed en stok” (“Hut en Stock”). Een zin van
24 woorden bedoeld om een pittoreske scéne te beschrijven, vinden
we in d terug als een zinnetje van 5 woorden. Omgekeerd dan worden
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6 Nederlandse woorden 13 Duitse woorden met een zeer verschillende
betekenis;
- Brief van 29.9.1943 : “een mopperende vader” wordt “ vader, die
niet akkoord gaat met haar keuze” (“den Vater, die nicht mit ihrer
Wahl einverstanden ist”). “Energiek” wordt “ volledig koud en rustig”
(“ganz kalt und ruhig”), enz. 

82.    Onnodig, denk ik, verder te gaan met een dergelijke opsomming.
Het is niet overdreven te zeggen dat de eerste brief van de
verzameling ons op een bepaalde manier het karakter van het geheel
aangeeft. In deze korte brief leren de Nederlandse dat Anne voor haar
verjaardag “een plantje” heeft gekregen. De Duitstaligen echter
krijgen het voorrecht te vernemen dat deze plant een “cactus” (“eine
Kaktee”) is. Van hun kant dan krijgen de Nederlandstaligen te lezen
dat Anne “twee takken pinkster-rozen” heeft gekregen. De
Nederlandstalen hebben recht op het zinnetje: “dat waren die ochtend
de kinderen van Flora, die op mijn tafel stonden”.  In de Duitse tekst
is zowel de tafel verdwenen als “de kinderen van Flora” (een
vreemde, clichématige uitdrukking van de hand van een kind van 13
jaar; men zou ze veeleer verwachten van een volwassene die
moeizaam en naïef poogt zijn stijl wat op te fleuren). De Duitstaligen
hebben alleen maar recht op : “dat waren de eerste bloemengroeten”
(“Das waren die ersten Blumengrüsse”). De Nederlandstaligen komen
vervolgens te weten dat Anne, op die dag, “leraren en leerlingen op
boterkoekjes trakteerde”.
De Duitstaligen hebben recht op “bonbons” (“Bonbons”). De
“chocolade”, aanwezig voor de Duitstaligen. Verrassender is het
volgende : een boek dat Anne zich zal kunnen kopen met het geld dat
haar gegeven wordt, op deze zondag, de 14e juni 1942, wordt in de
Duitse tekst, een boek dat ze zich al heeft gekocht (“zodat ik me ( ..)
kan kopen”; “habe ich mir (..) gekauft”.

83.    Anderzijds is de laatste brief van de verzameling net dezelfde in
beide teksten. Dat bevestigt ons, indien daar nood aan was, dat de
Duitse vertaalster - indien men mag spreken van vertaling - goed in
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staat was de Nederlandse tekst te respecteren. Maar het is nu al te
evident dat men niet kan spreken van vertaling, zelfs niet van
“aanpassing”. Is het vertaling, is het “aanpassen”, dag en nacht te
zetten (10.3.1943)? Boeken voor schoenen (13.1.1943)! Bonbons voor
boterkoekjes (14.6.1942)? Kaarsen vertaal je dat door dag en kat door
tarantula? Drijven door sterven? Groot door klein (4.8.1943)? Slechts
goochelaars kunnen een jas veranderen in een hoed en een stok. Met
mevr. Annelise Schütz en de heer Frank verdwijnt de tafel (14.6.1942)
en zien we de trap niet meer (de brief in N van 16.9.1943 vermeldt
een vreemde trap, nl. een “die direct naar boven leidt”.) De
broodreserve verandert van plaats. Wat vooraan was, bevindt zich
achteraan (kantoor van Kraler). Cijfers verschijnen en verdwijnen.
Uren veranderen. Levende wezens zowel als dingen zijn onderhevig
aan verduisteringen of aan plotselingen vervormingen. Anne, zou men
kunnen zeggen, staat op uit het graf om één van haar verhalen te
verlengen of in te korten; soms schrijft ze er een ander ofwel reduceert
ze het tot het niets.

84.   Toen jaar na haar dood blijft de tekst van Anne veranderingen
ondergaan. De Fischer-uitgeverij geeft in 1955 het Dagboek uit in
pocket onder “lichtjes” gewijzigde vorm. De Lezer kan inzonderheid
de volgende brieven vergelijken :
- 9.7.1942 : “Hineingekommen ... gemalt war “ (25 woorden) wordt
vervangen door “Neben ... gemalt was” (41 woorden). Verdwijning
van een deur!
-11.7.1942 : “bange” vervangen door “besorgt”;
-21.9.1942 : “Gerugt” vervangen door “gescholten” en “drei Westen”
vervangen door “drei Wolljacken”;
27.9.1942 : “Mit Margot bin ich nicht mehr so intim” wordt “mit
Margot verstehe ich mich nicht sehr gut”;
- 28.9.1942 : “bestürzt” vervangen door “erschüttert”;
- 7.11.1942 : “ohne den Hergang zu kennen” wordt : “ohne zu wissen,
warum es ging” en “er ist mein Ideal” wordt : “er ist mein leuchendes
Vorbild”.
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Deze laatste verandering van de tekst is niet onaardig, wanneer men
weet dat het hier gaat over de vader van Anne. De heer Frank is niet
meer een “ideaal” voor zijn dochter, maar wel een “lichtend
voorbeeld”! Andere verandering : “und das Aergste ist” wordt “und
am schlimmsten ist”;
-7.8.1943 : hierboven heb ik deze lange brief, die twee verhaaltjes
bevat, behandeld. Ik veronderstel dat deze verhaaltjes in het
manuscript stonden, dat daarvoor was voorbehouden en dat ze per
vergissing in het Dagboek zijn ingelast. In dat geval kan men zich
afvragen wie de negen regeltjes inleiding heeft opgesteld, waarin
Anne aan haar correspondente in de eerste plaats vraagt of ze denkt
dat deze verhaaltjes de kinderen zullen bevallen.

85.    Deze laatste veranderingen zijn aangebracht van een Duitse tekst
naar een andere Duitse tekst. Ze kunnen dus niet, ter
verontschuldiging, toegeschreven worden aan een onhandige of
fantastische vertaling. Zij bewijzen dat de auteur van het Dagboek - zo
noem ik, vanzelfsprekend, de verantwoordelijke van de tekst die ik
lees - in 1955 nog leefde. Op dezelfde manier ontdekte ik, toen ik de
Duitse tekst in 1950 (uitgave Lambert Schneider) vond, dat de auteur
van het Dagboek (een bijzonder vruchtbaar auteur) in 1950 nog
leefde. Die auteur kan Anne Frank niet zijn, die, zoals men weet, stierf
in 1945.

86.   Bij mijn vergelijkingen tussen de teksten, heb ik de officiële
chronologie gevolgd. Ik heb aangetoond hoe de gedrukte Nederlandse
tekst (1947) vloekte met de eerste gedrukte Duitse tekst (1950), die,
op zijn beurt, vreemde gedaantewisselingen heeft ondergaan in de
tweede gedrukte Duitse tekst (1955). Maar, wetenschappelijk
gesproken, bewijst niets dat de volgorde van verschijnen eenzelfde
volgorde van samenstellen impliceert. Er kunnen, bv. Duitse
manuscripten hebben bestaan, die voorafgingen aan het samenstellen
van de Nederlandse manuscripten. Hoe kan dat het “princeps” model
of ontwerp in het Duits was opgesteld. Het kan dat dit model of
ontwerp eerst een tekst, vertaald in het Nederlands, heeft doen
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ontstaan en pas daarna een volledig uitgewerkte Duitse tekst. Het kan
dat, gedurende verscheidene jaren, zeer van elkaar verschillende
teksten op die manier in “symbiose” hebben geleefd. Dit verschijnsel
noemt men contaminatieverschijnsel. Het is evenwel duidelijk dat de
heer Frank dit argument van de contaminatie van teksten niet kan
inroepen, omdat er, volgens hem, slechts 1 tekst bestaat : die van de
Nederlandse manuscripten. Voor bepaalde perioden uit de 25
maanden aan de Prinsengracht is het mogelijk dat de verschillende
manuscripten van het Dagboek ons varianten aanbieden. Maar dan
nog kunnen deze varianten ons niet de ontelbare absurditeiten en
onverenigbaarheden, die we gezien hebben, leveren.
Voor andere perioden, zoals het hele jaar tussen 6.12.1942 en
21.12.1943, waarvoor we, naar de eigen bekentenis van de heer
Franks slechts over 1 versie beschikken, zou er niet de minste variante
mogen bestaan; zou er niet de minste onenigheid mogen bestaan
tussen tekst N en tekst D. Het is daarom dat ik het grootste deel van
mijn voorbeelden van onverenigbaarheden uit deze periode heb
gekozen.

87.   In mijn peilingen heb ik voor deze periode niet meer of minder
onverenigbaarheden gevonden dan voor andere perioden. Voortdurend
stelt tekst N ons een Anne Frank voor die, zo niet de trekken, dan toch
het stereotype gedrag vertoont van de jonge adolescente, terwijl de
Duitse tekst ons het stereotype gedrag voorstelt van een adolescente,
die op sommige vlakken, al bijna een rijpe vrouw is. We vinden in
tekst D sommige passages die onverenigbaar zijn met de
corresponderende passages in N, en zelfs formeel onverenigbaar met
de essentie van tekst N. Hier bereiken we het toppunt van het
ondraagbare in het manipuleren van teksten. Nemen we de brief van 5
januari 1944 als voorbeeld. Anne bekent dat, vóór ze onderdook, dus
vóór ze dertien werd, het gebeurd is “dat ik, toen ik bij een vriendin
sliep, een sterke behoefte had haar te zoenen en dat ik dat ook gedaan
heb.” In tekst D verschijnt een meisje van 13 jaar dat gevoelig
gewiekster is. Hier had Anne aan haar nachtvriendinnetje gevraagd of
ze, als bewijs van hun vriendschap, elkanders borsten mochten voelen,
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maar haar vriendin had dat geweigerd. En Anne, die blijkbaar ervaring
had in die zaken, voegt eraan toe: “ik vond het altijd gezellig haar te
kussen en ik heb het ook gedaan.” (“fragte ich sie, ob wir als Beweis
unserer Freundschaft uns gegenseitig die Brüste befühlen wollten,
aber sie weigerte sich. Ich fand es immer schön, sie zu küssen, und
habe es auch getan”). Ik raad u ook aan, i.v.m. de seksuele
gevoeligheid van Anne, de teksten N en D van 7.1.1944 met elkaar te
vergelijken. Het is verbazend dat men de Nederlandstalige lezer
zoveel onthullingen heeft onthouden, die door de heer Frank en
Anneliese Schütz waren voorbehouden aan ... de grootmoeder van
Anne, die zo “bejaard” was. Welke onthullingen nog in tekst D over
muzikale smaak en muzikale kennis, die de Nederlandstaligen niet
mochten kennen (om welke reden, in feite?) ! Tekst D geeft ons in
exclusiviteit in de brief van 9.6.1944 een verhandeling van 200
woorden over het leven van Liszt (door Anne als ware feministe voor
“rokkenjager” “Schürzenjager” aangezien), over Beethoven, Wagner,
Chopin, Rossini, Medelsohn; vele andere namen worden vermeld :
Berlioz, Victor Hugo, Honoré de Balzac ... de brief van 20.2.1944
(220 woorden) vinden we niet terug in tekst N. Ze bevat nochtans heel
belangrijke elementen op heel wat vlakken. Dussel heeft als gewoonte
“dass Violin-Konzert von Beethoven” te fluiten; de tijdsbesteding van
de zondag wordt ons onthuld; men moet erkennen dat op zijn minst
één punt van deze tijdsbesteding van de zondag wordt ons onthuld;
men moet erkennen dat op zijn minst één punt van deze tijdsbesteding
meer dan verwarrend is : de heer Frank wordt getoond, in werkbroek,
op zijn knieën, terwijl hij het tapijt met zo’n elan aan het uitkloppen is
dat de hele kamer in stofwolken gehuld is (“vader liegt im Overall auf
den Knien und bürstet den Teppich mit solchen Elan, dass das ganze
Zimmer in Staubwolken gehüllt ist”). Er is eerst het lawaai, dat zulk
een operatie met zich mee zou brengen op een plaats, waar men zelfs
s’ nachts, wanneer de buren er niet zijn, niet mag hoesten. Daarnaast
is het duidelijk dat de scéne beschreven is door iemand die ze niet
heeft kunnen zien : een tapijt wordt nooit zo uitgeklopt op de vloer
van een kamer, op de plaats zelf waar al het stof er is ingekropen. In
de brief van 3 november 1943 onthult een fragment van 120 woorden,
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dat in N ontbreekt, ons nog zo’n geval : het tapijt wordt iedere avond
door Anne afgeborsteld in de “Ofenluft” (“ovenlucht”), omdat de
stofzuiger “(“der Staubsauger”) kapot is (“ist kaputt”) (die fameuze
stofzuiger die, voor de heer Frank, nooit had kunnen bestaan). Over de
kennis of de ideeën van Anne op het vlak van politieke en historische
gebeurtenissen, zal men heel wat ontdekken in de brieven van 6 juni,
13 juni en 27 juni 1944. Onthullingen over het karakter van Peter
vinden we in de brief van 11 mei 1944. Deze brief van 520 woorden
vinden we niet in tekst N. En nochtans vinden we in tekst N een brief
op datum van 11 mei; maar de corresponderende tekst is, in d,
gedateerd op 12 mei ! Peter daagt zijn moeder uit en noemt haar
daarbij “ouwe’ (“Komm mit, Alte! “). Niets te zien met de Peter van
tekst N !

88.     Het zou interessant zijn elk van de belangrijkste personages uit
tekst N en uit tekst D te onderwerpen aan een analyse van
psychologen en psychiaters. Anne in het bijzonder zou onder diep
tegenstrijdige trekken naar voren komen. Maar het betreft hier een
zuivere hypothese. Ik denk inderdaad dat uit de analyse zou blijken
dat Anne niet meer geloofwaardigheid en werkelijkheidswaarde bezit
dan het eerste het beste idee dat te binnenschiet. De enkele zogezegde
beschrijvingen van Anne die ik heb kunnen vinden, hebben er mij
voornamelijk van overtuigd dat hun acteurs het Dagboek zeer
oppervlakkig hebben gelezen. Het is wel zo dat de onbeduidendheid
van hun beschrijvingen verklaard kan worden door de
onbeduidendheid van het beschreven onderwerp. Het ene stereotype
roept het andere op, en dat geldt ook voor de leugen.

89.     De taal en de stijl van N doen moeite om karakteristiek te zijn
voor een jonge, naïeve en gemaakte adolescente. De taal en de stijl
van D doen moeite om karakteristiek te zijn voor de adolescente, die,
op sommige vlakken, al bijna de rijpe en vrij gevochte vrouw is. Dat
is een evidentie die de fragmenten die ik geciteerd heb zelf reeds
aantonen en deze fragmenten heb ik nochtans niet gekozen met het
oog op de studie van de taal en de stijl van de Anne Franks.
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90.     De heer Frank heeft zich toegelegd op het vertellen van
verhaaltjes. Dat constateert men gemakkelijk, wanneer men ziet hoe
hij de gedrukte Duitse tekst van 1950 (Lambert Schneider) heeft
veranderd om er de gedrukte Fischer- tekst (1955) van te maken. Bij
deze gelegenheid in het bijzonder, laat hij zijn dochter Anne zeggen
dat haar vader “ideaal” is (versie 1950); daarna, na even nagedacht te
hebben, dat hij haar “lichtend voorbeeld” is (versie 1955). Deze
aanleg tot het vertellen van fabeltjes is niet zomaar plotseling een
kenmerk van de heer Frank geworden. Hij had, zo vertelt ons een
oude schoolmeester van Anne, de onschuldige manie om “met zijn
dochter” gedichtjes en verhaaltjes op te stellen (“machmal die
Geschichten und Gedichte .. die sie mit ihrem Vater zusammen
gemacht hatte”, (Spur eines Kindes, blz. 39).
Dat was rond 1940. Anne was toen 11 jaar en haar vader 51. In 1942
ging de heer Frank, oud-bankier te Frankfurt en oud-handelaar en
zakenman te Amsterdam, gedwongen op pensioen op de leeftijd van
53 jaar. Ik denk niet dat de smaak van het schrijven hem toen in zijn
lange dagen van inactiviteit ontgaan is. In ieder geval licht het
Dagboek ons nauwelijks in over wat de heer Frank met zijn dagen
deed. Maar wat doet dat ertoe! De heer Frank is een fabeltjesverteller
die zichzelf verraden heeft. Het drama van mensen die verhaaltjes
vertellen, is dat ze steeds meer aan hun verhaaltjes toevoegen. Ze
houden niet op kleine wijzigingen aan te brengen, te herwerken, te
schrappen, te verbeteren. Daardoor gaan ze uiteindelijk het
wantrouwen van sommigen opwekken. En voor dezen is het een
kinderspel te bewijzen dat we hier staan voor verhaaltjes. Het is heel
gemakkelijk de heer Frank in verwarring te brengen. Het volstaat de
uitgave N en één van de twee verschillende uitgaven d in de hand te
hebben. Het volstaat hem eraan te herinneren dat hij aan de
Nederlandstalige lezers geschreven mededeelt : “Ik garandeer u dat
hier, op deze datum, Anne geschreven heeft : dag of schoen of
boterkoekjes of fascist of groot”, terwijl hij aan de Duitstalige lezers
geschreven heeft medegedeeld i.v..m. gebeurtenissen op dezelfde
plaats en hetzelfde moment : “Ik garandeer u dat Anne Frank
geschreven heeft : nacht of boeken of bonbons of reus of klein.” Als
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de heer Frank de waarheid heeft gezegd in het eerste geval, dan heeft
hij in het tweede geval fabeltjes verteld. En omgekeerd. Hij heeft
ofwel hier ofwel daar fabeltjes verteld. Of nog - en dat is het meest
waarschijnlijk- hij heeft zowel hier als daar fabeltjes verteld. Hoe dan
ook, men zal nooit kunnen beweren dat de heer Frank in de zaak van
het Dagboek een man is die de waarheid heeft gezegd, en de hele
waarheid en niets dan de waarheid.

91.     Het Dagboek kan in geen geval authentiek zijn. Het raadplegen
van de zogezegd authentieke manuscripten is dus overbodig.
Inderdaad, geen enkel manuscript ter wereld zou kunnen verklaren dat
Anne Frank geslaagd is in de wonderdaad op hetzelfde moment twee
woorden te schrijven, en - wat meer is - twee woorden van
onverenigbare betekenis, en - wat nog beduidender is - op hetzelfde
moment twee volledige teksten die voor het grootste deel totaal
tegenstrijdig zijn. Het ligt voor de hand dat elke gedrukte tekst
natuurlijk een kritisch apparaat kan bezitten met zijn varianten, zijn
opmerkingen en met aanduidingen van het bestaan van mogelijke
interpolaties, enz. Maar ik heb reeds gezegd dat, daar waar men
slechts over een manuscript beschikt, er dan niet meer varianten
mogelijk zijn (tenzij in bijzondere gevallen : moeilijkheden bij het
ontcijferen van een woord, vergissingen bij voorgaande uitgaven,
enz.). En wanneer men beschikt over meer manuscripten (maximum 2
voor bepaalde perioden van het Dagboek, misschien 3 in zeer beperkte
gevallen), dan volstaat het die perioden en die gevallen te verwijderen
en zich strikt te houden aan de periode en de gevallen waarvoor men
zich met een enkele manuscript moest tevreden stellen (in casu, de
periode van 6.12.1942 tot 21.12.1943).

92.   In de, voortaan ondenkbare, hypothese dat er een authentiek
manuscript bestaat, dan zeg ik dat van geen enkel van de gedrukte
teksten kan beweerd worden dat hij de tekst van dit manuscript
weergeeft. De volgende tabel toont inderdaad aan dat de uitgave
Fischer van 1955 de negende plaats inneemt in de volgorde van de
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verschillende vormen van het Dagboek. Om deze tabel goed te
begrijpen, wende men zich in het bijzonder naar al. 49. En 50.

(“Officiële”) chronologische tabel van de opeenvolgende vormen van
het Dagboek.

I. Manuscripten van Anne Frank;

II Abschrift (afschrift) door Otto Frank, daarna door O. Frank en Isa
Cauvern; III.

III Neufassung der Abschrift ( nieuwe versie van het afschrift) door O.
Frank en Isa Cauvern;

IV Neu-Neufassung der Abschrift door Albert Cauvern;

V Neu-Neu-Neuassung door Otto Frank;

VI Neu-Neu-Neu-Neufassung door Otto Frank en zijn “censoren”;

VII Uitgave Contact (1947);

VIII Uitgave Lambert Schneider (1950), radicaal verschillend van de
voorgaande en zelfs overenigbaar met deze;

IX Uitgave Fischer (1955) die de vorige herneemt onder een
“lichtjes”(?) gewijzigde en aangepaste vorm.

Men zou vanzelfsprekend kunnen beweren dat V misschien alleen
maar een zeer getrouwe kopie is van IV. En hetzelfde voor VII
tegenover VI. Dat zou betekenen dat men veronderstelt dat de heer
Frank, die op elk moment de tekst wijzigt, zich plotseling daarvan
onthouden zou hebben, op het moment dat hij tekst IV zonder getuige
overschrijft in het net, en ook op het moment van de waarschijnlijke
verbetering van de drukproeven voor VII. Ik persoonlijk houd deze 9



75                     

etappes voor een minimum, waaraan men zeker nog 1,2 of 3
“Abschrif” (afschriften) moet aan toevoegen voor tekst VIII.

93.    Het enige voordeel van een studie van de manuscripten, die
zogezegd van Anne Frank zijn, zou hierin bestaan dat nog meer
verpletterde elementen in het nadeel van de heer Frank naar voren
zouden komen. ZO bv. brieven of fragmenten uit brieven, die nooit
gepubliceerd werden (de redenen voor dit niet-publiceren zouden van
nabij moeten opgezocht worden, zonder daarbij geloof te hechten aan
de door de heer Frank opgegeven redenen die steeds een zeer
verdachte sentimentele kleur hebben); of bv. ook: zeer verschillende
benamingen voor de “correspondentes” van Anne (het idee haar te
tonen als zich voortdurend richtend naar dezelfde “Lieve Kitty” lijkt
een idee dat pas later is gekomen), enz. (1).

94.    De redenering, die erin zou bestaan te beweren dat in het
Dagboek, dan toch een basis van waarheid aanwezig is, is een
waardeloze redenering. Ten eerste, omdat men deze waarheid zou
moeten kennen of in staat zou moeten zijn haar te onderscheiden
tussen die rommel van duidelijke fabeltjes ; de leugen is meestal niets
anders dan de kunst de waarheid in te kleden. Ten tweede, omdat een
geesteswerk (zoals bv. het opstellen van een “dagboek”) niet bepaald
wordt door een basistekst, maar wel door een geheel van vormen: de
vormen van de geschreven uitdrukking, de vormen die een individu
aan deze tekst geeft, voor eens en altijd, voor goed en kwaad.

95.    De redenering, die erin zou bestaan te zeggen dat er slechts
enkele honderden veranderingen zijn gebeurd tussen die en die vorm
van het Dagboek, is bedrieglijk. Het woord “verandering” is te vaag.
Zo laat men toe dat ieder naar zijn zin, alle mogelijke veroordelingen
uitspreekt of, vooral, alle mogelijke excuses bedenkt. Daar komt nog
bij dat, zoals men gezien heeft, een verandering kan slaan op 1 woord
of op een tekst van 1.600 woorden!
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96.    Van mijn kant heb ik verschillende honderden veranderingen
onthuld en dat slechts tussen de Nederlandse tekst en om het even
welke van de twee - van elkaar verschillende - teksten die in Duitsland
zijn gepubliceerd. Deze veranderingen noem ik : toevoegingen,
weglatingen, verplaatsingen en vervormingen (door substitutie van
een woord door een ander, van een groep van woorden door een
andere groep, terwijl deze woorden en deze groepen woorden
onverenigbaar zijn met elkaar, zelfs wanneer, in een zeer uitzonderlijk
geval, de zin zou gehandhaafd kunnen gebleven zijn).
Het geheel van deze veranderingen moet op ongeveer 25.000 woorden
van de Fischer tekst betrekking hebben; deze tekst zelf moet ongeveer
77.000 woorden tellen (dat was, in alle geval, het cijfer dat ik als basis
nam.)

97.    De Franse vertaling van Het Achterhuis kan, ondanks de
afwezigheid van één van 169 brieven van de Nederlandse uitgave
Contact en ondanks heel wat zwakheden, ondanks ook bizarre zaken
die doen denken dat ook hier vervelende ontdekkingen zouden te doen
zijn, toch als “vertaling” gekwalificeerd worden. (Journal/ de Anne
Frank (het Achterhuis), trad uit du hollandais par T. Caren et Suzanne
Lombard, Calmann-Levy, 1950, ach. D’imp. 5 janvier 1974, 320 p.)
De uitgave Lambert Schneider kan in geen geval voorgesteld worden
als een vertaling. Wat de uitgave Fischer betreft, zij kan nier
voorgesteld worden als een reproduktie van de uitgave Lambert
Schneider, evenmin als een vertaling van Het Achterhuis.

98.   Dit indrukwekkend geheel van toevoegingen, van weglatingen,
van verplaatsingen, van vervormingen; deze fabeltjes van de heer
Frank, de oneerlijkheden van de uitgevers; de interventies van
vreemde personen, vrienden van de heer Frank, dit bestaan van twee
zo verschillende boeken, voorgesteld als één en hetzelfde Dagboek
van Anne Frank, dit alles openbaart een werk, dat, op geen enkele
wijze, het prestige kan bewaren, dat gehecht wordt aan een
authentieke getuigenis. De onverenigbaarheden van de verschillende
teksten zijn van velerlei aard. Zij hebben betrekking op de taal en de
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stijl, op de lengte en de vorm van de samenstellende delen van het
Dagboek, op het aantal en de aard van de vertelde anekdotes, op de
beschrijving van de plaatsen, op het vermelden van de materiële
realiteiten, op de dialogen, op de gedachten wisselingen, op de smaak
van de personen; zij hebben betrekking op het karakter zelf van de
belangrijkste personages, te beginnen met het karakter van Anne
Frank, die de indruk geeft te leven in een wereld van zuivere fictie.

99.    Door zich persoonlijk garant te stellen voor de authenticiteit van
dit werk, dat slechts een fabel is, heeft de heer Frank, die ten andere
duidelijk in alle stadia van het ontstaan van het boek is
tussengekomen, iets ondertekend, wat men gewoonlijk een literair
bedrog noemt. Het Dagboek van Anne Frank is te plaatsen bij de
reeds zeer gevulde reeks van valse documenten. Onze na-oorlogse
periode is heel vruchtbaar geweest op het vlak van werken of
geschriften van dat slag. Tussen die valse, apocriefe of verdachte
werken (zij het gedeeltelijk, zij het door invoeging van vreemde
elementen), kan men opnoemen : de verschillende “getuigenissen”
van Rudolf Höss, van Kurt Gerstein, van Miklos Nyiszli, van
Emmanuel Ringelblum, de memories van Eva Braun, van A.
Eichmann, van W. Schellenberg, maar ook het document “Gebed van
Johannes XXIII voor de joden”. Te noemen vallen vooral de valse
kinderdagboeken gemaakt door het Joods Historisch Instituut te
Warschau en aangeklaagd door de Franse historicus Michel Borwicz,
van joods-Poolse origine; tussen deze dagboeken zou dat van ene
Therése Hescheles, 13 jaar oud, kunnen figureren. (3).

100.   Ik zal me ervoor hoeden te vergeten dat één van de beroemdste
vervalsingen tegen de joden is opgemaakt, nl. de “Protocollen van de
Wijzen van Zion”. Ik sta erop dat men geen misvatting heeft over de
zin, die ik aan mijn onderzoek over de authenticiteit van het Dagboek
heb gegeven. Zelfs als het mijn persoonlijke overtuiging is dat dit
werk uitgaat van de heer Frank, zelfs als ik denk dat, a rato van twee
brieven per dag, drie maanden voor hem volstaan moeten hebben om
de eerste vorm van zijn onhandig fabeltje op punt te stellen, zelfs als
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ik denk dat hij niet geloofde dat zijn werk een onmetelijk succes zou
kennen (wat, op hetzelfde moment, het risico met zich meebracht dat
de verschrikkelijke fouten ervan zichtbaar zouden worden), zelfs als
ik denk dat men duizend verzachtende omstandigheden voor de heer
Frank kan vinden, zelfs als ik de overtuiging heb dat hij geenszins
probeerde een uitgebreid bedrog op te bouwen, maar dat hij zich
a.h.w. meegesleept zag door de omstandigheden om in te staan voor
alle uitzonderlijke schitterende gevolgen van een duistere en banale
onderneming, ondanks dat alles, verplicht de waarheid mij te zeggen
dat het Dagboek van Anne Frank niets anders is dan een simpel
literair bedrog.

Voetnoten :

(1) Robert Faurisson blijkt een goed voorspeller te zijn. Een paar jaar
na het onderzoek van Faurisson, werden de manuscripten, naar
aanleiding van een rechtszaak, onderzocht. Het resultaat van dit
onderzoek leest u in bijlage 2.(nota van de vertaler)
(2) Deze schatting van 1978 heeft weinig zin. De manipulaties zijn
van edemische aard en er een cijfer van geven is onzinnig ( noot voor
de Franse uitgave van 1980,)
(3) M. Borwicz, Revue d’histoire de la Seconde Guerre mondiale
januari 1962, blz. 93.
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BIJLAGE 1

Beschrijving van de fotografische documentatie:

Foto 1 : Het plan van Amsterdam. De Prinsengracht volop in het hart van de
stad, een drukke buurt.

Foto 2 : Gezicht vanuit de lucht op het gebouw aan de Prinsengracht nr.
263. Een pittoresk gebouw, karakteristiek voor het oude Amsterdam. Het is
omringd door gebouwen van hetzelfde type. Het is overal zichtbaar en
inzonderheid van op de toren van de Westerkerk.

Foto 3 : Een foto van het huis in 1940. Een “geheel glazen” huis. De
buurhuizen omhelzen a.h.w. het huis.

Foto 4 : het plan dat de heer Frank aan de lezers aanbiedt. Het plan van de
benedenverdieping ontbreekt. Tevens ontbreekt enige aanwijzing, die de
lezer zou kunnen onthullen dat de ruimte, die het voorhuis scheidt van het
achterhuis, een binnenkoertje is, 3,70m. Breed en gemeenschappelijk voor
dit huis en de rechtsgelegen buren.

Foto 5 : De “draaikast”. De foto van deze postkaart moet u vergelijken met
mijn foto nr. 8. Deze laatste onthult ons dat het venster uitkijkt op het
binnenkoertje en dat men, door de vensterruit, het gebouw van het
achterhuis op enkele centimeters afstand opmerkt.

Foto 6 : Het kamertje van Anne Frank en van de tandarts Dussel. U ziet
moeiteloos bij de buren van de Keizersgracht binnen en zij zien moeiteloos
bij u binnen.

Foto’s 7 tot 11 : Vijf onthullende foto’s. De rechtsgelegen buren (nr. 265)
konden gemakkelijk zien en horen wat er gebeurde in nr. 263. Foto’s 9 en
10 bewijzen dat het huis 7 openingen had, die uitgaven op nr. 263.

Foto 12 : De achterkant van het achterhuis. Langsdaar had men gemakkelijk
toegang tot het huis. Deze groene ruimte is altijd gemeenschappelijk
geweest voor de Prinsengracht 263 en Keizersgracht 190. Moeiteloos kan
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men het ophangen en weghalen van die gordijnen “van losse, lichte lappen”
zien, evenals de rook die uit de linkse schouw omhoog steeg.

Foto’s 13 tot 15 : 3 voorbeelden van het geschrift van Anne Frank : een
kinderlijk geschrift vier maanden na een volwassen schrift? 
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Foto 1 : Plan van Amsterdam.
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Foto 2 : 
1. De Westerkerk
2. Het “Home Anne Frank” (recente constructie)
3. Het gebouw nr. 265 (met achterhuis met zwart dak).
4. Het gebouw nr. 263 (met achterhuis met rood dak) : Het “Anne Frank
Huis”.
5. Het gebouw nr. 261 met lang rood dak (zonder achterhuis). 
Men zal opmerken hoe de huizen van de wijk zich rond een centrale groene
zone verdringen : het Anne Frank Huis en zijn “bijgebouw” waren
blootgesteld aan alle blikken, begroeiing of niet.
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Foto 3 : Het huis, in 1940, van Anne Frank, Prinsengracht nr. 263 9gevel
die uitgeeft op het kanaal; links, nr. 261 en, rechts. Nr. 265). Een “geheel
glazen” huis (zonder luiken) met 5 verdiepingen. Buren, die heel dichtbij
zitten.
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Foto 4 : Plan van de Prinsengracht nr. 263 (1942-1944). De acht
onderduikers leefden in het “Achterhuis”. De vier Franks en Dussel op de
2de verdieping. De 3 Van Daans op de 3de verdieping.

Op de 2de verdieping zorgt de draaikast op de overloop voor de verbinding
tussen het voor- en het achterhuis.

Dit plan, waar ik een aantal aanwijzingen aan toegevoegd heb, vindt u in
alle uitgaven van het Dagboek. Het lijkt alsof niet op dezelfde schaal
getekend is : de gevel van het gebouw is ongeveer 8m. Breed, terwijl het
binnenkoertje slechts 3,70m. Breed is.
Om een overzicht van het geheel te hebben, moet u de drie, hier aangeduide
verdiepingen de een op de andere plaatsen, eronder nog een gelijkvloers aan
toegvoegen en erboven een zolderverdieping, waar de trappen D en F naar
toe leiden.
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Foto 5 : De draaikast (in een reconstructie) : deze bevindt zich op het einde
van de gang op de 2de verdieping, wanneer men van het voorhuis komt en
zich toegang wil verschaffen tot het achterhuis.
1. Open - 2. Gesloten.
Het venster, waarvan men een hoek ziet, is het tweede in deze kleine gang. 
Deze vensters geven zicht op het binnenkoertje.
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Foto 6 : De kamer van Anne Frank zelf en van de tandarts Dussel.
Doorheen de ruiten heeft men uitzicht op 2 huizen van de Keizersgracht.
Talrijke oude huizen verdringen zich rond een centrale groene ruimte.
Vanuit al hun vensters zonder luiken heeft men en had men uitzicht op de
kamers van de 8 onderduikers. Noteer dat het venster naar buiten opengaat.
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Foto 7 : U bevindt zich op de 2de verdieping, aan één van de twee vensters
van het magazijn dat uitziet op de binnenkoer. U bemerkt, links van de
waterafvoerbuis, het 2de venster van de fameuse gang en, rechts van deze
buis, de muur van het achterhuis.
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Foto 8 : U bevindt zich in de gang. U bemerkt, aan uw linkerkant, de
draaikast in open stand en, aan uw rechterkant, doorheen het venster, de
muur van het achterhuis.
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Foto 9 - 11 : U bevindt zich op de 3de verdieping, op het terras dat het voor-
met het achterhuis verbindt.

a) de eerste puntgevel op de binnenkoer (aan uw rechterkant) is deze van
het voorhuis van Anne Frank; de andere is deze van het buurhuis (nr. 265);
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b) vanuit dezelfde positie, maar uw blik naar beneden gericht naar de
binnenkoer, bemerkt u 6 openingen : de eerste, rechts, behoort tot het
voorhuis van Anne Frank, de 5 andere tot het buurhuis (nr. 265);
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c) wanneer u op het terras ietwat vooruitgaat, bemerkt u boven u de
klokketoren van de Westerkerk evenals het “Home Anne Frank” (recente
constructie).
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Foto 12 : De achterkant van het achterhuis.
Foto genomen van aan de voet van het gebouw aan de Keizersgracht. Via de
tuin heeft men gemakkelijk toegang tot het Anne Frank huis. De schouw
links zou 365 dagen in het jaar gerookt hebben !  De bewoners van het
achterhuis konden onmogelijk onopgemerkt blijven, en het achterhuis zelf
nog minder, wat de heer Frank er ook van moge zeggen!
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Foto’s 13 - 14 : Als men de data gelooft, zouden deze twee teksten
geschreven zijn met 4 maand afstand tussen beide. Men vergelijke
achtereenvolgens en afzonderlijk enerzijds de teksten zelf, anderzijds de
handtekeningen. Het 1ste document is de facsimile van het opschrift van het
Dagboek. Het tweede is de facsimile van een tekst, door Anne Frank op de
rug van één van haar foto’s geschreven. Het “volwassen” handschrift is van
een 4 maand eerdere datum dan het “kinderlijk” beeldschrift.
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Foto 15 : Dit is een facsimile van de laatste bladzijde van het manuscript
van het Dagboek (1 augustus ‘44). Een handschrift, dat op alle punten
verschillend is van dat van 22 maand ervoor (10 oktober ‘42 + foto 14)
maar anderzijds sterk gelijkt op dat van 26 maanden ervoor (12juni ‘42 +
foto 13).
Noteer dat de foto’s 13 en 15 beide een tekst voorstellen uit het Dagboek,
wat voor foto 14 niet het geval is.
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Latere gegevens hebben Faurisson ook hier gelijk gegeven. Immers, in 1980
werden de manuscripten door een Duitse rechtbank onderzocht en dit bracht
een verrassend feit naar voren. Wij citeren in dit verband uit het boek van
H. Le GOFF, Les grands truquages de l’histoire, blz. 35-37 :
“In 1979 had Otto Frank, de vader van Anne, een proces ingespannen tegen
een 75-jarige gepensioneerde, een zekere Ernst Romer, die publiek
verklaard had niet aan de authenticiteit van het Dagboek te geloven. Otto
Frank won dit proces, maar Romer ging in beroep. Om te trachten in deze
zaak definitief klaar te zien, vroeg het Hamburgs gerechtshof aan het
“Bundeskriminalamt” een expertise van het manuscript uit te voeren.
Het “Bundeskriminalamt” deed dit en gebruikte daarvoor de meest
geperfectionneerde methodes, waaronder ultravioletstralen, de
stereomicroscoop.... Het is het resultaat van deze expertise van 5 mei 1980
dat Anton Muller mij ter hand stelde. Het was verbluffend: “De op de losse
bladen aangebrachte verbeteringen zijn geschreven in blauw-zwarte en rode
inkt en in potlood”, zegt het verslag, “maar ook gedeeltelijk in zwarte,
groene en blauwe balpuntinkt.” Welnu, het verslag voegt er aan toe: “de
balpuntinkten van dit type kwamen pas op de markt in 1951” - dus negen
jaar na het zogezegd origineel opstellen van het Dagboek en zes jaar na de
dood van Anne Frank.
Zeker, het gedeelte dat fout werd bevonden, bestond enkel uit verbeteringen
en bijvoegingen. Maar, sinds de expertise van Mina Becker in 1960, weten
we dat het hele manuscript, correcties en toevoegingen inbegrepen, door
dezelfde hand geschreven is. De auteur van de correcties en toevoegingen is
dus ook deze geweest van de rest van het manuscript en dat kan Anne Frank
niet zijn!
Was deze auteur niet de vader van Anne Frank zelf, die na 1950 aan zijn
origineel manuscript een Nederlandse vertaling zou toegevoegd hebben van
de vele toevoegingen aangebracht aan de Duitse versie? Bezorgd als hij was
zich te beschermen tegen elke betwisting aangaande de echtheid van deze
toevoegingen, zou hij zelf door het onoplettend gebruik van een balpen,
onvrijwillig het bewijs geleverd hebben dat het Dagboek niet het authentiek
getuigenis is, zoals hij beweerde, maar een literair bedrog.”
Na het overlijden van de heer Otto Frank in augustus 1980 kwamen de
manuscripten in het bezit van het Nederlandse Rijksinstituut voor
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Oorlogsdocumentatie. Toen bleek dat Otto Frank veel meer uit de
manuscripten had weggelaten dan men oorspronkelijk vermoedde.
Het R.I.O.D. plande een uitgave van de volledige tekst van de manuscripten
voor eind ‘82. Toen wij, in april 84 vroegen hoe het stond met deze uitgave,
kregen we volgend antwoord:

Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie

Ref.:   vdS / JS                                 Amsterdam, 26 april 1984

Geachte heer

In antwoord op uw brief van 9 april j.l. kan ik u               
                    meedelen dat onze uitgave van de dagboeken van Anne Frank

niet vóór de winter van 1984/’85 zal worden gepubliceerd.

Hoogachtend,

G.P. van der Stroom
Afd. Onderzoek
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Aangetekend schrijven met bewijs van ontvangst.

Univ. Prof. Dr. Robert FAURISSON
10, Rue de Normandie,
F - 03200 VICHY

VICHY, 18 februari 1981

Aan minheer de Directeur, verantwoordelijke van het Rijksinstituut voor
Oorlogsdocumentatie,
Herengracht 474
ND-AMSTERDAM

Mijnheer de Directeur,

Het onderwerp van mijn brief is het “Dagboek” van Anne Frank.

Als ik de pers mag geloven en namelijk de Jewish Chronicle van 6 februari
1981, p. 2 (“Complete Anne Frank Diary to be printed”, from Maurits
Kopuit), stelt u in het vooruitzicht een volledige versie van het “Dagboek”
van Anne Frank uit te geven. Volgens dit en andere artikels die in deze
periodiek of in andere periodieken verschenen, schijnt u zich voor te
houden elk element dat zou toelaten de authenticiteit van het “Dagboek”
vast te stellen, aan het publiek te leveren.

Daar ik aan de echtheid niet geloof van wat onder zulke uiteenlopende
vormen gepubliceerd en iedere keer voorgesteld werd als het “Dagboek”
van Anne Frank, veroorloof ik mij met alle respect, mijn kandidatuur in te
dienen bij het comité van specialisten die de nieuwe als volledig
aangekondigde versie op punt stellen zullen ter publicatie.

De reden van mijn kandidaatstelling is de volgende: ik heb zeer grondige
studie van het “Dagboek” opgesteld en leidde een lang onderzoek te zake;
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de heer Otto Frank en de bijzonderste getuigen heb ik ondervraagd; mijn
onderzoekingen brachten mij verschillende keren in Amsterdam; door
mezelf of door derde personen heb ik het genoegen gehad uw instituut te
raadplegen (misschien herinnert zich Mr. Stuldreher nog mijn bezoek?). Het
resultaat van mijn werk is samengevat in een rapport dat aan het Tribunaal
van Hamburg (in de zaak Frank tegen Romer) voorgelegd werd. Het werd
ook in het werk van Serge Thion, Vérité historique ou vérité plitique?,
Paris, La Vieille Taupe, 1980, B.P. 9805, 75224 PARIS CEDEX 05, &) F.,
van hetwelk u of één van uw medewerkers kennis genomen hebt,
gepubliceerd. De blz. 213-300 behandelen het “Dagboek” waarvan ik, na
analyse, zeg dat het literair bedrog is.

Ik denk de eerste ter wereld te zijn geweest die mededeelde wat de
journalist van de “Jewish Chronicle” uiteindelijk aan zijn lezers liet kennen
wanneer hij schrijft dat de Duitse tekst van het “Dagboek” “aanzienlijk
afwijkt van de Nederlandse tekst”. Het is inderdaad merkwaardig dat een
Duitse lezer en een Nederlandse lezer niet over dezelfde tekst noch over
dezelfde persoon spreken als ze samen discussiëren over Anne Frank of
haar Dagboek!
Ik meen het bewijs van de enorme en spektakulaire verschillen gebracht te
hebben tussen de twee teksten en, bijgevolg, tussen de twee personen. De
Nederlandse versie is opgevat om ons in Anne Frank een klein meisje te
laten herkennen wanneer men ons in de Duitse tekst een hooggekultiveerd,
pervers persoontje voorstelt. M. Frank heeft zich voor de authenticiteit der
twee Anne’s persoonlijk borg gesteld, wat helemaal onmogelijk en
onverenigbaar is.
Sinds het verschijnen van mijn in juli 1978 beeindigd onderzoek, spreekt
het van zelf dat ik aardig wat andere informatie vergaarde betreffende het
leugenachtige karakter van M. Frank en zijn werk. Ik geloof niet dat deze
informaties u onverschillig zouden kunnen laten, maar ik wens dit punt
even terzijde te laten om terug te komen op de publicatie die u in het
vooruitzicht stelt, daar de Kritiek van Teksten en Documenten mijn
specialiteit is.
Ik denk dat mijn werkmethode haar proeven doorstaan heeft met het
fameuze “Dagboek” daar zij punten opgediept heeft die vandaag met
zekerheid als ten minste zeer sterk twijfelachtig aangezien worden.
Vandaag de dag is het onmogelijk geworden iemand, die zou zeggen of
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schrijven: “Ik geloof niet in de authenticiteit van het “Dagboek” te
veroordelen, slecht te behandelen of uit te schelden.

Ongelukkiglijk bestaat er een zekere tendens om de laatste
overlevenskansen van wat overblijft van de leugen te willen verdedigen.
Voor wat u aanbelangt hoop ik dat u de mening niet deelt van degenen die
schrijven dat uw Instituut zal bewijzen dat het “Dagboek” authentiek is. Dit
zou besluitvorming zijn alvorens te onderzoeken. Het is bespottelijk te
schrijven, zoals Maurits Kopuit het doet: “Ten einde te ontdekken als de
afwijking (tussen Nederlandse en Duitse teksten) veroorzaakt geweest is
door verschillen in de vertaling of als de Duitse vertalers toegang hadden
gehad tot een originaler materiaal, zal dit punt onderzocht worden”. De
journalist neemt inderdaad maar twee (ten andere bedrieglijke) hypothesen
aan, zonder maar een ogenblik te denken aan de hypothese, die zich in dit
preciese geval aan de geest opdringt: de hypothese van een
tekstenfabricatie.

Ik durf te hopen dat tussen uw geschriftenanalyse deze van Otto Frank, van
Isa Cauvern en van Anneliese Schutz zullen te vinden zijn.

Ik geloof niet dat men, om mijn kandidatuur te weigeren, zal laten gelden
dat ik reeds mijn eigen besluit heb uitgedrukt over hetgeen reeds verscheen.
Deze stand van zaken kan geen aanduiding zijn over mijn bevoegdheid tot
analyseren als het erom gaat nieuw materiaal te onderzoeken. Dit wil enkel
zeggen dat ik zeer argwanend sta tegenover deze zaak. Ik geloof dat het in
uw belang en in het belang van een wetenschappelijk onderzoek is dat dit
door mensen van alle opinie en geloof wordt uitgevoerd. Voor zover ik weet
zijn de geneesheren, die te Lourdes belast zijn met het onderzoek der
“gemiraculeerden”, niet precies gelovigen. De vergissingen der zgz.
Expertises van 19660/1961 zouden niet terug moeten gebeuren.

Zeer tot uw dienst,

R. FAURISSON
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