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Amsterdam, 1942ko uztailaren 9a. Anne 
Frank eta bere familia etxe baten atzeko 
aldean ezkutatu ziren naziengandik. Or-
durako, Rotterdamen Carry Ulreich ere 
ezkutuan bizi zen familiarekin. Guztira 
30.000 judutik gora ezkutatu ziren Her-
behereetan alemaniarren okupazioak 
iraun artean, eta gehienak, 25.000 ingu-
ru, onik atera ziren beren ezkutalekue-
tatik. Carry Ulreichek, Anne Frankek be-
zala, egunkari batean idatzi zituen hiru 
urtez ezkutuan bizitakoak. Eta berriki 
egunkaria lehenengoz argitaratu da ‘s 
Nachts droom ik van vrede (Gauez bakea 
amesten dut) izenburupean.
 Carry Ulreich Anne baino bi urte eta 
erdi zaharragoa zen, 16 urte zituen ia. 
Ulreich familiak Polonian zuen jatorria; 
Frank familia, aldiz, Alemaniatik zeto-
rren –Anne bera jaio ondoren joan ziren 
Herbeheretara–.
 Biek zituzten haiek ezkutatzen lagun-
tzeko eta, ondorioz, bizitza arriskuan 
jartzeko prest zeuden bizilagunak. Bai-
na Frankdarrek, “atzeko etxean” sartu-
ta, ez zuten laguntzaileekin ia harreman 
zuzenik. Carryren familiako kideek, be-
rriz, etxea partekatzen zuten Zijlmans 
familiarekin. Anne Frank, judua izanik 
ere, ohitura lasaiagoko inguru libera-
lean hazi zen. Carry eta familia judu 
ortodoxo zorrotzak ziren, eta etxean 
hartu zituzten Zijlmanstarrak katoliko 

praktikanteak. Hala, bi familien arteko 
eztabaida eta hausnarketa teologikoak 
jaso zituen Carryk, baita talka horrek 
ezkutuko egunerokotasun estuan era-
giten zituen arazo eta zalantzak ere. 
Esaterako, Carryk bere buruari galdetu 
zion zergatik ezin zuen jan bizilagun 
katolikoek jaten zuten berdina, koshe-
rra edo juduei egokitua ez zen otordua 
lehenengoz egin zuenean: “Gaur un-
txi errea gurinarekin afaldu dugu (...) 
lehenengo aldia da tefra jaten dugula, 
eta azkeneko aldia izatea nahiko nuke”.  
Baina berehala egunkariari aitortu zio-
nez: “Egia esan, oso ona zegoen. Oilas-

koa ematen zuen. Zergatik ezin dugu 
horrelakorik jan?”. 
 Talkak talka, Zijlmans familiaren aha-
legina eta eskuzabaltasuna aitortu zuen 
eskerronez. Etxeko gela nagusia, leiho-
duna, utzi zietela idatzi zuen eta “haiek 
pataten txokoan itxian” lo egiten zutela.
 Ñabardura horiekin guztiekin ere, bi 
nerabeen bizipenak berdintsuak izan 
ziren naziengandik ezkutuan izan ziren 
bitartean. Amaiera, ordea, oso bestela-
koa izan zuten bi historiek. Anne Frank 
tifusak hil zuen 1945eko martxoan, Ber-
gen-Belsen esparruan. Carry Ulreichek 
90 urte bete berri ditu azaroan. n
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AMAIERA ONEKO ANNE FRANK

Carry Ulreich (ezkerrean) eta Rachel ahizpa 1939an. Hurrengo urtean  alemaniarrek Rotterdami eraso 
egin eta okupatu zuten. Ondorioz, Ulreich familia ezkutatu egin zen eta Carryk egunkari batean jaso 
zituen ezkutuko bizimoduaren nondik norakoak, Anne Frankek egin bezala. 
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