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história contada em A família Frank que sobreviveu impressiona 
tanto quanto a daquela outra família Frank — a de Anne Frank —, 

que não sobreviveu. Mas com a seguinte diferença: antes de mais nada, é 
a história de uma triunfante vitória sobre as circunstâncias, e não de uma 
fatal submissão a elas.

São tantas as tragédias associadas à Segunda Guerra Mundial e ao 
período posterior que a tragédia dos judeus holandeses facilmente poderia 
passar despercebida. Poderia mesmo — não fosse a sobrevivência do diário 
de Anne Frank — ter fi cado esquecida de modo geral. Entretanto, embo-
ra em menor escala que a vivida pelos judeus poloneses, ela merece ser 
lembrada. A comunidade judaica de nativos holandeses era dotada de ex-
cepcional talento, além de estar totalmente integrada à sociedade daquele 
país. A ela se haviam juntado, nos anos 1930, um grande contingente de
judeus alemães perseguidos pelo Reich de Hitler. É dessa comunidade
de emigrados que a história dos Frank, de Gordon Sander, se ocupa.

Ironicamente, os judeus alemães fugiram da Alemanha para a Ho-
landa por acreditarem que ali estariam a salvo. Na Primeira Guerra Mun-
dial, a Holanda proclamara sua neutralidade, que foi sempre respeitada 
por todas as nações em guerra. No entanto, em 1940, Hitler decidiu 
invadir o território holandês em seu blitzkrieg,* seguindo pela Bélgica até 

IINTRODUNTRODUÇÃÇÃOO
John Keegan

* Guerra-relâmpago, uma ofensiva poderosa realizada pelos nazistas com fi ns expansio-
nistas. (N.T.)

A
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1010  A família Frank que sobreviveu

o interior da França. No período subseqüente ao seu triunfo, a Holanda 
tornou-se, assim, mais uma parte da Europa ocupada pela Alemanha, e 
os judeus holandeses fi caram reféns das políticas raciais de Hitler.

Até 1942, os judeus holandeses puderam sobreviver graças à tole-
rância alemã. Depois, fi cou claro que os invasores pretendiam mobilizar-
se contra eles, deportando-os para o leste. Prevendo os horrores que se 
seguiriam a essa deportação, alguns deles começaram a procurar locais 
para se esconder. Ambas as famílias Frank o fi zeram, em Amsterdam e 
em Haia, respectivamente.

Os Frank de Amsterdam foram traídos ao fi nal, caindo nas mãos dos 
alemães. Os de Haia foram protegidos e abastecidos por bons amigos 
holandeses, até que, em 1945, os soldados do Exército Canadense de 
Libertação fi nalmente apareceram e eles puderam sair dos esconderijos 
e emergir para a liberdade.

Tenho o privilégio de conhecer pessoalmente Dorrit Frank, hoje sra. 
Sander, que conseguiu sobreviver à guerra escondendo-se em Haia. A 
experiência parece não lhe ter deixado marcas, e na verdade ela encara 
aqueles anos como uma “aventura”. Essa aventura poderia ter terminado 
na câmara de gás. Só a coragem e a resistência que ela demonstrou já 
fazem com que a história mereça ser contada. Gordon Sander, seu fi lho, 
transformou essa saga pessoal num emocionante e importante relato so-
bre a ocupação da Holanda e sua libertação. O livro A Família Frank que 
sobreviveu é uma grande contribuição para que se possa compreender a 
Segunda Guerra Mundial em toda a sua complexidade.
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dia 14 de julho de 1942, uma terça-feira, foi o mais longo das 

vidas de Myrtil e Flory Frank, e de suas fi lhas Dorrit e Sybil, 

quatro imigrantes judeus alemães surpreendidos na Holanda ocupada. 

Dorrit recorda que, aproximadamente às dez da manhã, ela, a mãe e a 

irmã deixaram a última residência legal onde haviam vivido, no n.9 da 

Eendrachtstraat, uma pequena e inexpressiva rua no Rivierenbuurt — ou 

Bairro dos Rios, no distrito de Zuid, em Amsterdam — e começaram a 

caminhar para o norte, em direção à principal estação de trens da cidade, 

a Centraal Station. Estavam acompanhadas por Annie van der Sluijs, pro-

fessora de holandês de Dorrit e muito amiga da família, que concordara 

em que os Frank se escondessem em um pequeno apartamento que ela 

alugava em Haia. Caminhando duas a duas com determinação — se bem 

que não muita, para não atrair atenção sobre si —, as quatro mulheres, 

vestidas displicentemente, concentravam-se numa única coisa, naquela 

manhã abafada de julho: chegar sãs e salvas a Haia. “Fazia muito calor, e 

estávamos apavoradas”, comentou Dorrit. Haia, que normalmente fi ca a 

cinqüenta minutos de trem de Amsterdam, “parecia estar a milhões de 

quilômetros de distância”. E, na prática, considerando o verdadeiro cam-

po minado que elas teriam de atravessar,  realmente estava.

Quando as Frank saíram do n.9 da Eendrachtstraat e deram os pri-

meiros passos em meio à clara luz do dia da Holanda ocupada, o terror 

palpitante que sentiram no dia 10 de maio de 1940 (o dia da invasão 

PRÓLOGOPRÓLOGO
14 de julho de 1942

O

“Agora precisamos desaparecer...”

Foi o que disse Myrtil à sua família, na 
Eendrachtstraat n.9, em Amsterdam, uma 

noite antes de os Frank “submergirem”
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1414  A família Frank que sobreviveu

alemã) — o sentimento de que mais uma vez estavam sendo caçadas 

pelos nazistas, aqueles mesmos nazistas de que já tinham conseguido 

escapar sete anos antes — inundou-as novamente, fazendo com que as 

três onderduikers (ou “pessoas que submergem”, como eram chamados 

os judeus e as outras pessoas que, em número cada vez maior, estavam 

indo se esconder) se sentissem desfalecer e fi cassem com o passo inse-

guro. A partir daquele instante, as Frank, que agora não estavam usando 

as suas sterren amarelas obrigatórias, o que por si já era considerado um 

verdadeiro crime, estavam com as próprias vidas entre as mãos. Mas não 

havia retorno possível.

Anos mais tarde, Dorrit e Sybil recordariam alguns detalhes daquela 

longa e perigosa caminhada até a estação de trens, no distante centro 

da cidade. “Estávamos em verdadeiro transe”, disse Dorrit. Entretanto, 

examinando um mapa de ruas de Amsterdam, é possível recompor o 

provável trajeto que as quatro mulheres fi zeram naquela manhã, como 

também Myrtil, que decidira juntar-se a elas mais tarde, achando que 

um grupo de cinco pessoas poderia despertar muitas suspeitas. Como 

o mapa demonstra, existem apenas uns tantos modos de se atravessar 

os cerca de três quilômetros, de sul a norte, desde a Eendrachtstraat até 

a Centraal Station. E é quase certo que as mulheres tenham tomado o 

caminho mais direto.

Primeiramente, as quatro devem ter feito um curto ziguezague ao 

saírem da pequena e confusa parte do Rivierenbuurt, onde fi cava a En-

drachtstraat: virando primeiro à direita, por várias centenas de metros da 

Grevelingenstraat; depois à esquerda, pela Volkerakstraat, e em seguida 

novamente à direita, pela Deurloostraat. Isso as levaria até a Scheldes-

traat, uma importante artéria norte-sul que, depois do Amstelkanaal, se 

transforma na Ferdinand Bolstraat, e é uma das principais ruas que saem 

da zona sul de Amsterdam.

Nas calçadas apinhadas de gente, naquilo que se tornara um gran-

de curral para o grosso da população judaica da Holanda, Flory, Dorrit, 

Sybil e Annie devem ter encontrado no início uma grande circulação de 

pedestres. Ali — enquanto passavam por vários grupos de judeus, todos 

prova_02.indd   14prova_02.indd   14 11/4/2007   07:48:2511/4/2007   07:48:25
Preto de escalaPreto de escala



Prólogo   1515   

ainda com suas estrelas, juntamente com a usual mistura dos cidadãos 

não-judeus de Amsterdam a caminho da Ferdinand Bolstraat e suas ruas 

adjacentes, em busca das lojas de artigos baratos — estariam testando 

pela primeira vez sua serenidade.

Naquele dia, a realidade da ocupação alemã não era mais evidente 

do que na maioria dos setecentos e noventa e tantos outros dias decorri-

dos desde 16 de maio de 1940, quando a vitoriosa Wehrmacht marchou 

por Amsterdam, arrastando os seus equipamentos, inclusive uma clamo-

rosa banda marcial, à qual seguia-se a Gestapo e outras unidades da nova 

administração “civil”, enquanto milhares de holandeses assistiam a tudo 

em lágrimas.

Os alemães, para não se indisporem ainda mais com a população local 

— que pretendiam ganhar para a causa nazista —, mantiveram-se bem 

mais discretos desde então, permitindo que a maior parte da administra-

ção do dia-a-dia, na antiga cidade de oitocentos mil habitantes, fi casse 

entregue aos seus “primos” holandeses, que tinham mentes disciplinadas. 

Esse confortável arranjo deu tão certo que eles raramente sentiram neces-

sidade de colocar mais de cem policiais na cidade de uma só vez.

A principal e memorável exceção a essa regra ocorreu durante a 

Februaristaking — ou a “greve de fevereiro” — no ano anterior, quando 

grandes setores da população se rebelaram contra o aumento das medidas 

antijudaicas, interrompendo as atividades de transporte e mergulhando a 

cidade no caos. A greve (classifi cada por pelo menos um acadêmico ho-

landês como a única greve antipogrom da história) deixou desnorteados 

os alemães, para quem a batalha pelos corações e mentes dos holandeses 

já fora vencida. A quase-insurreição foi rapidamente reprimida com a 

ajuda armada de centenas de policiais alemães adicionais, com ordens 

de atirar à vontade — o que realmente eles fi zeram, assassinando nove 

grevistas e simpatizantes e ferindo muitos outros.

Desde então as coisas se tinham acalmado consideravelmente, e as-

sim permaneceram, permitindo que as forças alemãs retornassem à situ-

ação reservada que preferiam, deixando a vigilância de Amsterdam nas 

mãos da polícia local. Se Flory, Dorrit, Sybil e Annie viram algum poli-
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1616  A família Frank que sobreviveu

cial, enquanto subiam rapidamente pela Ferdinand Bolstraat afetando o 

máximo de jovialidade que podiam em tal situação, provavelmente seria 

um holandês. Claro que se tivessem procurado teriam visto passar al-

gum veículo alemão, militar ou do setor administrativo. Entretanto, pelo 

menos à distância, tudo parecia perfeitamente normal. Apenas o usual 

enxame de compradores, carros, caminhões e, é claro — pois se estava na 

Holanda —, de miríades de bicicletas.

Isto se as mulheres estivessem procurando ver alguma coisa. Mas é 

claro que não estavam. Naquele momento, seu único interesse era che-

gar logo à estação e subir no trem. Seus olhos fi xavam-se diretamente 

adiante.

Da mesma forma, aquelas mulheres sem dúvida poderiam ter visto 

de relance os cartazes de propaganda sobre a mais recente vitória dos 

exércitos de Hitler na Rússia, que então se aproximavam decididamente 

de Moscou; ou sobre os submarinos alemães em manobras no Atlântico, 

afundando navios cargueiros dos Aliados; e muitas outras variadas ma-

nifestações do governo nazista. É evidente que elas não precisavam de 

nenhum cartaz para lembrar-lhes que qualquer rumor mais corajoso (e 

ilícito) sobre um suposto Segundo Front na Europa e qualquer esperança 

plausível de uma invasão aliada à Festung Europa∗ poderiam acontecer 

apenas nos anos vindouros. Elas sabiam disso. Por essa razão é que iam 

“submergir”.

Também não era preciso que ninguém lhes recordasse o principal 

motivo da sua decisão de se esconder: a eliminação, em escala rápida e 

cada vez mais visível, da população judaica. Seria possível discernir isso 

no próprio olhar assombrado dos judeus com os quais elas cruzavam 

na rua, devidamente assinalados com a estrela, muitos deles certamen-

te perguntando-se quando as “autoridades”, juntamente com o Joodsche 
Raad, ou Conselho Judaico (a “organização da comunidade” criada pelos 

alemães às vésperas do Februaristaking para lidar melhor com as “ques-

∗ “Europa fortifi cada” era uma estratégia de defesa alemã contra uma possível invasão 
aliada, e consistia em uma linha de fortifi cações armadas ao longo da costa oeste. (N.T.)
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Prólogo   1717   

tões judaicas”), dariam o próximo passo. Debaixo de intensa pressão de 

Berlim para que se cumprisse a estipulada contribuição holandesa à En-
dlösing (Solução Final), elaborada recentemente, Ferdinand Aus der Fün-

ten — o administrador austríaco da Zeentralstelle, ou Escritório Central 

da Emigração Judaica, como era eufemisticamente chamada a organiza-

ção para a agilização da Endlösing — já comunicara ao Conselho o seu 

extremo desagrado diante da insufi ciente resposta à primeira chamada 

ofi cial de judeus, dez dias antes, para a “preparação para o trabalho” no 

leste: menos da metade dos convocados compareceu.

Na semana anterior, a cidade de Amsterdam fervilhara com boatos 

de que Aus der Fünten e seu colega nazista austríaco Hans Albin Rau-

ter, chefe da SS local, preparavam uma espécie de ataque maciço aos 

três semiguetos judeus em bairros da cidade, inclusive no Rivierenbuurt. 

Evidentemente, um certo número de judeus convocados já começara a 

suspeitar qual seria o signifi cado real da expressão “preparação para o 

trabalho”. Aus der Fünten e Rauter haviam concordado, confi dencial-

mente, que alguma coisa tinha de ser feita.

De fato, naquele mesmo momento, enquanto as mulheres cami-

nhavam para o norte pela Ferdinand Bolstraat, os homens de Rauter 

preparavam-se para realizar uma batida relâmpago (razzia) na Amster-

dam judaica, a fi m de agilizar as coisas. Seria a primeira de uma série de 

batidas que acabariam por limpar a cidade de sua população judaica da 

superfície. Após dois anos de jogo de gato-e-rato com a comunidade de 

judeus (se é que se poderia chamar de comunidade aquela população de 

cento e quarenta mil judeus nativos, encurralados e divididos), a ratoeira 

nazista estava a pique de se fechar de repente.

Sem dúvida, se estivessem olhando alguma coisa, Flory, Dorrit, Sybil 

e Annie teriam visto as evidências dessa crescente tensão, naquela manhã 

em Amsterdam. Se não, poderiam senti-las.

Em frente caminhavam aquelas três judias acompanhadas pela 

amiga holandesa, passando pelo famoso mercado das pulgas da Albert 

Cuypstraat, repleto como sempre de pechincheiros e de barracas esten-

dendo-se a perder de vista; pela cervejaria Heineken, alta, com as gran-
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1818  A família Frank que sobreviveu

des letras douradas “HEINEKEN BROUWERIJ” orgulhosamente destacadas 

na parte lateral; pela Stadehouderskade e pelo coração do centro; pelo 

Prinsengracht, o primeiro dos grandes “anéis” de canais abrangendo toda 

Amsterdam; pelo anel seguinte, o Keizergracht, e pela sede do banco 

estatal, o Nederlandse Handelsmaatschappij, cujo corpo de direção era 

colaboracionista e cujo prédio mais parecia uma fortaleza. Esculpida na 

fachada de granito do banco, uma frisa mostrava três vigorosos operários 

que pareciam olhar fi xamente as fugitivas, indiferentes ao seu destino.

Em frente, em direção ao alvoroçado coração da cidade ocupada — ha-

veria agora mais paletós e gravatas, como também mais uniformes alemães 

—, elas se preparavam para a ainda mais arriscada e ilegal viagem de trem 

até Haia, cuja silhueta avultava-se ao longe. O grupo de fugitivas conti-

nuou andando, subindo pela Rokin lotada de gente, atravessando a praça 

Dam e passando pelo palácio vazio da rainha Guilhermina. Após a invasão 

alemã, em 1940, a exilada Moeder des Vaderlands — Mãe da Nação, como 

era carinhosamente chamada antes da guerra — fugira para a Inglaterra, 

de onde transmitia infl amados discursos radiofônicos de resistência pela 

rádio britânica ilegal. Alguns súditos de Guilhermina escutavam. Outros, 

resignados com a inevitabilidade da vitória alemã, não. De qualquer modo, 

é possível que estivesse estacionado ali algum carro blindado alemão, nem 

que fosse apenas como um alerta a lembrar quem realmente governava a 

terra de Guilherme o Taciturno. Teria sido difícil evitá-lo.

Em frente andavam elas, os olhos sempre direcionados adiante, 

como haviam combinado na noite anterior, quando Myrtil revelara pela 

primeira vez à família os seus preparativos para “submergir” em Haia. 

“Agora vamos ter de desaparecer”, dissera ele a suas fi lhas, que o ouviam 

de olhos arregalados (sua mulher, é claro, já sabia). Passaram pelo café 

restrito apenas a judeus, o mesmo onde Dorrit e seu noivo Edgar haviam 

se encontrado no último mês de março. Agora ele estava “interno” (como 

se dizia) em Kamp Westerbork, o campo de trabalho alemão situado no 

nordeste e ainda acessível ao público. (Sem que Dorrit soubesse, Edgar 

estava prestes a ser chamado para tomar o primeiro trem em direção ao 

leste, seguindo para Auschwitz na manhã seguinte.)
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Naquela ocasião, Edgar fora liberado de Westerbork durante o dia 

para que pudesse se registrar no último censo. Os alemães ainda ten-

tavam manter as aparências. O dono do bar, no início, tentou impedir 

sua entrada no café porque, para ele, aquele jovem de olhos azuis e ca-

belo louro não parecia sufi cientemente judeu! Imaginem: não era sufi -
cientemente judeu! E eles só puderam rir, apesar de tudo. Não era 
sufi cientemente judeu!

Talvez Dorrit se lembrasse disso, enquanto caminhava.

Em frente, pela Damrak apinhada de passantes, mais perto, mais per-

to, depressa, porém não depressa demais, para frente, para a liberdade, ou 

o que quer que as esperasse no recém-prometido onderduikers, na Pieter 

van den Zandestraat n.14, o endereço do apartamento de Annie.

Finalmente, às onze e trinta, cerca de uma hora e meia depois de 

terem saído da Eendrachtstraat, as quatro mulheres penetraram na ca-

vernosa Centraal Station.

A primeira etapa da submersão chegara ao fi m.

Agora vinha a segunda parte, a mais perigosa: a viagem de cinqüenta 

e cinco minutos de trem até Den Haag. Saindo pouco depois do meio-

dia, o trem, com dez vagões e três Klasse, estava programado para fa-

zer uma parada em Leiden antes de prosseguir até Haia, onde os Frank 

tinham vivido durante os sete primeiros anos de seu exílio holandês. 

Durante os dias tranqüilos anteriores à guerra e à invasão alemã, quando 

a família morava numa casa grande, de três andares, em Scheveningen — 

o litoral de praias junto a Haia —, eles haviam ido e vindo por aquele 

caminho várias vezes.

Mas, é claro, aquilo fora no tempo em que os judeus eram livres 

para viajar, antes que começasse o jogo de gato-e-rato com os nazistas. 

No caso deles, o jogo incluíra uma mudança intermediária para Hilver-

sum — pois os alemães obrigaram todos os refugiados judeus alemães 

a se retirarem do litoral, sob o vago pretexto de que poderiam facilitar 

uma futura contra-invasão aliada — e uma outra posterior, forçada, para 

Amsterdam, na Eendrachtstraat, como parte da maior concentração da 

população judaica.
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As mulheres subiram num vagão com o aviso de “2nd Klasse”. Myrtil 

e Annie, ao elaborarem os planos para aquele dia, tinham concordado 

que seria melhor fazerem a viagem em segunda classe, embora naquele 

trem todas as classes representassem, essencialmente, o mesmo risco. Em 

silêncio, as quatro penetraram numa das cabines atapetadas do trem, que 

estava vazia. Flory e Dorrit sentaram-se diante de Annie e Sybil, delibe-

radamente evitando se olharem, cada qual desempenhando seu papel.

As três mulheres, sem o sinal da estrela, embarcaram no trem como 

se fossem criminosas, e sua amiga não-judia sentia-se uma terrível cons-

piradora. Agora realmente tinham passado do ponto além do qual não 

haveria retorno. Antes de embarcarem, se fossem apanhadas sem as suas 

sterren por um policial holandês — especialmente algum mais simpático 

à sua causa —, as prováveis onderduikers poderiam ser liberadas depois 

de uma simples repreensão. Mas tomar um trem, qualquer trem, era 

diferente. Flory e as meninas, num declarado desafi o ao ato amplamen-

te divulgado de 15 de junho, proibindo os judeus de viajarem de trem 

ou em qualquer outro meio de transporte público, como também ao 

edito de 29 de abril exigindo que todos eles usassem as sterren, agora 

eram presumivelmente fugitivas e não mais poderiam ser liberadas com 

uma simples repreensão: teriam ido presas. Enquanto Flory aguardava a 

partida — lembrou-se ela depois —, não podia evitar recordar a última 

vez em que os Frank haviam tomado um trem, fugindo dos nazistas, em 

março de 1933, depois da decisão inicial de partir em busca do santuá-

rio holandês. Mas então fora diferente: pelo menos eles sabiam o que os 

aguardava à frente, ou pensavam que sabiam.

Mas havia pouco tempo para retrospectos. A única coisa que impor-

tava agora era chegar lá, na Pieter van den Zandestraat n.14.

Depois do que parecia uma eternidade, fi nalmente o velho trem a 

vapor saiu serpenteando da Centraal Station, com destino a Haia. Todo 

o pessoal do trem era composto de holandeses. Arthur Seyss-Inquart, o 

Reichskommissar alemão e chefe da chamada “máfi a austríaca” nazista 

na Holanda, concordara em permitir que os holandeses conduzissem 

seus próprios trens, contanto que fossem cumpridas as exigências ale-

prova_02.indd   20prova_02.indd   20 11/4/2007   07:48:2511/4/2007   07:48:25
Preto de escalaPreto de escala



Prólogo   2121   

mãs relativas aos transportes. Na hora exata, o efi ciente cobrador ho-

landês entrou no compartimento das Frank, pedindo polidamente os 

tíquetes a elas e a Annie, que se mostrava tão apática quanto as outras, 

e saiu. Agora, as mulheres estavam sozinhas com seus pensamentos e 

seus temores.

A qualquer momento, algum dos soldados alemães regularmente 

designados para vigiar os trens a fi m de prender infratores — uma cate-

goria muito ampla, que incluía pilotos de aviões aliados abatidos e ju-

deus em fuga — poderia surgir à porta e exigir os documentos de todos.

Nenhum deles apareceu. O trem prosseguiu seu percurso progra-

mado...

“STATION LEIDEN... LEIDEN”, o cobrador anunciou da frente do va-

gão, passados longos quarenta minutos, enquanto o trem avançava pela 

famosa cidade. Sua celebrada universidade, que cedo se tornara um cen-

tro de resistência, já havia sido fechada. “LEIDEN... LEIDEN...”

Um casal de meia-idade aproximou-se do vagão, na parada de sete 

minutos. A mulher viera assistir à partida do marido. Por causa do calor, 

as janelas do vagão estavam abertas e, sem querer, o grupo de fugitivas 

escutou as tranqüilas palavras de despedida do casal.

“Você estará de volta às seis?”, exclamou a mulher, quando o trem 

se pôs em movimento. Enquanto as Frank, abrigadas em seu universo 

paralelo, continuavam escutando, o zeloso marido holandês, no corredor 

próximo à sua cabine, gesticulava que sim. Sim, estaria de volta às seis. 

“Então vou pôr as batatas no fogo!”

As mulheres reprimiram um sorriso, pensando consigo mesmas 

como seria bom ter apenas esse tipo de preocupações.

Passados mais vinte minutos de acabar com os nervos, o trem pro-

veniente de Amsterdam, com as três Frank e mais a sua guardiã não-ju-

dia, chegou à Station Hollandse Spoor. Myrtil dera-lhes instruções para 

tomarem o trem até ali, em vez do que se dirigia à estação principal de 

Haia, a Station Staatspoor (hoje Estação Central), embora esta fi casse na 

verdade mais perto do seu destino fi nal; tinha o pressentimento de que o 

primeiro, sendo de menor tamanho, seria menos vigiado.
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E foi isso o que elas fi zeram. A segunda parte da arriscada viagem 

estava terminada. O pai estava certo: nenhum sinal ainda de soldados ou 

da polícia (ou, pelo menos, nada que mais tarde elas pudessem recordar, 

mas, repetindo, talvez elas não estivessem olhando para coisa alguma).

As quatro mulheres saíram silenciosamente duas a duas e, guiadas 

por Annie, caminharam por ruas que, de certa forma, pouca relação ti-

nham com o apartamento designado como local para o esconderijo. Ten-

do vivido em Haia por sete anos, as Frank já conheciam a maior parte da 

cidade, porém não tão bem as tortuosas ruas daquela região povoada por 

classes mais baixas, entre a estação e o Centro. A Pieter van den Zandes-

traat era uma minúscula rua ladeada por duas fi las de modestos prédios 

geminados de dois andares. Não fi cava longe do Binnenhof, antigo local 

da extinta legislatura holandesa e que agora constituía o centro nervoso 

da ocupação alemã.

Depois de sua segunda fuga do fl agelo nazista, aquelas três judias 

alemãs chegaram, com sua cúmplice holandesa, à modesta porta de 

madeira do número 14. Era adornada apenas com uma pequena argola 

de bronze e um painel de vidro de estilo Stijl na parte superior. Elas 

entraram.

Anos antes, Dorrit encontrara-se com Annie ali, naquele apartamen-

to que mais parecia uma toca de coelhos, para aulas de holandês. Na 

época, ele não parecera tão pequeno. Agora sim, quando as três deram 

uma primeira olhadela desconfi ada em torno. Aquele espaço — aquele 

abençoado, maldito espaço — continuaria a encolher de tamanho pelos 

próximos trinta e quatro meses, que foi o período do auto-encarcera-

mento dos Frank.

Claro, elas ainda não sabiam disso, naquele momento. Acima de 

tudo, haviam chegado ali.

Mas onde estava o Pai?

Flory e as meninas esperaram. Annie achou melhor ir-se. Finalmente, 

pelas seis da tarde, ainda com claridade — como mais tarde Dorrit recor-

dou —, seu pai abriu a porta, lançou o sorriso sempre pronto e caloroso e 

abraçou sua família. Acabara de chegar de Amsterdam, disse. Estava tudo 
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fechado. Grupos de busca arrancavam as pessoas de suas casas, no Bairro 

dos Rios. As razzias haviam começado.

Os Frank saíram no momento exato. Haviam conseguido desapa-

recer. Mas onde tinham ido se meter? Quanto tempo teriam de fi car 

ali, naquele pied-à-terre* modestamente mobiliado, que Myrtil e Annie 

haviam estocado com suprimentos, um esconderijo não especialmente 

seguro?

“Se soubéssemos que íamos fi car ali por quase três anos”, recordou 

Flory, “não tenho muita certeza de que empreenderíamos aquilo.”

* Pequeno apartamento só usado ocasionalmente. (N.T.)
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