אב הרחמים
רבים מחסידי אומות העולם שילמו בחייהם על הסתרת יהודים בביתם בשנות הכיבוש
הנאצי .כזה היה גם גורלו העגום של אבי משפחת ואן־דן־ברגה ההולנדית ,שהחביא
בביתו תינוק יהודי בן שבועות ספורים .התינוק הזה ,אריה טימנס ,חיפש עד היום
אחר ילדי המשפחה ,שאיבדו את אביהם במחיר הצלת חייו .השנה הוא הצליח
להיפגש עמם לראשונה ,והציג בפניהם את הציורים שהוא יוצר מרסיסי זיכרונותיו
מיכאל טוכפלד | צילום :אבישג שאר־ישוב
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יצאו למסע למרות המשקעים .אריה טימנס עם חיה אשתו ואחיו הבכור

א

ארבע מחתרות שונות עסקו בחבלה ,בפעולות התנקשות ובביון .חיילים הולנדים בשירות הנאצים

ומרים שתמונה אחת שווה אלף מילים.
בשביל אריה "לוקי" טימנס מגבעתיים,
שבעה ציורים שווים סיפור חיים שלם.
באחד הציורים מוצג לילה אפל ,ומתוך
העלטה נראית אישה לבושת שחורים
ומכוסת ראש ,דוחפת חבילה עטופה לבן
לידי נער העומד בפתחו של בית קטן ואינו מבין מה
בדיוק קורה כאן.
"בחבילה הזו הייתי אני ,תינוק יהודי בן
חודשיים" ,אומר טימנס" .הדלת היא דלתם של בני
משפחת לאאן בעיירה הורן בצפון הולנד .באותו
לילה מסרה אותי האישה הזו לידיהם כדי שחיי
יינצלו וגורלי לא יהיה דומה לגורלם של רבים
מיהודי הולנד ,ובהם תינוקות וילדים ,שנלקחו
למחנות השמדה ונרצחו באכזריות בידי חיות האדם
הנאציות .האישה שבציור דחפה את החבילה לידי
הילד בן השבע והסתלקה לפני שיוציא הגה מפיו".
יותר מ־ 108אלף מ־ 140אלף יהודי הולנד
הושמדו בשואה 77 .אחוזים .בשנתיים האחרונות
חוזר אריה־לוקי למחוזות ינקותו :לצפון הולנד בימי
האימה של הכיבוש הנאצי ,להוריו שהסתתרו אף הם,
ולשתי משפחות נוצריות שבזכותן הוא חי כיום .את
זה הוא עושה בדרך הייחודית לו ,באמצעות הציור.
הוא מפליג על כנפי הדמיון אל המאורעות שאף
אם אינו זוכר אותם בעצמו ,שמע עליהם שוב ושוב
במרוצת השנים.
"נולדתי ב־ 22בנובמבר  ,1943באמצע המלחמה.
למזלה של המשפחה ,הנאצים לא היו פעילים במיוחד
באזור שגרנו בו בצפון הולנד .הוריי חיו במסתור
הודות למחתרת ההולנדית שנאבקה בכיבוש הנאצי.
אמי גרטיה הייתה אחות בבית החולים בעיירה הורן,
ושם הרשו לה ללדת ולהישאר עם התינוק כחודש
ימים .איש לא ידע שהיא יהודייה.
"אבי היה במסתור במקום אחר ,ואת אמי ואותי
הסתירו במחלקה למחלות מידבקות ,רחוק מעיניים
חושדות העלולות לשאול מה עושים יולדת ותינוק
בבית החולים חודש ימים אחרי הלידה .בבית החולים
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עבדה גם דודתי ,והיא ביקרה אותנו לעתים קרובות.
אחרי חודש התברר שאי אפשר עוד להצפין אותי,
שהמצב נעשה מסוכן ,ושעלינו לעזוב".

הטעות של גברת שמידט

בימים ההם פעלו בהולנד ארבע מחתרות
נפרדות ,עצמאיות ובלתי תלויות זו בזו .חלקן
ביצעו פעולות חבלה והתנקשות שכוונו נגד הכוחות
הנאציים ,וחלקן עסקו בפעילות ביון ,כזרוע ריגול
של הממשלה הגולה .גרטיה וסאלי (שלמה) טימנס
הוסתרו בידי "הארגון הלאומי לעזרה לאנשים
במחבוא" ,שפעל לפזר משפחות יהודיות בבתי
אזרחים הולנדים טובי לב.
"מי שהוציאה אותי מבית החולים הייתה חברת
מחתרת ,מורה ששמה אאף דל" ,מספר אריה טימנס.
"היא לקחה אותי בעגלת דואר כדי שאיש לא יבחין
בי ,והביאה אותי לביתם של זוג מורים שהכירה,
משפחת ואן־דן־ברגה ,אף הם משתפי פעולה עם
המחתרת .בבית כבר הסתתרו שני צעירים ,בני
הזוג שמידט .הם לא מצאו את מקומם והסתובבו
בחוסר מעש .לצאת החוצה היה אסור ,והם חשו שהם
נחנקים בבית .הגבר ,שהיה שף חובב ,העביר את
הזמן בהעתקת ספרי בישול כדי לשפר את כתב ידו,
אך לרעייתו המשועממת לא היה מה לעשות .בשלב
מסוים הם סיפרו לבעלת הבית שהם מעוניינים ללדת
תינוק .היא הופתעה והתנגדה ,אבל רחמיה נכמרו
והיא אמרה שתנסה להביא להם תינוק 'מן המוכן'.
אחרי שבעלה יצר קשר עם המחתרת ,הביאו אותי
להיות ילדם של בני הזוג שמידט".
חיה ,רעייתו של אריה מתערבת" .לפני שאריה
הגיע היה להם כבר 'דייר' שהסתובב והרעיש בבית.
בני הזוג ואן־דן־ברגה ,שכמה מחבריהם היו מתומכי
המפלגה הנאצית ,הבינו שאינם יכולים להסתיר אותו
עוד בביתם ושלחו אותו מעל פניהם .עתה ,כאשר
שמע בעל הבית שבני הזוג שמידט מבקשים ילד,
אמר להם' :אתם לא תנוחו עד שאני אגמור במחנה
ריכוז' .ניבא ולא ידע מה ניבא".

"הם פתחו את החבילה
וראו שזה תינוק.
קורנליס ,אבי המשפחה,
הבין מיד במה מדובר.
לילדיו הסביר שהתינוק
הוא בנו של דודו מדרום
הולנד .היה לי שיער
שחור והדבר התאים
לבני דרום הולנד
הקתולים .יום אחד
הגיע הדוד לביקור .הילד
בן השבע שאל אותו
מתי הוא מתכוון לקחת
את התינוק .הוא הבין
מיד ולא התבלבל' .אני
לא יכול כרגע לקחת
אותו' ,ענה' .אבוא אחרי
המלחמה'"

טימנס הגיע אל המשפחה בתחילת ינואר .1944
"בני הזוג שמידט טיפלו בי במסירות כאילו הייתי
התינוק שלהם .מפעם לפעם ,כששום חייל גרמני לא
נראה בשטח ,הוציאו אותי אל האוויר הצח".
חמישה שבועות שהה אריה בבית ואן־דן־ברגה.
לילה אחד איחר אבי המשפחה להגיע .לבסוף נשמעו
דפיקות בדלת ,ובפתח עמדו כמה שוטרים הולנדים
מלווים באנשי אס־אס ,שהחזיקו בבעל הבית" .הם
אסרו את בני הזוג שמידט ,והודיעו לגברת ואן־
דן־ברגה שבעלה ישתחרר כאשר תביא את התינוק
לתחנת המשטרה .לאחר מכן הסתלקו עם שלושת
העצירים ,משום מה בלי לקחת אותי .עד היום לא
ברור לי מדוע עשו זאת .יד השם הייתה בדבר .הם
אמרו שאין להם מקום במכונית ,אך אולי לא היו
להם הוראות ברורות מה לעשות בתינוק".
לימים התברר שאת הטעות הגדולה עשתה
הגברת שמידט הצעירה .היא שמחה כל כך על בוא
התינוק ,עד שלא התאפקה וכתבה לחברתה ברוטרדם
מכתב מפורט שבו סיפרה על התוספת למשפחה,
ואף ציינה את כתובתם המדויקת בהורן .פקידי
השלטונות ,שפתחו את המכתב ,הבינו ככל הנראה
שמדובר בפעילות של המחתרת ,וכך הגיעו אל בעל
הבית ואסרו אותו.
טימנס מצביע על הציור שבו הנציח את הרגע.
האם ,הבת מריה והבן הרמן מביטים בדאגה אל
אביהם ,העומד מאחורי השוטרים .בצד עומדים בני
הזוג שמידט המבוהלים .הם נעצרו ,נלקחו למחנה
ריכוז ,ואיש לא ראה אותם עוד" .והתינוק – זה אני",
אומר טימנס כשעיניו מלאות דמעות.
חיה מספרת שהגרמנים ביקשו לדעת מי התינוק
וכיצד הגיע אל הבית" .הם איימו שכל המשפחה
תילקח למחנה ריכוז .בסופו של דבר לקחו רק את
הבעל ,והוא לא חזר" .לימים התברר גורלו :הוא
נשלח למחנה הריכוז פיכט בדרום הולנד ,וכשכוחות
בעלות הברית התקרבו ,הועבר עם כל אסירי המחנה
לבוכנוולד .שם הוא נפטר מדלקת ריאות ,חודש
לפני סוף המלחמה .תעודות המעצר שלו ומסמכיו
הרפואיים נמצאים כיום ב"יד ושם".
"גם את אאף דל תפסו ,והיא נשלחה למחנה

הגרמנים איימו שכל המשפחה תילקח למחנה ריכוז ,רק האב נעצר ונפטר בבוכנוולד .הבית הישן של משפחת ואן־דן־ברגה עם הדיירים הנוכחיים

ריכוז" ,אומר אריה־לוקי" .כל אסיר שם קיבל כרטיס
עם מספר אישי ,ומדי יום נהגו הגרמנים להוציא
להורג כמה מבעלי המספרים האי־זוגיים .היא ידעה
שתורה יגיע בקרוב ,אבל בלילה האחרון נפטרה
חברתה ,שהמספר האישי שלה היה זוגי .אאף לקחה
את הכרטיס שלה ,וכך נותרה בחיים.
"בכל אופן ,לאחר שאנשי האס־אס הגיעו לבית
שבו הוסתרתי ,הגברת ואן־דן־ברגה החליטה לא
להאמין להבטחותיהם .למחרת הצליח בעלה להבריח
פתק ממקום מעצרו ,ובו הוראה שלא תתפתה לציית
להוראת הגרמנים ולהביא את התינוק .הוא כתב
שחבריו למחתרת יוזמים מבצע לשחרורו בימים
הקרובים .עם זאת ,היא ידעה שאסור לה להמשיך
להחביא את התינוק אצלה ,וביקשה שיעבירו
אותו למקום מסתור אחר .למשימה התגייס מורה
להיסטוריה שהתגורר באותו הרחוב ,והיה גם הוא
קשור למחתרת" .כך הגיעה אל הבית חברת מחתרת
נוספת  -טימנס אינו יודע עד היום מי הייתה  -והיא
זו שהעבירה אותו אל משפחת לאאן.
כאן אנו מגיעים אל הציור המתואר בראש
הכתבה ,שמרגש את טימנס יותר מכולם .פעילת
המחתרת דפקה בדלת המשפחה ,ילד בן שבע פתח
לה ,והיא דחפה לידיו חבילה עטופה בשמיכות" .הילד
הכניס אותי פנימה .בני המשפחה פתחו את החבילה
וראו שזה תינוק .קורנליס ,אבי המשפחה ,הבין מיד
במה מדובר .לילדיו הסביר שהתינוק הוא בנו של
דודו מדרום הולנד .היה לי שיער שחור ,והדבר
התאים לבני דרום הולנד הקתולים.
"יום אחד הגיע
הדוד לביקור .הילד
בן השבע שאל אותו
מתי הוא מתכוון
לקחת את התינוק.
גם הדוד הבין מיד
ולא התבלבל' :אני
לא יכול כרגע לקחת
אותו' ,ענה' ,אבוא
אחרי המלחמה' .כך
נשארתי בבית הזה

"נולדתי באמצע המלחמה .הוריי חיו במסתור הודות למחתרת ההולנדית שנאבקה
בכיבוש הנאצי .אמי גרטיה הייתה אחות בבית החולים בעיירה הורן ,ושם הרשו לה
ללדת ולהישאר עם התינוק כחודש ימים .איש לא ידע שהיא יהודייה"
עד שחלפה הסכנה".
הבית הקודם שבו הוסתר ,נאטם בינתיים בידי
השלטונות .הגברת ואן־דן־ברגה נמלטה לאמסטרדם,
ולאחר מכן להאג .הלאאנים גידלו את אריה הקטן,
ובעת הצורך הסתירו אותו בארון בעל תחתית כפולה
בחלקה האחורי של הדירה ,הרחק מעיני הגרמנים
החולפים בחזית הבית הדו־משפחתי" .הרגשנו
בטוחים עד כדי כך שלפעמים העזנו לצאת אל הגינה
הסמוכה דרך היציאה האחורית ולשחק שם .יחד עם
זה ,כל הזמן קינן החשש שביום מן הימים מישהו
יחליט לבדוק את הבית ביתר יסודיות .לכן ,בכל
פעם שהתקבלה אזהרה כי הגרמנים בשטח ,מיהרו
להסתיר אותי בתוך הארון".
בציור הבא רואים עיני ילדה מפוחדות מציצות
מן החלון ,כשלידה אדם מבוגר שפניו מביעות
דאגה .ציור אחר מתאר את המסתור בתחתית הארון:
אדם מבוגר מגונן בגופו על ילד פעוט ,אולי מנסה
להשתיקו לבל ישמיע קול שיגיע לאוזני הקלגסים.
נקל לדמיין את התסריט שעבר במוחו של טימנס
כשצייר אותו :מן הרחוב עולים קולות של כלי
רכב ופקודות בגרמנית ,בליל קסדות אפורות עם
צלבי קרס מתקרבות ,ולצדן המדים השחורים של
השוטרים ההולנדים" .ברחוב הסתובבו לא מעט
שוטרים ששמחו לשתף פעולה עם הנאצים .היה אחד
שהתגורר ברחוב ,ועבור כל יהודי שהסגיר קיבל
שבעה גולדנים וחצי .אבל על היהודים 'שלו' הוא
שמר ,ואכן אלה שהיו תחת חסותו  -לא אירע להם
כל רע".

הכול בגלל אות חסרה

בכל הזמן הזה הסתתרו הוריו של אריה בהורן ,יחד
עם שני אחיו ועוד כמה בני משפחה .עד היום שומר

אריה את המכתבים שכתבה אמו מהמסתור" .היא לא
הייתה בטוחה שתישאר בחיים ,ולכן כתבה לי על מה
שעובר עליהם ,שאדע כשאגדל .מהמכתבים למדתי
שעל אף החשש ,היא שמרה על אופטימיות והאמינה
שסוף המלחמה קרב".
בימים האחרונים לפני שחרור הולנד ערכו
הגרמנים חיפושים נרחבים אחרי יהודים מסתתרים.
סאלי טימנס ואחיו נאלצו להימלט על נפשם דרך
גגות הבתים ,ובסופו של דבר הצליחו כולם לשרוד.
ביולי  ,1945כשהוא בן שנה ושמונה חודשים ,שב
אריה והתאחד עם הוריו .הציור השישי מתאר את
הדרך למפגש המרגש :סירה שטה בתעלה ,ובה
גבר חותר במשוט ואישה אוחזת בילד קטן .את
העלטה מגרש אור הבוקע באופק .השמש מתחילה
לצאת .הציור השביעי והאחרון מתאר את המשפחה
מאוחדת שוב :ילד קטן והורים אוחזים יד ביד.
המלחמה הסתיימה.
בשנים הראשונות שאחרי המלחמה נשמר הקשר
בין משפחת טימנס למשפחות המצילות .ב־1954
הגיעה בשורה מרה :קורנליס לאאן נהרג בתאונת
אופנוע בכביש מהיר .הטרגדיות המשיכו לפקוד את
המשפחה ההולנדית ,כשהבת נפגעה בראשה בתאונת
אופניים והוחזקה במצב צמח" .כשדיברו איתה על
לוקי ,היא הייתה מחייכת" ,סיפרו בני משפחתה
באחד מביקוריהם בארץ.
כעבור כמה שנים נפטרה הבת .באותה שנה זכתה
משפחת לאאן להכרה ממדינת ישראל ,ובניה הוכרזו
כחסידי אומות העולם .בטקס קצר התכבדו האם
גרטיה לאאן־וינדט ,הבת טיני והבן יאפ לטעת עץ
בשדרת חסידי אומות העולם .אריה ,חיה וילדיהם
השתתפו כמובן בטקס .יאפ ,אותו ילד קטן מהציור
המקבל לידיו את ה"חבילה" ,אף מקפיד להגיע לכל
השמחות המשפחתיות של הטימנסים.
עם משפחת ואן־דן־ברגה הסיפור שונה לחלוטין.
עד תחילת שנות החמישים נשמר איתם קשר רופף,
בעיקר בחילופי מכתבים עם האם .אריה אוחז בידו
תמונה ששלחה לו הבת מריה :היא צולמה ב־1952
בזאנטפורט ,ונראים בה אריה ,אחיו ואחותו ,וכן מריה
ואמה" .מריה נהגה לבוא אלינו לאמסטרדם,
דיוקן |  | 1023י"ט באדר תשע“ז37 | 17.3.2017 ,

צילום :גטי אימג'ס

כל אחד מהניצולים יכול למצוא בציורים את עצמו .יצירותיו של טימנס

והלכנו יחד לים בסכוונינגן (רובע התיירות
והקיט של האג – מ"ט) .אבל השנים עשו את שלהן
והקשר נותק .לימים נודע לי שהאם הכירה גבר
ועברה להתגורר איתו במיורקה .אני עליתי ארצה
ב־ ,1963וייתכן שהוריי המשיכו את הקשר עמה ,אבל
לי אין כל מושג".
יותר מחמישים שנה חלפו .מדי פעם ניסה טימנס
למצוא את בני ואן־דן־ברגה ולחדש את הקשר.
"פניתי ליד ושם וביקשתי שיעניקו גם להם את
התואר חסידי אומות העולם ,המגיע להם ללא כל
ספק ,אך לא הצלחנו לאתר איש מהם .חששתי שמא
יש בלבם עליי ,שכן הם שילמו מחיר יקר על הצלתי
והצלתם של יהודים אחרים; אביהם הרי נלקח למחנה
ריכוז ולא חזר .אולי הם פשוט ביקשו לשכוח את
כל מה שאירע באותם הימים .התברר לי שהסיבה
פרוזאית יותר :לא הצלחתי למצוא אותם בגלל אות
אחת בשמם .לתומי סברתי שהשם הוא ואן־דן־ברג".

מה שלום התינוק

לפני כשנה פנו אל טימנס מהמוזיאון היהודי
באמסטרדם ,וביקשו שישתתף בפעילות "זיכרון
בסלון" בעיירת מולדתו ,הורן .פעילות כזו להנחלת
זכר השואה מתקיימת מפעם לפעם ברחבי המדינה:
ניצולים ובני משפחותיהם מתאספים בבתיהם של
המצילים ,כדי לספר לדור הבא את סיפוריהם .הפעם
היה אמור המפגש להתקיים בבית משפחת לאאן.
"כתבתי להם שהייתי בן חודשיים כשהובאתי אל
הבית ובאופן טבעי איני זוכר דבר ,אבל אני מעוניין
להיות בקשר עם המשפחה שהצילה אותי לפני כן.
כעבור כמה חודשים קיבלתי בדוא"ל הודעה שעלו
על משהו :לפני עשר שנים פרסמה עיתונאית
הולנדית כתבה על תינוק שניצל מציפורני הנאצים
בידי משפחה בעיירה הורן ,וראיינה את הבן הבכור.
כך הצליחו אנשי המוזיאון לאתר את המשפחה
ולהזמין אותה למפגש".
טימנס אמנם לא נסע בסופו של דבר למפגש
בהורן ,שהתקיים בחודש מאי שעבר ,וגם הרמן ואן־
דן־ברגה היה בחו"ל ,אך אחותו באה וכמובן בני
משפחת לאאן נכחו שם .יותר משבעים איש הגיעו
לאירוע" .בערב סיפר הרמן שלקח את ילדיו ונכדיו
אל הבית הישן שלהם ,במסגרת עבודת שורשים
שעשו ,וסיפר להם את סיפורה של המשפחה .מישהו
שאל שם מה עלה בגורל התינוק ,ומשפחת לאאן
ספרה שהיא שומרת על קשר איתו .באותו ערב צלצל
הטלפון בביתי ,והאישה המתגוררת כיום בבית ואן־

"הציורים שלי היו פורטרטים וציורי נוף ,בעיקר מנופי מולדתי .לא נכנסתי לנושא
השואה עד שנתבקשתי על ידי אחת הגלריות בתל־אביב לצייר ציור הקשור
בה .ציירתי ילדה שוכבת בעליית גג ומביטה דרך חריץ התריס במתרחש ברחוב
מתחתיה .הבטתי בציור והבנתי שנפשי לא תדע מנוח בלי לצייר את השואה"
דן־ברגה ביקשה לדבר עם 'התינוק' .התרגשתי מאוד
לדבר איתה ,והיא הזמינה אותנו לבקר בבית".
אריה וחיה החליטו שהם מעוניינים לנסוע
ולהיפגש עם ילדי המשפחה ,על אף המשקעים
והרגשות שהביקור עלול לעורר .כמה שיחות טלפון
הבהירו להם שהביקור יתקבל ברצון.
"נסענו בלב מלא חששות .לא ידענו למה
לצפות" ,מספרת חיה" .רצינו לקחת איתנו את
הילדים שלנו ,אבל במחשבה שנייה החלטנו שלא
יהיה זה נכון ,בפגישה הראשונה .הגענו לבית ביום
שנקבע ואת הדלת פתח הרמן בן ה־ .87בבית היו
בת זוגו וגם אחותו מריה ,בת ה־ .77בתחילה כולנו
היינו מאוד מאופקים .לחצנו ידיים .לא היו חיבוקים,
לא היו דמעות .שפת הגוף שידרה הסתייגות .מריה
אמרה לאריה שהיא נמנעת מלנשק אותו כי יש
לה ברונכיט .עיניו של הרמן התרוצצו ,ובדקות
הראשונות הוא נמנע מלהישיר מבט .הם הזמינו
אותנו להיכנס .שאלתי אם מותר לי להסריט את
המפגש בסלולרי שלי .הוא לא התנגד .ישבתי מן
הצד והקפדתי לא להבליט את העובדה שאני מנציחה
את האירוע".
אריה התקשה להתגבר על התרגשותו" .אט־אט
החל הקרח להישבר .החשדנות חלפה .התחלנו לדבר
על מה שאירע למשפחה אחרי שהאב נלקח למחנה.
בנוסף להיות האב מורה הוא היה חייט ,והקפיד
לשנות את 'פס הייצור' שלו מדי שנה :שנה אחת
תפר שרוולים ,ואחריה לולאות .הרמן סיפר שאביו
לא רצה להיות חייט כל ימיו וביקש להתקדם ,להיות
רק מורה".
אחרי כשעה התחממו מעט היחסים עם הרמן
ומריה ,וכולם החליטו לנסוע לבקר בבית הישן ,שבו
הוסתר אריה ושממנו נלקח האב .בדרך לשם עצרו
גם לביקור קצר בבית לאאן .כשהגיעו לבית הישן
של ואן־דן־ברגה ,בעלת הבית הנוכחית פתחה את
הדלת והזמינה אותם להיכנס" .ישבנו כשעה והעלינו
זיכרונות .לפתע היא שאלה' :אתם רוצים לעלות

הכול נשאר כמו שהיה .טימנס במקום שבו עמדה העריסה בבית ואן־דן־ברגה

 77אחוזים מיהודי הולנד נספו .יהודים מגורשים מביתם
למחנה ריכוז

לקומה השנייה? הכול שם נשאר כמו ב־ .'1944עלינו
למעלה וההתרגשות גברה .לחדרים הייתה רצפת
עץ .הרמן הכניס אותנו לחדר של אחיו ואמר' :פה
עמדה עריסת התינוק' .הוא הוסיף שהם ,האחים,
פינו את חדריהם בשביל היהודים שהסתתרו בבית.
נכנסנו לחדר קטן שבו סולם עץ המוביל לעליית
הגג .הרמן אמר שהוא נועד למלט את המסתתרים
למקרה שהגרמנים יבואו לחפשם .זה היה די טיפשי,
כי אם אכן הדבר היה קורה היינו מתגלים בקלות.
הוא סיפר שלא ביקר בבית מאז הלילה הגורלי ההוא
לפני  73שנה".
על הלילה המר והנמהר שבו נתפס אביהם הם
סיפרו לאריה בקצרה" .דיברנו על כל ההולנדים
הטובים שסבלו ונאלצו לנדוד ממקום למקום רק
כי החליטו להציל יהודים" ,אומרת חיה .הם סיפרו
ּברם ,שהיה אז בן  18ולמד לימודי
על האח הגדולָ ,
הנדסה בדלפט .השלטונות דרשו ממנו לחתום על
הצהרת נאמנות לגרמניה כתנאי להמשך לימודיו,
אך הוא סירב .הוא אמר לאמו שהוא מעדיף להיכנס
למחבוא .היא אמרה
לו' :השתגעת?
יחפשו אותך בבית
ובסוף ייקחו את
כולנו' .כך הוא
נאלץ לחתום והחל
לעבוד עם הגרמנים.
אחרי המלחמה סבל
ממשבר נפשי קשה,
והאחים סבורים
שהדבר היה בגלל

שיתוף הפעולה.
ברם היה בביתו בדרום הולנד ,סמוך לגבול
בלגיה ,מרחק שעה וחצי נסיעה" .הוא חולה
פרקינסון ,בן  ,"92סיפרו הרמן ומריה לאריה וחיה.
הם ביקשו בכל זאת לנסות להיפגש עמו.
לאורך כל היום הטלפון שבכיסו של אריה לא
חדל מלצלצל .על המסך היה מספר בלתי מוכר
מאזור ירושלים ,אז אריה התעלם .רק בערב ענה.
הייתה זו המזכירה מ"יד ושם" ,שבישרה שהוחלט
להעניק למשפחת ואן־דן־ברגה את אות חסידי אומות
העולם" .איזו סמליות שהבשורה הגיעה בדיוק ביום
שבו נפגשנו .בדיעבד שמחתי שלא עניתי ,כי הם היו
חושדים שביימתי את כל הדרמה הזו" ,מחייך אריה.
למחרת התקשר אריה להרמן ובישר לו את
החדשה הטרייה מירושלים .להרמן הייתה בשורה
משלו :הם שוחחו עם האח ברם ,והוא מוכן לראותם.
"הזהירו אותי שהוא חולה ,שוכב במיטה ובקושי
מדבר .אבל כשהגענו הוא עמד בפתח כשחיוך
רחב על פניו .ללא צל של גמגום או רעד אמר לנו
שאשתו יצאה לקניות ובעוד חצי שעה תחזור ,וביקש
שניכנס לראות את הבית".
שעתיים נמשך הביקור בביתו של ברם.
לטימנסים התברר שהאחים הגזימו בתיאור מחלתו.
הם ידעו שעבר משברים נפשיים בתום המלחמה,
ולא ידעו איך יגיב למפגש ,אך החשש היה מוגזם.
השיחה קלחה.

הציור הוא לא אני

אריה הקשיב לזיכרונות והם התחברו אצלו לציור
אחד ,לסיפור הילדות שלא חווה ושצייר בדמיונו לפי

חיה טימנס" :בתחילה
כולנו היינו מאופקים
מאוד .לחצנו ידיים .לא
היו חיבוקים ,לא היו
דמעות .שפת הגוף
שידרה הסתייגות .מריה
אמרה לאריה שהיא
נמנעת מלנשק אותו כי
יש לה ברונכיט .עיניו של
הרמן התרוצצו ובדקות
הראשונות הוא נמנע
מלהישיר מבט"

סיפוריהם של אחרים .עוד לפני עלייתו ארצה החל
ללמוד בחוגי ציור בהולנד ,שהתקיימו באונייה קטנה
שעגנה על גדות הנהר באמסטרדם .הוא למד לרשום,
לפסל ולצייר בצבעי מים ושמן .נופי העיר חלחלו
לתודעתו ,וייסדו מסד לחלק מציוריו.
בשנת  1963עלה ארצה והתגייס לצבא כחייל
בודד .אחרי הצבא למד הנדסת מכונות ומונה
למנהלו הטכני של מפעל
המנעולים "ירדני" .בהמשך
ניהל את חברת הייבוא
"מנעולן" .כשחזר ממלחמת
יום הכיפורים הפסיק לצייר,
ורק בשנים האחרונות חזר
לאהבת נעוריו באופן חלקי.
אחד מחבריו ,צייר אף הוא,
ראה את סקיצות השחור־לבן
שלו ושאל מדוע לא יחזור
לצייר באופן קבוע" .גם חיה
עודדה אותי להמשיך לצייר,
ועברתי לציורי שמן .הציורים
שלי בתחילה היו פורטרטים
וציורי נוף ,בעיקר מנופי
מולדתי .לא נכנסתי לנושא
השואה עד שנתבקשתי על
ידי אחת הגלריות בתל־
אביב לצייר ציור הקשור בה.
ציירתי ילדה שוכבת בעליית
גג ומביטה דרך חריץ התריס
במתרחש ברחוב מתחתיה.
הבטתי בציור והבנתי שנפשי
לא תדע מנוח מבלי לצייר
את השואה".פעם שאלו
אותי אם הציורים האלה הם
הסיפור שלי .אמרתי שלא רק
שלי .הדמויות אינן בהכרח
אני או האנשים הטובים
שחירפו נפשם למעני או

למען משפחתי .היו הרבה ילדים שנמסרו למשפחות
אמיצות שידעו להבחין בין טוב לרע באותם הימים,
ולהיות נקודת אור באפלה שירדה על הולנד ועל
אירופה כולה .בציורים האלה כל אחד מהניצולים
יכול למצוא את עצמו או את סיפורו"0 .
לתגובותdyokan@makorrishon.co.il :

"עד היום לא ברור לי למה לא לקחו אותי" .סצנת מעצר האב
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