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הקדמה
( מתוך הרצאתו של ד"ר בארט ווסטרוויל בעת הצגתו של ספר זה במוזיאון ההתנגדות
שבאמסטרדאם)
אמיר פתר ,ישראלי צעיר ,הגיע לספרד אחרי סיום לימודיו בבית הספר ולאחר שהשתחרר
מהשירות הצבאי שלו .אמיר הגיע לספרד כדי לעבוד שם כמדריך לתיירים הישראלים
המבקרים בה .זו הייתה דרכו להרוויח כסף למסע סביב העולם .כדי להכיר את רזי
המקצוע טוב יותר הוא מצטרף לצחי ,מדריך תיירים ותיק .התאריך הוא  21ביוני .2013
קבוצת הג'יפים והתיירים שבהם נמצאים בדרך לכפר הקטנטן מונטגארי )(Montgarri
המצוי בגובה  1645מטרים מעל פני הים ,על רכס הרי הפירנאים הספרדיים ,מוסתר בין
קוי רכס וקרוב לגבול עם צרפת .את ההיסטוריה של הכפר הקטן הזה אפשר לשחזר
מהמאה ה –  .12בגלל התנאים הקיצוניים של האקלים והקושי להגיע אליו ,נהרס הכפר
בחלקו בשנות ה 40-וה 50-של המאה שעברה ,אבל בשנים האחרונות שוקמו בו מבנים
כמו הכנסיה מהמאה ה 16-ובית החולים שהוא היום בקתת הרים .הגישה למונטגארי
אפשרית רק בדרך עפר .כבר לפני שיצאו לדרך אמר צחי לאמיר שלמונטגארי יש גם
סיפור יהודי .הוא יספר את הסיפור לכשיגיעו למקום עצמו .השמים מעוננים וככל
שמגביהים בדרך מכסים אותה יותר ענני ערפל .בערך  9ק"מ לפני מונטגארי מתגלה
מכונית עומדת לצד הדרך .לידה עומדים ארבעה אנשים ,לפי המראה ,שני זוגות .מעט
במעלה הדרך עלה פלג זועף על גדותיו בגלל הגשם ,הציף את הדרך והרס אותה כליל.
רינה וחווה ארליך ,שתיים מבנותיה של בטסי ויינברג עזבו בבוקר את העמק בכוונה
להגיע לכפר מונטגארי במכונית השכורה שלהם ומשם להמשיך למוזיאון בית הכלא
בסורט ) ,(Sortשנמצא מעט מערבה ומעט יותר נמוך ממונטגארי .יש להן סיבה אישית
מיוחדת לבחירה במסלול הזה.
במוזיאון הזה נשמר הזיכרון של אחד משני המסלולים החשובים ביותר בדרכי הבריחה
מצרפת לספרד של יהודים ואחרים שהוביל לסורט .בזמן מלחמת העולם השנייה עברו
עשרות אלפי פליטים את הרי הפירנאים ובהם יהודים רבים שניסו להימלט מנוראות
השואה .דרך המילוט נקראה גם "הדרך לחירות" מפני שעבור היהודים הייתה ספרד מקלט
בטוח יחסית ,ואף איפשרה ליהודים המשך המסלול עד פלסטינה ,מחוז חפצם.
מסלול מילוט אחר הוביל אל הכפר הגבוה יותר ,מונטגארי .גם שם זכו יהודים בחירותם,
בדרך כלל בקבוצות קטנות .באחת מאלו הגיעה באביב  1944יחד עם קבוצת פליטים
קטנה גם בטסי ויינברג ,אז צעירה בת  .24המסע בהרים היה קשה ומתיש .עכשיו רצו
הבנות ,יחד עם בני זוגן לבקר במקום המשמעותי הזה שאליו הגיעה אימן  70שנה קודם
לכן כשהיא מותשת עד מוות .את הדרך למונטגארי היה קשה למצוא .הם פנו בסיבוב
שגוי ,שבו על עקבותיהם ,והמשיכו בדרך העפר  .אי שם בהמשך הדרך נראה היה שהדרך
נהרסה .מה עכשיו? הם החליטו לחזור לעמק ,אבל בשל הערפל הם דחו את הירידה.
לפתע הבחינו באורות הפנסים של רכבי השטח.
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"שלום" נאמרה הברכה .לא להאמין ,אלו ישראלים .צחי ,מנהיג השיירה יצא מהג'יפ שלו,
ושאל את הנוסעים הנטושים מה הבעיה ,ולאן רצו להגיע .הם סיפרו לו על מטרת
הנסיעה ,ועל הסיבה המיוחדת שבגללה רצו להגיע למונטגארי .אמיר ,שישב ליד ההגה,
שאל את הבנות מאין הגיעה אימן לפני שהגיעה למונטגארי .כשאלו סיפרו שהיא הגיעה
עם קבוצת פליטים מהולנד ועברה את הפירנאים מצרפת לספרד ,שאל אותן אמיר איפה
בהולנד הסתתרה עד שיצאה במסע לספרד .בהולנדסה ראדינג ) (Hollandse Radingליד
הילוורסום ) (Hilversumענו השתיים .הן חשבו שהשאלות של הצעיר קצת מוזרות.
אחרי השאלה הבאה של אמיר היה הבלבול שלם" .האם השם יופ ווסטרוויל מוכר לכן?"
הוא שאל" .ברור ,הוא האיש האחראי להצלתה של אמנו ...אבל מי אתה?" "אמיר פתר,
הנין של יופ" .לא צריך דמיון פורה כדי לדמיין את הדקות שבאו בעקבות הדברים האלה.
רינה ,הבת הבכורה של בטסי תיארה לאחר מכן את הדברים כך" :השמענו קריאת הפתעה,
ומיד אחרי כן נחנקנו מדמעות והתרגשות .זהו אמיר פתר ,הנין של יופ ,לא להאמין .אני
בוכה עכשיו שוב כשאני כותבת את הדברים ".גם אמיר עצמו היה המום .ברור שהוא
הכיר את ההיסטוריה המשפחתית בעיקר מפיה של סבתא שלו מרטה ,אחותי ,שכבר גרה
בישראל מ ,1958-ובה נולדו ילדיה ונכדיה .אבל לא היה לו מושג על הקשר בין מונטגארי,
היעד אליו רצו להגיע באותו יום ,לבין קבוצת המחתרת של אבי סבתו.
התיירים בג'יפים התבוננו בפרץ הרגשות בפליאה ,בדמעות ,בפרצי הצחוק ובחיבוקים
ליד המכוניות .כאשר נרגעו מעט הרוחות ,הוחלט להמשיך בנסיעה .שני הזוגות צורפו
אל נוסעי הג'יפים .במונטגארי יצאה החבורה מהמכוניות ליד הכנסיה ,ואני מצטט שוב
מדבריה של רינה:
"ההתרגשות אחזה בכולנו .הלכנו יחד עם הקבוצה לכנסיה ,עיוורות מדמעות .בד בבד
הסתכלנו גם על ההרים הגבוהים שמהם ירדו הורינו ,מתרחקים מהסכנה ,והנחלים שהיה
עליהם לחצות .הנחל החוצה את מונטגארי הוא רחב כמו הירדן .הבנו שנפלה בידנו מתנה
מופלאה ,מתנה מיוחדת ,שאליה קשור גורל המשפחה שלנו עם משפחות האנשים שבגלל
גבורתם יכלו הורינו להינצל ולהגאל".
בתוך הכנסיה מספרים אמיר ושתי האחיות בהרחבה את הסיפור כולו .כל אחד מנקודת
המבט שלו .בטסי וינברג חייתה לפני המלחמה עם משפחתה בהילוורסום .ב 1942-הגיעה,
אחרי שהסתתרה בכמה מקומות לתיאטרון היהודי באמסטרדם בציפיה להישלח למחנה
הריכוז ווסטרבורק ) .(Westerborkבעזרתו של וולטר זיסקינד )(Walter Sueskind
שהציל עוד רבים אחרים ,היא הצליחה לברוח ולהסתתר בהולנדסה ראדינג כשהיא נעזרת
בשכנים לשעבר מהילוורסום .הולנדסה ראדינג שוכנת לא רחוק מהכפר לוסדרכט
) ,(Loosdrechtוכך גם לא רחוק מבית עליית הנוער פאביליון לוסדרכטסה ראדה
) (Paviljoen Loosdrechtsche Raadeשבו שכנו באותו הזמן כ 50-בני נוער שהתכוונו
להגיע לפלסטינה .רובם היו כבני עשרים ,רובם ככולם פליטים שברחו מגרמניה .משנעשה
ברור שהבית יפונה על ידי הגרמנים ,פנתה מרים וטרמן אל יופ ווסטרוויל ובקשה עזרה.
מרים גרה קרוב לבית עליית הנוער עם הוריה ,והיו לה קשרים הדוקים עם קבוצת
הפליטים .היא הייתה מורה בבית הספר המתקדם של קייס בוקה )(Kees Boeke
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וורקפלאטס ) (Werkplaatsבכפר בילטהובן ) (Bilthovenלפני המלחמה .מרים הכירה
שם את אבי שהיה מורה בכיר ומילא במקום תפקיד חשוב .השניים הפכו לחברים .בתוך
כמה ימים ,ובעזרה של חבורה קטנה של עובדי בית עליית הנוער אורגן פינוי הבית
ונמצאו מקומות מסתור לכל חמישים החניכים שהיו בו .כשהגיעו הגרמנים ,פרחו כל
הציפורים מהקן .רק אחרי המבצע הזה החלה עבודת המחתרת ברצינות .כתובות מסתור
חדשות נדרשו לבקרים ,היה צורך לזייף מסמכים ,והיה צריך לספק תלושי מזון ועוד ועוד.
ספרו של הנס סח יפרס הוא תיעוד של מחקר מעמיק ויסודי של כל הצדדים בעבודתה
של הקבוצה הזו שאחרי המלחמה נקראה קבוצת ווסטרוויל.
בטסי ביקרה בבית עליית הנוער לעיתים לפני שפונה .היא עזרה שם בעבודות הבית
היומיומיות וניסתה לעודד את בני הנוער .במקום המסתור שלה היא נעזרה בשכנתה טו
ון דה וייר ) .(To van de Weyerטו הגיעה אליה באופן קבוע כשהיא רכובה על אופניה,
הביא לה מזון וערכה לה לחברה .בטסי נשארה  13חודשים בכתובת המסתור שלה,
ובעזרת מרים ,שסיפורה יסופר בהרחבה בספר ,הגיעה לשכון תחת כנפיה של קבוצת
ווסטרוויל שדאגה בין היתר לבולי מזון .בסופו של יום ,כשמקום המסתור בהולנדסה
(Tinus
ראדינג הפך למסוכן ,העביר אותה חבר קבוצת ווסטרוויל טינוס סחאבינג
) Schabbingאת הגבול לבלגיה .למעשה סוכם שיופ ווסטרוויל יעביר אותה את הגבול,
אבל הוא לא הופיע .מאוחר יותר התברר שהההעדרות שלו הייתה תוצאה של מעצרו על
הגבול הבלגי יום קודם ,כאשר ניסה להעביר שתי בנות מהולנד לבלגיה.
בסופו של דבר ,המשיכה בטסי בדרכה בעזרת הפלג של הקבוצה שהיה פעיל בבלגיה
ובצרפת ,עד לרגלי הפירנאים .משם יכלה להמשיך עם קבוצה שעתידה הייתה לעבור את
הדרך המסוכנת לספרד .היא התמודדה עם המחסור שהיה חלק מהמסע הזה ,מורי הדרך
הבלתי אמינים ,הבגדים הבלתי מתאימים ומזג האוויר הקשה .כשנוכחה שלמרות הכל
לא תוכל להמשיך עם הקבוצה ,כמו עוד שני חברים אחרים שבשל כך איבדו את חייהם,
נעזרה בטסי על ידי יהודי צרפתי .הוא אחז בידה בחוזקה ,ודאג לכך שתמשיך ללכת .ואז,
בצבץ מתוך הערפל המגדל של מונטגארי .הפליטים ידעו שזה סמל החופש עבורם.
כשרגע אחר כך הגיחו מתוך הערפל שלושה גולשי סקי ,חשבה בטסי ,כפי שסיפרה שנים
מאוחר יותר לבנותיה ,שהדמויות המזגזגות בשלג נראו לה כמלאכים לבנים .הם ניצלו.
דן ארליך ,החבר שלה לצרה ,נשאר לצידה ,הגיע איתה לפלסטינה והפך לבעלה ואבי
ילדיה.
השנה היא  11במרס ,2015 ,אני בישראל בביקור משפחתי אצל אחותי מרטה .קבענו
מפגש עם בטסי ויינברג ושלוש בנותיה ,רינה ,חווה והצעירה מיכל ,שלא הצטרפה למסע
ב – .2013
היה זה מפגש מיוחד .חלק ממה שנכתב כאן נלקח מהשיחה עם הבנות במפגש ההוא.
אבל ,מה שהיה בולט במיוחד ,הוא שהדבר שמחד יכול להראות כסיפור ארוך של מקריות,
בעיני האחיות היה לא פחות ולא יותר מפלא גדול .נס אלוהי במלוא מובן המילה עם כל
הסמלים והסימנים המתלווים לכך .בזמן הפגישה הן העידו על הנס הגדול שקרה להן ,נס
שהשפיע על חייהן עמוקות .הן סיפרו על אירועים לפני ובזמן המסע שחזרו והצביעו על
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היום שבו הגיעה אימן למונטגארי  -ל"ג בעומר .כשצצו הג'יפים מתוך הערפל הן נזכרו
בעזרתם של שלושת גולשי הסקי שעזרו לאימן ושאותם הישוותה למלאכים .ביוני 2013
היו המלאכים ממונעים והנחל שחצה את מונטגארי היה בעיניהן כמו הירדן.
הסיפור המופלא הזה ,המבוסס על אמת היסטורית ועל אירועים היססטוריים אינו מופיע
בספרו של הנס סחיפרס ,אבל הוא מצביע על העניין והחשיבות שבספר ,למרות ששנתיים
אחרי המסע ,כפי שסיפרתי אותו הוא מתחיל ללבוש צורה מיסטית משהו .ברצוני להדגיש
כי אין כאן כל כוונה לשלילה ,כי כמו שכתב היסטוריון מאמין אחד "מיתוסים מספרים
רק את מה שקרה באמת" .במיתוסים מכוונת המילה "באמת" למציאות אחרת מזו
הנמסרת על ידי עובדות קשוחות למציאות שיש בה משמעות לעם ,לקבוצה ,למשפחה,
לאחים לגורל ,משמעות של שחזור אירועים היסטוריים מהעבר.
הספר של הנס סחיפרס מביא את שווי המשקל הנחוץ בין כל הסיפורים האישיים
המיוחדים שעדיין צצים וממשיכים להתקיים ,הנצבעים בגוונים שונים על ידי המספרים,
השוקעים בחייהם שלהם מחד ,ומאידך הסיפור של החוקר ההיסטורי המשחזר את כל
העובדות המצויות ומביא אל הכתב את הממצאים השונים.
סיפורה של בטסי ויינברג ומשפחתה הוא כובש ומרגש .סיפורו של יופ ווסטרוויל הוא
עבור בני המשפחה ועוד רבים אחרים סיפור מעודד ונותן תקווה ,דוגמא מעוררת
השראה .אסור לנו לשכוח שבטסי הגיעה למונטגארי בעזרת שרשרת של עוזרים אחרים.
למרות המקום הבולט שיש ליופ בסיפורי המשפחה של רבים ,לא פגשה בטסי את יופ
מעולם פנים אל פנים .כבר נקבנו בשמותיהם של מרים וטרמן  -פינקהוף ,ולטר זיקינד,
טו ון דר מייר וטינוס סחאבינג שעזרו לה לעבור את הגבול .בבלגיה עזר לה מקס וינדמילר
) .(Max Windmuellerבצרפת היא נעזרה ברשת מסייעים שעבדו בשיתוף פעולה עם
אנשי קבוצת ווסטרוויל אבל גם ובעיקר הופעלה ביוזמות מקומיות.
אחד היתרונות הגדולים של הספר הזה הוא שתפקידם של הקבוצות השונות והיחידים
שאחרי המלחמה נכללו תחת המטריה של קבוצת ווסטרוויל ,מקבלים כאן את מקומם
הראוי כל אחד בנפרד .אין זה תפקיד קל ,ולו רק בשל העובדה שעבודת המחתרת במהותה
ממדרת לחלקים את מקורותיה.
שני צדדים מביאים את ייחודה של הקבוצה גם בספר זה :העובדה שיהודים ולא יהודים
יצאו יחדיו למאבק בברבריות הנאצית והעובדה שעבודת המחתרת נעשתה ברובה ללא
אלימות .אבל פרט לשני מאפיינים מיוחדים אלו ,קשה להגדיר מי ומה היה שייך לעבודת
הקבוצה ומי ומה משתייך להתפצלויות שלה .קיימים כמובן זרמים עקריים .ישנה
המחתרת של ההכשרה החלוצית ,החלוצים שבמקומות שונים במדינה פעלו כדי להכין
עצמם לחיים בפלסטינה כשהם עובדים אצל האיכרים .זו הייתה גם מטרתם של בני
הנוער החלוצים בלוסדרכט .לעומתם קיימת הקבוצה שהתלכדה סביב אבי ,שהייתה
קשורה קלות לבית הספר בבילטהובן .אבל ישנה גם קבוצת המחתרת שארגן פרנס
חריטסן ) (Frans Gerritsenשגר בתקופת המלחמה בהארלם ) .(Haarlemלדעתו של
הנס סחיפרס נפגש אבי עם פרנס חריטסן פנים אל פנים רק פעם אחת .עבורי הייתה זו
תגלית של ממש מפני שבכל ההתכנסויות של הקבוצה אחרי המלחמה היה פרנס תמיד
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נוכח .גם בסוונום ) ,(Sevenumכפר קטן במחוז לימבורג שלו מקום מיוחד בהיסטוריה
של המלחמה בהולנד בגלל המספר הגדול של המסתתרים ששהו בו ,התקבץ גרעין
פעילים ליד יוג'ני באוטט שעבדה בשיתוף פעולה עם קבוצות אחרות אבל גם פעלה
באופן עצמאי .גם אותה פגשתי בהתכנסויות בהיותי נער .ראיתי בתמימותי הרבה יותר
קשר בין החברים בקבוצה שהכרתי אחרי המלחמה מאשר בתקופת פעילתה של
המחתרת.
בקיצור ,לגבורתם של חברי קבוצת ווסטרוויל פנים רבות .הנס סחיפרס בחר במודע לא
להתמקד בגבורת המנהיגים וגבורתם של כמה חברים אחדים אלא להאיר את חלקם של
רבים .בכך הוא מכבד את הדרך בה התארגנה ופעלה המחתרת .מה שמתגלה יותר ויותר,
ומה שקושר את כל היחידים הללו יחד ,הוא חוש צדק מפותח מאד מחד ,ומאידך
התנגדות גורפת להישמע לחוסר הצדק שבצעדים האנטי-יהודיים של הכובש.
במידה רבה מפורר הנס סחיפרס את המיתוס של אבי ואת דמותו .הוא מכיר בכריזמה
שלו ומבטא אותה ,את האנרגיה חסרת המעצורים שלו והשפעתו מעוררת ההשראה על
אחרים ,אבל מראה אותו גם כאדם שיכול לטעות .בכך הוא לא רק מכבד את אבי כאדם
אל שגם אחרים בסביבתו מקבלים את המקום הראוי להם.
הספר ממלא חסר .הופיעו כבר הרבה ספרים ,מאמרים וכתובים אחרים על פעילותה
במחתרת של קבוצת ווסטרוויל ,כמו למשל ספרה של מרים וטרמן-פינקהוף על בית
עליית הנוער בלוסדרכט ( , )1998עדויות אישיות כמו זו של ברי אשר )(Berry Asscher
שהיה חבר בקבוצת החלוצים בהכשרה בחאודה ( ,)1996או "קטרים מושכים קרונות",
ספרו המופלא של שאול שגיב הוא פאול זיגל ) (Paul Siegelמ  ,2000 -בו הוא מתאר
את קורותיו במלחמה של פליט יהודי ,חלוץ מגרמניה .כמו ברי אשר ,חצה גם שאול שגיב
את רכס הפירנאים באותה קבוצה עצמה .הם כתבו איך ב –  4במרס  1944מצאו מקלט
במונטגארי .כחודש לאחר מכן תגיע לשם גם בטסי ויינברג.
כמעט כל הפרסומים נכתבו על ידי העדים עצמם ,אלה שחיו את האירועים ,והמתארים
את ההאירועים הבלתי נתפסים הללו .הנסיון הראשון לכתוב בצורה מדעית הסטורית
על קבוצת ווסטרוויל נעשה על ידי ההסטוריונית סיטצקה דה יונג )(Sietske de Jong
שסיימה לימודיה באוניברסיטה ב –  2001ונעזרה במכון המלכותי לתעוד המלחמה
 .NIODהיתרון שלה על הנס סחיפרס היה בכך שבזמנה היו עדיין רבים מחברי הקבוצה
בחיים והיה באפשרותה לראיין אותם בהולנד ובישראל .בחפץ לב מסרה דה יונג את
ממצאיה גם להנס סחיפרס לשימוש .עכשיו יש לנו לא רק מחקר היסטורי מלא על
פעולתה של הקבוצה ומעשיהם של חבריה אלא גם סיפוריהם האישיים לפני המלחמה,
והקשרים החברתיים שהביאו אותם למעשים שעשו.
המפגש ב  2105עם בנותיה של בטסי ויינברג ושני ילדים של יופ ווסטרוויל בנתניה היה
מפגש בין ילדים בני הדור השני .עשינו השוואה בין הסיפורים שהשפיעו כה עמוקות על
חיינו .בתורנו אנחנו מעבירים אותם לאחרים ,לילדינו ונכדינו ככוח חזק וכמשקל נגד
לכל הרעות הפוקדות אותנו גם בימינו אלה במקומות שונים בעולם .אפשר לראות בספרו
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של הנס סחיפרס קרקע פוריה שעליה יוכלו כל הסיפורים על גבורה ואחדות אנושית
לפרוח.
דר' בארט ווסטרוויל
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מבוא
בזמן מחקר שערכתי ב  1973 -על ההיסטוריה של מפלגת הפועלים המאוחדת (מפ"ם)
בקיבוץ יקום הכרתי כמה חברים לשעבר ב"קבוצת ווסטרוויל" .הכרות זו הייתה מקרית.
הגעתי ליקום כי אז התגורר בקיבוץ המזכיר הכללי של מפ"ם .את השם "קבוצת
ווסטרוויל" הכרתי כ שמה של אחת מקבוצות ההתנגדות המעטות שפעלו בהולנד בזמן
מלחמת העולם השניה ,ממחקריהם של ההיסטוריונים פרסר ) (Presserודה יונג (De
) .Jongמה שסיפרו לי החברים ביקום על ה"צלילה" – ההסתתרות ,על הבריחה ממחנה
ווסטרבורק ועל המעבר בהרי הפירנאים מצרפת לספרד היה חדש עבורי ,וריתק אותי
מאד.
הם לא סיפרו סיפורי גבורה .סיפוריהם היו ספוגים בתודעה על נפילתם של חלק גדול
מחבריהם קרבן לידי הגרמנים .החברים הלא-יהודיים של הקבוצה הוזכרו תמיד בנימת
כבוד ,כאלה שבלי עזרתם לא היה אפשר להסתתר ולהגיע למקום אליו הגיעו מאוחר
יותר.
ביקום נשאלתי ,אם לי ,כהיסטוריון מתחיל ,לא יהיה מחקר על קבוצת ווסטרוויל נושא
מעניין לעבודת גמר אקדמית .ההצעה דווקא מצאה חן בעיני אבל כמו שאנחנו יודעים,
עניינים אחרים צצים הרבה פעמים בדרך ודוחים את מה שמתכננים לעשות .רק ארבעים
שנה אחרי המפגש ההוא הצלחתי להגשים את הרצון הזה.
הסיבה העיקרית לכתיבת עבודת מחקר על ההיסטוריה של "קבוצת ווסטרוויל" הייתה
האופי המיוחד שלה .בקבוצה זו עבדו יחד נרדפים ומצילים ,יהודים ולא יהודים בעלי
רקע חברתי שונה ,השתייכות פוליטית שונה .הסיבה השניה למחקר הייתה שעד כה לא
נכתב ולא פורסם כל חומר מדעי שבו נרשמו פעולות הקבוצה .את המשימה הזו רציתי
אני למלא בכל מאודי.

בעיות מעשיות
"קבוצת ווסטרוויל" נוסדה בקיץ  ,1942כאשר אחדים ממנהלי בית עליית הנוער "פאביליון
לוסדרכטסה ראדה ) (Paviljoen Loosdrechtse Radeבלוסדרכט ,צעירים יהודים
שהכינו עצמם לחיים בפלסטינה-א"י ומכאן והלאה "החלוצים" ,החליטו לא להישמע
להוראות הגרמנים ולא להתיצב בווסטרבורק אם יידרשו ,אלא לרדת למסתור – "לצלול"
כפי שההסתתרות כונתה בהולנד – יחד עם כל החניכים במקום .הם פנו לכמה לא-יהודים
ממכריהם ,כדי למצוא מספיק מקומות מסתור לכל הדיירים .אדם אחד כזה היה יופ
ווסטרוויל  (Joop (Westerweelשהיה במהרה לדמות והכוח המניע המרכזי של המבצע.
מאוחר יותר הצטרפו אליו לא-יהודים אחרים ,ויחד הקימו את מה שאנחנו מכירים
כ"קבוצת ווסטרוויל".
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בהשתמשו בשם "קבוצת ווסטרוויל" נתקל כותב ההיסטוריה בבעיה .באמצע שנות
ה –  '90הוקרן סרט תיעודי בטלוויזיה ההולנדית על "קבוצת ווסטרוויל" .הסרט הזה היה
למורת רוחם של חלק מהחברים לשעבר בקבוצה .לדעתם ,היה בסרט מקומם של הלא-
יהודים בקבוצה לא מספק וחלקם של החלוצים היהודיים ,לטעמם ,היה גדול מדי.
לחילוקי הדעות הללו הייתה נגיעה ישירה לקביעת שמה של הקבוצה.
בשם "קבוצת ווסטרוויל" החלו להשתמש לראשונה בשנות ה –  ,'60לקראת חנוכתו של
"יער ווסטרוויל" בישראל .בשנות המלחמה לא הוכרה הקבוצה בשם הזה .חלק מהחברים
לשעבר בקבוצה ,יהודים ולא-יהודים כאחד ,היו חלוקים על השם החדש שנבחר .הם ראו
בו הכרה לפועלו של יופ ווסטרוויל ,המנוע והכוח המוביל של הקבוצה ,שנאלץ לשלם
מחיר יקר על פעילותו ,כשעמד מול כיתת יורים גרמנית .במציאות היו אלה שלוש
קבוצות שונות שפעלו במקביל ובשיתוף פעולה זו עם זו .שלוש הקבוצות הללו היו
קבוצת המסייעים בראשותו של יופ ווסטרוויל ,קבוצת החלוצים אנשי ארגון "החלוץ"
וקבוצת התנגדות מהארלם בהנהגתו של פראנס חריטסן ) .(Frans Gerritsenשלוש
הקבוצות עבדו על פי רוב בשיתוף פעולה מלא ,אבל גם כל אחת בנפרד ,כשקבוצת
החלוצים במבנה המיוחד שלה עובדת עם הקבוצה מהארלם ועם פראנס חריטסן על
מבצעים שלא כללו את הקבוצה של יופ ווסטרוויל.
בתחילת אוגוסט  1942החלה למעשה הפעילות המשותפת של הקבוצה ,בהנהגתו של יופ
ווסטרוויל ,שהתארגנה סביב בית עליית הנוער בלוסדרכט כשמטרתה מציאת מסתור
וסיוע לדיירי הבית ,החלוצים הצעירים .עם הזמן החל תהליך התרחקות של הקבוצות זו
מזו.
מסוף  1942החל חלקם של החלוצים בפעילות המחתרתית לגדול ,וכמה חודשים לאחר
מכן הצטרף גם פראנס חריטסן עם כמה חברים בהארלם לפעילות .מכאן התמקדה
הפעילות בהעברתם של כמה שיותר חלוצים מהולנד לצרפת ומשם מעבר לגבול לספרד.
חלק מהם הצליח גם להימלט מתוך מחנה ווסטרבורק בעזרת חברי "קבוצת ווסטרוויל".
במבט לאחור יהיה זה אולי פשטני אבל אפשר לסכם כי חלקה של הקבוצה ברוטרדם
בהנהגתו של יופ ווסטרוויל בסתיו  1942היה גדול יותר מאשר שנה לאחר מכן ,כשפראנס
חריטסן והחלוצים נטלו על עצמם חלק מהפעילויות .אחרי מאסרם של החברים בהנהגת
הקבוצה ברוטרדם בסתיו  1943ובתחילת  1944מובן היה שחלקם של אנשי פראנס
חריטסן ושל החלוצים יגדל וימשיך לגדול עד לסוף פעילותה בסתיו .1944
החלוצים היו מחלקה של התנועה הציונית שקמה בסוף המאה ה –  .19מחלקה זו שמה
לה למטרה את הכנתם של צעירים יהודיים לחיי חקלאות בפלסטינה-א"י .לב הפעילות
של החלוצים היה במזרח אירופה .בחלק זה של העולם הייתה הפעילות האנטישמית
רחבה מאד .לחלוצים הייתה אידיאולוגיה משלהם ובה השפעה סוציאליסטית ברורה
ותפיסות נונ-קונפורמיסטיות.
לפני מלחמת העולם הראשונה ,תוך כדי המלחמה וגם לאחריה הייתה פעילות התנועה
החלוצית בהולנד צנועה .בשנות ה –  ,'30עם עליית הנאצים לשלטון בגרמניה ,גדלה
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פעילות התנועה בהולנד בשל הגעתם של אלפי פליטים מגרמניה ,אוסטריה ומזרח
אירופה ,וביניהם גם חלוצים רבים .קבוצה מצומצמת של צעירים יהודיים הולנדיים
הצטרפה גם היא לתנועה החלוצית.
הפרק הראשון בספר דן ברקע הכלכלי והחברתי של החלוצים בתנועה הציונית בהולנד,
ותרומתם למאבק בצעדים האנטישמיים של הכובש הנאצי.

שאלות חקר
במחקרי ניסיתי למצוא מענה לכמה שאלות כלליות בעניין מתן הסיוע ליהודים בידי לא-
יהודים ובעניין ההתנגדות היהודית לאנטישמיות .בראש ובראשונה נשאלת השאלה מה
דחף את אנשי "קבוצת ווסטרוויל" לסייע לאחיהם ,האזרחים היהודיים בהולנד .תשובה
לשאלה הזו אפשר למצוא בפרקי המסקנות בהרחבה.
שאלה שניה דנה באופי החברתי היוצא דופן של פעולות "קבוצת ווסטרוויל" .שתי סוגיות
משנה לסעיף הזה הם חלקן של הנשים בפעילות הקבוצה והשאלה עד כמה אפשר
להמשיך ולדגול בפאציפיזם בזמן מלחמה.

הערות מתודיות
מקורות
השימוש בחומרים ארכיוניים נעשה עד כמה שניתן מעדויות של חברים-לשעבר בקבוצה
בשנים  1957 – 1954על פעילותם בתקופת המלחמה .מדובר במסמכים המכילים דפי
עדות פרושים על  3-4ולעיתים אף  6דפי שאלון סטנדרטי מודפס ובו שאלות על התקופה.
רוב התשובות היו בשפה הגרמנית ,מעטות היו בהולנדית או בעברית .הן היו בדרך כלל
קצרות וענייניות ,והן מציירות תמונה עובדתית טובה על האירועים שבהם השתתפו
חברי הקבוצה בתקופת המלחמה .באמצעותו של קורט/יגאל בנימין (Kurt/Yigal
) Benjaminנעשו בסוף שנות ה –  '80ראיונות מקיפים יותר ,בעיקר עם החברים הלא-
יהודיים שהיו קשורים בפעילות "קבוצת ווסטרוויל" .גם ראיונות אלו העניקו הבהרות
רבות ערך .הדבר נכון גם לגבי הראיונות שערכו מרים פינקהוף-ווטרמן (Mirjam
) Pinkhof-Watermanוסיטצקה דה יונג ) (Sytske de Jongבשנות ה  .'90דה יונג
כתבה תזה ב  2001 -וראיינה לצורך מחקרה כמה מהאנשים המעורבים בפעילותה.
חשיבות מיוחדת הייתה לכמה ביוגרפיות שנכתבו ,המתבססות על יומנים מתקופת
המלחמה .על המקורות שראו אור ועל אלו שלא פורסמו על "קבוצת ווסטרוויל" ראה
רשימה בסוף הספר.
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מינוח
בכמה פירסומים נקראים החלוצים "ילדים" .כשהגיעו החלוצים ל"בית עליית הנוער "
בסוף שנות ה –  '30היו חלקם אכן ילדים בני  .14 – 12בזמן ירידתם למסתור באמצע
 1942הם היו חלוצים צעירים ,בני נוער בגיל  17-18בלבד .החלוצים ששהו במרכזי הכשרה
אחרים כמו הוורקדורפ בווירינגרמיר היו בתקופת המלחמה בני  .25 – 20אני לא
השתמשתי במינוח "ילדים".

סמל וכתיבה היסטורית
יופ ווסטרוויל הפך אחרי המלחמה בהדרגה לסמל של התנגדות .יש לכך הצדקה במידה
רבה .הוא היה המניע והיוזם של הקבוצה הנקראת על שמו .בתהליך ההסמלה ההדרגתי
הזה התערפלו האמת והדמות המורכבת של יופ עם מעלותיה ועם חסרונותיה .בכמה
פירסומים חדשים ,בין היתר של הרמן פון דר דונק (  ( Herman von der Dunkושל
דניאלה הוכהיימסטרה ) (Daniela Hoogheemstraכבר תוקנה מעט התמונה הרומנטית
הלא ריאליסטית הזו .בספר זה ניסיתי להאיר את יופ ווסטרוויל וחברים אחרים בקבוצה
כאנשים בשר ודם .הם עשו מעשים יוצאי דופן ,אך יכלו גם לטעות.
תודות
בכתיבת הספר נתמכתי ונעזרתי באנשים ובמוסדות שונים .בהזדמנות זו ברצוני להודות
להם .בראש ובראשונה ברצוני להודות לדר' פרופ' בארט ווסטרוויל ()Bart Westerweel
בנם הצעיר של ויל ) (Wilויופ ווסטרוויל ,שארח אותי בביתו ,העמיד לרשותי חומר רב
והעיר הערות על הטקסטים שנכתבו .מסיטצקה דה יונג קיבלתי את החומרים שהיא
אספה לצורך כתיבת התזה שלה על "קבוצת ווסטרוויל" .בין החומרים הללו היו כמה
ראיונות חשובים עם חברים-לשעבר בקבוצה .פיליפ רומקה ) ,(Philip Rümkeחבר-
לשעבר בקבוצה ,ומיקה באומן-חריטסן ) (Mieke Bouman-Gerritsenבתם של הני
) (Heniופראנס חריטסן ,גידו סמיט ( ,(Guido Smitבנם של יאן והלגה ) (Helgaסמיט
מסרו מסמכים ותצלומים ותיפקדו כבוחנים של טיוטות וטקסטים.
הערות קיבלתי גם מדר' בארט ון דר בום) (Bart van der Boomמאוניברסיטת ליידן,
מדר' דוד וורטהיים במכון מנשה בן ישראל ,מדר' פרופ' הרמן ון דר דונק ומאנמיק
גרינגולד (Annemieke Gringold)-
סירק פלאטינחה ( (Sierk Platingaמהארכיון הלאומי ההולנדי ודר' ליבן סירנס ( (Lieven
 Saerensממכון סגסומה בבריסל הגיבו על כמה פרקים .דניאלה הוכהיימסטרה ודר'
הרמן ון רנס ) (Herman van Rensהעמידו לרשותי כמה פרקים מעבודות המחקר שלהם
טרם פירסומם.
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תודה מיוחדת מגיעה לפרופ' דר' יוהנס הוקינס טר קאטה (Johannes Houwinks ten
) Cateמהמכון ההולנדי לתיעוד מלחמה ,שואה ורצח עם ( )NIODשבדק את כל כתב-היד
כולל ההערות ,והפנה אותי לעוד ממוחים .פרופ' דר' מריאן שווגמן (Marjan
) Schwegmanמנהלת ה  NIODיעצה לי לגבי הגישה ונקבה בשמם של נותני חסות
אפשריים .היא גם הציעה לי את האפשרות לעבוד כחוקר-שותף במכון בזמן הכתיבה .דר'
אוולין בוכהיים ) (Eveline Bucheimעזרה לי בהגשת הבקשות לחסויות.
איתמר להמן תירגם עבורי כמה טקסטים מעברית להולנדית ,וחירארד טלקמפ (Gerard
) Telkampייעץ בענייני לשון.
תמיכה כלכלית קיבלתי מהעמותה מדייה ודמוקרטיה ומעיריית רוטרדם .בית ההוצאה
לאור פרלורן ) (Verlorenמצא עניין בהוצאתו לאור של ספר על "קבוצת ווסטרוויל" כבר
בשלבים מוקדמים יותר .עבודה פורייה הייתה לי עם העורכת אניה ון לויסדן (Anja van
) .Leusdenבשיתוף פעולה עם האוניברסיטה החופשית של אמסטרדם לקח בית ההוצאה
לאור פרלורן על עצמו את הצגת הספר.
תודתי שלוחה גם לעמיתי לשעבר בקבוצת  TISבפקולטה להנדסה תעשייתית ומיזמים
מדעיים באוניברסיטת איינדהובן .הם נתנו הסכמתם לשרותי ספריה והעמידו לרשותי
משרד .בספריה דאג פטר סמיט ) (Peter Smitלספרים "אקזוטיים" מהעולם הטכני
שהונחו על שולחני.
אשתי פרנק חברה אלי בכמה מסעות לארכיונים בחו"ל .היא גם הייתה הקוראת המסורה
והיועצת לכתיבה שהעירה לי על שגיאות.
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 .1חלוצים – תנועה בינלאומית
באוגוסט  1944עזבה האוניה הפורטוגלית "גיני" ) (Guineeאת נמל קאדיז בספרד ,כדי
להביא  430פליטים יהודיים לנמל חיפה ,שהיה בשליטת המנדט הבריטי על ארץ ישראל.
ביניהם היו  55חלוצים .אחד מאותם חלוצים היה פאול זיגל ) .(Paul Siegelבעזרת
חברים ב"קבוצת ווסטרוויל" ברח פאול ממחנה ווסטרבורק ,חצה איתם את הגבול
מצרפת דרך רכס הרי הפירנאים לספרד 10 .ימים לאחר מכן שמע את המילה "פלסטינה
ויסטה!" (פלסטינה באופק)' .רצנו כולנו לסיפון כדי לא להחמיץ מאומה מהרגע ההיסטורי
הזה ,ולחזות בחוף המתקרב של ארץ ישראל ,הארץ שמאז ימי משה רבנו כל כך קשה
היה להגיע אליה .ובאמת ,באופק נראתה שרשרת ההרים של הכרמל'.
הגעתה של אונייה שעל סיפונה פליטים מאירופה בזמן המלחמה לא הייתה מחזה
שבשגרה .על הרציף בנמל חיכו לספינה "גיני" הרבה אנשים .נציגי הסוכנות היהודית
ביקשו מזיגל ומהחלוצים האחרים לשיר יחד איתם את ההימנון הלאומי ,את "התקווה",
שהתנגן על הרציף*.1
'עמדתי שם ,על הסיפון ,גרוני נחנק מהתרגשות .לא יכולתי לשיר .סוף סוף הגענו לארץ,
שרק שנה קודם לכן לא העזתי אפילו לחלום שאזכה לראות .באותו הזמן גם חשבתי על
אהובי ,הורי ואחיותי ,שלא ידעתי אם הם חיים או מתים' .חברים שהיו עם זיגל על
הסיפון היו שותפים לרגשות אלו .את ההימנון הלאומי כמעט אי אפשר היה לשמוע על
הסיפון.
ארגון הגג של החלוצים נקרא "תנועת החלוץ" .זה היה ארגון שפעל בעיקר במזרח אירופה
וכמעט לא היה מוכר במערב היבשת .הארגון היה חלק מהתנועה הציונית אותה הקים
ב  1897 -בנימין זאב הרצל ( .)1860-1904בגלל התגברות האנטישמיות ניכשל נסיון
האמנציפציה של היהודים באירופה ,והרצל ביקש להקים בית לאומי ליהודים
בפרוביניציה הטורקית "פלסטינה" – ארץ ישראל.
את הציונות צריך לראות כחלק מהתפשטות הלאומיות באירופה בתחילת המאה
ה –  . 20הציונות של הרצל הייתה תגובה לגל הלאומני שפשט באירופה בתחילת ,1900
אבל התפתחה כחלק נפרד ממנו .במזרח ובמרכז אירופה התפתחו חיכוכים בין לאומים
שונים שחיפשו עצמאות ,או ששאפו לפחות לאוטונומיה מסוג כלשהו .מתחים לאומיים
אלה הובילו ב  1914 -לפריצתה של מלחמת העולם הראשונה.
בגלל הופעתן של תיאוריות פסבדו-מדעיות שמדדו את ערכן של קבוצות אתניות שונות,
לבשה צורה אחת של המתחים הלאומיים הללו פנים קיצוניות יותר בסוף המאה ה.19-
יחד עם העמים הסלאביים והאוכלוסיות הצבעוניות בעולם ,הועמד ערכם של היהודים
בדרגה הנמוכה ביותר .בגרמניה קיבלו השבטים הגרמאנים ,כקבוצה אתנית אחת" ,חברת
גזע גרמאני הומוגנית" ,מעמד חסר תקדים .היהודים לא הוכרו כגרמאנים ולכן לא יכלו
להיות חלק מהחברה הגרמנית ההומוגנית הזו.
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רוב יהודי אירופה חיו ברוסיה בסוף המאה ה –  19בחברה רב-לאומית שכללה עד 1919
גם חלקים מפולין .המדינה שנשלטה על ידי רודן יחיד ,סבלה ממתחים כלכליים
ופוליטיים רבים .מטרתם של הצארים השליטים אלכסנדר ה III -וניקולאי ה II -הייתה
לאחד את ממלכתם למדינה חד-לאומית סלאבית ,שבה לא יחיו שבדים ,גרמנים ויהודים.
להיהודים הוקצה שטח במערבה של ברית המועצות ,ורק אחרי מאמצים רבים ,כדי
שיקימו בו אוטונומיה יהודית .בגלל הדרתם מחיי הכלכלה יהודים שלא היגרו אליה
נקלעו להתבוללות כפויה ,הדרדרו לעוני ,או היגרו .השירות החשאי הרוסי תמך
בהידרדות הזו תוך ארגון פוגרומים ופעילות לאומנית אלימה ,במיוחד בשנים שאחרי
הפסדה של רוסיה במלחמתה נגד יפן בשנים  1906 – 1903וכישלון המהפכה ב – .1905
אלפי יהודים נפלו קורבן בפוגרומים הללו.
האווירה האנטישמית הקשה במזרח אירופה ובמרכזה גרמה לגלי הגירה גדולים בקרב
היהודים .המהגרים נעו ברובם לכיוון ארצות הברית ,חלק קטן היגר לארגנטינה ולדרום
אפריקה .בין  1899ל –  1914היגרו מרוסיה  1.3מליון יהודים .שיאה של ההגירה היה בין
 1903ל –  .1906כ  400,000 -יהודים התיישבו בארצות הברית .בהשפעת הרעיון הציוני
גדל גם מספר היהודים בפלסטינה-א"י ותחת שלטון הטורקים גדל מספרם מ 24,000 -
ב –  1882ל –  84,000ב – 2*.1914

הציונות הסוציאליסטית והפירמידה ההפוכה.
המתיישבים החדשים בפלסטינה-א"י העסיקו לעיתים קרובות פועלים ערביים במשקים
החקלאיים שלהם .הציונות הסוציאליסטית שללה תופעה זו בטענה שהעבודה החקלאית
כולה חייבת להתבצע בידיים יהודיות.
הציונות החלה כתנועה ליברלית .בקונגרס הציוני הראשון בבאזל ,לא היה לציונים
הסוציאליסטים ייצוג ,אבל בכינוסים שבאו לאחר מכן היה להם חלק חשוב.
פעילים בתנועה כמו נחמן סירקין ובר בורוכוב הושפעו במידה רבה מהתפיסות
המרכסיסיטיות של אירגוני השמאל ברוסיה .הם פיקפקו בכוחו של המרכסיזם להביא
פתרון למ צבו הירוד של מעמד הפועלים היהודיים במזרח אירופה .המרכסיסטים הללו
הכירו בבעיה ,אך חשבו שהמהפכה שתבוא תביא לפתרון .המהפכה תמגר את
האנטישמיות אליה הוסתו ההמונים על ידי הכוחות הריאקציוניים.
הציונים הסוציאליסטיים התאחדו ל"ארגון פועלי ציון" ב –  .1905רעיון מפתח
באידיאולוגיה שלהם היה השינוי בהכשרתם המקצועית של יהודים שייצאו ממזרח
אירופה לארץ ישראל ויתיישבו בה .את המבנה המסורתי הזה הישוו לפירמידה חברתית
הפוכה .בראש הפירמידה הייתה שיכבה רחבה של יזמים עצמאיים קטנים ובתחתיתה
שכבה קטנה של חקלאים ופועלי תעשייה .מצב זה נוצר מפני שבמשך הדורות היהודים
לא הורשו להיות בעלי קרקעות ,או להשתייך לגילדות מקצועיות וחלק מהמקצועות היה
אפילו חסום בפניהם .על פי האידיאולוגיה של פועלי ציון מצב זה אמור היה להשתנות
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בארץ ישראל .לפי תורה זו היה על היהודים המהגרים לארץ "לכבוש" את העבודה ,כלומר
הוטלה עליהם המשימה לייסד את "איגוד הפועלים החקלאיים ועובדי התעשייה
המאוחדים"* 3וליצור שכבת פועלים רחבה.
כדי להיות מוכנים לתפקידים אלו וכדי להכין את המהגרים לארץ ישראל ולחיים שם,
פנו ארגונים יהודיים וסוציאליסטיים שונים והציעו את עזרתם .תקופת ההכנה הזו
כונתה בשם "הכשרה" ועל תנועות הנוער היה להיות חלק חשוב בתהליך קבלת
ההחלטות.

תנועות הנוער ו"הסגנון החדש"
תנועת ההתחדשות בגרמניה בתחילת המאה ה –  20השפיעה גם על תנועות הנוער
למיניהן .בתנועה היה הנוער בעל היוזמה ,כשבני הנוער מונהגים על ידי חבריהם בני
גילם ,במקום המבוגרים .ראשונים היו חברי "הוונדרפוגל  -הציפורים הנודדות
( ,"(Wandervogelכפי שקראו לעצמם .הם שוטטו בסופי-שבוע ובחופשות בחיק הטבע.
בתוך תנועת הנוער התפתחה תרבות מיוחדת שבין השאר נכללו בה ארוחות סביב
מדורה ,ריקודי עם והתנזרות מאלכוהול וטבק.
החשובה ביותר בין ההתפתחויות הללו של תנועת הנוער הייתה ,מה שההיסטוריון
הגרמני-אמריקני וולטר לקואר ) (Walter Laquerכינה "הסגנון החדש" .שאיפה
לע צמאות מהחברה ,ניתוק ממפלגות פוליטיות ממוסדות ,הנהגה עצמית והתעסקות
במיזמים משלהם היו מרכיבים חשובים ב"סגנון החדש" .חדש היה גם מתן שיוויון יותר
מלא לנשים ,ושיחות על מיניות ומין*.4
את הדגם שיצרו ה"וואנדרפוגל" בגרמניה ,אימצו גם תנועות נוער יהודיות ,תחילה
בגרמניה ומאוחר יותר גם בארצות אחרות .הקמתם של אירגונים יהודיים נפרדים קיבלה
דחיפה גם על ידי הסרוב של תנועת "הוואנדרפוגל" ואיתה ארגונים ומסודות גרמנים
אחרים ,לקבל לשורותיהם חברים יהודיים .הדרה זו הביאה את הציונות להקמה של
גופים עצמאיים משלה .ב –  1913קם איגוד יהודי בשם "בלאו-וייס  -כחול לבן ( Blau
, )Weissצבעי הדגל הציוני* .5מאוחר יותר קמו איגודי נוער יהודיים נוספים ,שכמו
בתנועות הנוער הגרמניות ,נבדלו זה מזה בתפיסות האידיאולוגיות שלהם:
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הכשרת קיבוץ לוצק ,פולין דאז ,כיום אוקראינה ,עם הפרה הראשונה שהרוויחו בעצמם,

אוקטובר .1934
ליברליזם ,סוציאליזם ,ציונות ,ללא ציונות ,דתיות .לעניננו ,חשובה במיוחד תנועת
"הבונים" ,התמזגות בין הסוציאליסטים והציונים ב – .1933
אחרי ההפסד במלחמת העולם הראשונה קמו בגרמניה אירגונים ימניים קיצוניים רבים.
לארגונים הללו הייתה נטייה אנטישמית מובהקת שהייתה מרכיב בתוך האידיאולוגיה
שלהם .כתוצאה מזה ,הפכו הארגונים והתנועות היהודיות למעין בית ,נמל בטוח
לחבריהן .כאשר החמיר מצב היהודים בגרמניה בשנות ה –  '30הם פנו יותר ויותר לארגון
"החלוץ" ,הארגון שהכין את החלוצים לחיים בארץ ישראל ,וה"הכשרה" הקשורה אליו.
כדי לקבל הכשרה לחיי חקלאות ועצמאות באותה ארץ .תנועת "הבונים" אף הציעה
לימודי עיברית מודרנית וידיעת הארץ בהכשרותיה*.6
"הסגנון החדש" של תנועות הנוער המודרניות לא נשאר נחלת התנועות בגרמניה בלבד.
דוגמא אפשר לראות ב"תנועת השומר הצעיר" תנועת נוער שהושפעה מאד מהשינוי
הזה .היא נוסדה זמן קצר לפני מלחמת העולם הראשונה בגליציה ,איזור המשתרע על
פני פולין ,צ'כוסלובקיה ואוקראינה .כמה מחברי התנועה שברחו לוינה שמעו שם על
הרעיונות של ה"וונדרפוגל" ואימצו אותם בהמשך.
"השומר הצעיר" הרחיק עצמו מהממסד היהודי המסורתי ,לא התקשר לשום מפלגה
פוליטית או אירגון קיים אחר ,פעל באופן עצמאי ומינה הנהגה משלו .אידיאולוגית היו
התפיסות שלו בסגנון הפילוסוף הגרמני ניטשה ושלטו בו אליטות רומנטיות .בערך ב –
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 1920צירפה התנועה גם את המודל הסוציאליסטי של בורוכוב כהנחייה מובילה .האופי
האליטיסטי נשאר כשהיה.
"השומר הצעיר" ראה עצמו כחלוץ לפני המחנה של מעמד הפועלים היהודי ,שלקח על
עצמו תפקיד כפול – הקמת חברה סציאליסטית בארץ ישראל ,והשתתפות במאבק
המעמדות .בתחילת שנות ה –  '20התיישבו חברי התנועה הראשונים בישובים חקלאיים
שיתופיים – בקיבוצים.
בזמן מלחמת העולם הראשונה קמו עוד תנועות נוער יהודיות במזרח אירופה .הן היו
שונות זו מזו באידיאולוגיות שלהן והושפעו גם מהאזורים שהם פעלו .החשובה שבהן
היא תנועת "דרור-פרייהייט" שקמה באוקראינה ,ומרכז הפעילות שלה בקייב .בגלל
התנגדות השלטון והמהפכה הקומוניסטית ,נאסרה פעילות התנועה באוקראינה וחברי
התנועה העבירו את מרכז הפעילות לגליציה הפולנית" .דרור-פרייהייט" הייתה לתנועת
הנוער הגדולה בין התנועות הציוניות הסוציאליסטיות .במספר חבריה היא פיגרה בבירור
אחרי תנועת הנוער הסוציאליסטית הלא-ציונית "בונד יידישער ערבאייט" ששמה על
דיגלה אוטונומיה יהודית נרחבת בפולין.
תנועת הנוער "גורדוניה" דגלה באותן המטרות של תנועת הנוער "דרור" .התנועה נקראה
על שמו של א.ד .גורדון ,חלוץ מהמעגל הקודם של תנועת העבודה .הייתה זו תנועה
פילוסופית ששילבה באידיאולוגיה שלה את מאבק המעמדות עם האידיאליזציה של
האדם היצרני ,והייתה גם פעילה ברומניה.
תנועת הנוער 'בית"ר' (ברית יוסף טרומפלדור)  7*-ייצגה את הקצה האחר של המרחב
הפוליטי .כמו "השומר הצעיר" ,נוסדה 'בית"ר' ב –  ,1923בריגה ,והתפתחה במשך השנים,
עם תנועתו של ולדימיר-זאב ז'בוטינסקי ,לאיחוד ציוני רוויזיוניסטי .ל'בית"ר' השתייכו
חברים רבים בארצות הבלטיות ובמזרח פולין .במשך אותן שנים קמו תנועות נוער
יהודיות דתיות דומות .החשובות שבהן היו "תנועת המזרחי" והתנועה הדתית קיצונית
"אגודה"*.8
בגלל הגירה של יהודים רבים מפולין למערב אירופה בשנות ה –  '20וה –  ,'30קמו לכל
תנועות הנוער גם סניפים במערב היבשת .בכולן חלו שינויים רבים בהשפעת "הסגנון
החדש" של תנועות הנוער הגרמניות .הם אירגנו את פעולותיהם ופעלו באופן עצמאי
ללא קשר לגופים הפוליטיים שמתוכם צמחו .הדבר נכון גם לגבי 'בית"ר' שניתקה עצמה
מהמפלגה הרוויזיוניסטית .הארגונים הדתיים פעלו במידה מוגבלת יותר של עצמאות
ולא אימצו תכנים מתנועות הנוער המודרניות.
תנועות הנוער הפכו לכוח מניע בתנועה הציונית בשנות ה  '20וה –  .'30פעמים רבות
היה כוח זה הגורם המבקר בחריפות את מנהיגי התנועה הציונית ,ונוזף בשאננות בחינוך
שהציעה .בתנועות הנוער ,טענו שהחלוצים הם אנשים המתייחסים ברצינות לתורתם.
הם עשו "עליה" הלכה למעשה והיגרו לארץ ישראל ,בניגוד לרבים מחברי ההנהלות
בארגונים הציוניים האחרים.
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החלוצים וה"הכשרות"
במזרח אירופה קמו כבר הכשרות חלוציות ב –  .1905היו אלו יוזמות של אירגונים
ציוניים מקומיים .ארגון הגג "החלוץ" הוקם ברוסיה של אחרי מהפכת אוקטובר .הוא
זכה להתפתחות רצינית אחרי הצהרת בלפור בנובמבר  ,1917שבה הצהירה בריטניה על
הקמתו של בית יהודי בפלסטינה-א"י.
פרט להוראת עברית וידיעת הארץ ,הכינה ה"הכשרה" את אנשיה לעבודה .שתי צורות
היו לה ל"הכשרה" .הראשונה " -הכשרת יחידים" ,שבה חלוצים יחידים או בקבוצות
קטנות רכשו הכשרה מקצועית אצל האיכרים או אצל פקידים בחברות מסחריות .השניה
– הכשרה קבוצתית קולקטיבית שבה עבדו החלוצים אצל איכרים וחזרו עם ערב לבית
משותף ,או הפעילו חווה חקלאית משל עצמם.
בתחילת דרכו לא היה אירגון "החלוץ" בעל אופי אידיאולוגי ,וזאת בשל ההתחלה
הספונטנית שלו .במהרה הוא פנה יותר ויותר לכיוון הסוציאליסטי ופעל בעיקר בברית
המועצות .באמצע שנות ה –  '20לקחה על עצמה המפלגה הקומוניסטית בברית המועצות
את המושכות האידיאולוגיים של השלטון והבהירה לכל שהיא רואה בציונות סטייה
לאומנית .רשת חוות ההכשרה נסגרה או הולאמה לטובת הסקציה היהודית במפלגה
הקומוניסטית .חלק ממנהיגי תנועת "החלוץ" נעלמו בסיביר*.9
חלק מהחלוצים עברו לפעול בפולין שקיבלה עצמאות ב –  ,1919ומרכז התנועה הוקם
בה מחדש .במדינה החדשה היו היהודים מיעוט גדול של  10%מכלל האוכלוסיה .רובם
התגוררו במזרח המדינה ,באיזור הביצורים העתיק או בערים הגדולות .האוכלוסייה
היהודית ,ששפתה יידיש ,הפכה למיעוט נבדל בולט .בשנים הראשונות לעצמאות פולין
סבל מיעוט זה מאפליה קשה .הם ,וקבוצות מיעוט אחרות ,נחשבו ליסודות אטני-
לאומיים .מלבד זאת ,נחשבו היהודים לאוהדים של ברית המועצות הקומוניסטית .הלחץ
להגירה התגבר באותה תקופה .פעילותם של החלוצים וההכנה להגירה היו פתרון טוב
למצב המעיק שנוצר .הצעירים בהכשרות הציוניות האלה חשו מוגנים בסביבה אוהדת.
האפשרות להגיע ל"בית היהודי" שהובטח נראתה ממשית.
פולין נשארה הבסיס החשוב של תנועת "החלוץ" .האקלים הפוליטי והכלכלי במדינה
קבע ואף הגדיל רבות את מספר הנרשמים הגבוה להכשרות החקלאיות .עם עליית כוחן
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חברי קיבוץ בורוכוב בקילס ,פולין ,בעבודתם בניסור עצים – .1933
ההכשרה במקצוע הייעור  ,בנוסף לחקלאות ,היוותה חלק חשוב בהכשרה
המקצועית במזרח אירופה.

של מפלגות לאומניות והתגברות האנטישמיות בעיקר בשנות ה  '30התרחבה תנועת
"החלוץ" מאד .ב –  1935מנתה התנועה כ  30,000 -חברים ,מהם כ 8,500 -בקיבוצי
הכשרה .זוהי ללא ספק צמיחה מרשימה שבה גם הפרגמטיות הייתה גורם חשוב .הרבה
צעירים יהוד יים רצו לעזוב את פולין .תנועת "החלוץ" הציעה השגתו של אישור כניסה
לפלסטינה-א"י .משהגיע ו החלוצים לארץ ניתקו חלקם את הקשר עם הקיבוצים ופנו
לחיים בעיר או שהיגרו מכאן לארצות אחרות*.10
בליטא ,רומניה וצ'כוסלובקיה וכמו שכבר הוזכר גם בגרמניה ,קמו בשנות ה  '30ארגוני
חלוצים שהציעו הכשרה מקצועית .בדרך כלל הייתה הפעילות במדינות אלו מצומצמת
יותר מאשר בפ ולין .מחוץ לאירופה היו סניפים של ארגון "החלוץ" גם בעירק ,דרום
אפריקה ארגנטינה וארצות הברית .סה"כ ,על פי נתונים של המשרד הראשי בוורשה,
מנתה התנועה ב –  ,1933בשיא פעילותה כ  80,000חברים .לא כולם הצטרפו להכשרות.
רשימות ההמתנה היו ארוכות.
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החלוצים ופלסטינה /ישראל
לתנועות הנוער הציוניות השמאליות היה חלק חשוב בעיצובה של מדינת ישראל
העצמאית בראשית  .1948מספר חברי הקיבוצים הגיע ב –  1927ל –  20,000וצמח
ב –  1940ל –  .24,000ב –  1950היה מספרם  65,000שהיו  7.5%מהאוכלוסיה היהודית.
לא כולם היו בוגרי תנועות נוער ,ולא כולם עברו תקופת הכשרה לפני עלייתם ,אבל הרוב
הגדול כן.
חברי תנועות הנוער תרמו חלק ניכר מהמנהיגות שבנתה את המדינה .אלה היו האנשים
שאותם תיאר פאול זיגל שהוזכר בתחילת הפרק .בזמן האירועים הנוראים של מלחמת
העולם השניה ,היה רק דבר אחד חשוב – עלייה לארץ ישראל והקמת המדינה .פנחס
לבון שהיה יו"ר "גורדוניה" היה בין היתר שר הביטחון ויו"ר הסתדרות הפועלים .יו"ר
תנועת "דרור" ,יצחק טבנקין היה חבר כנסת ויו"ר תנועת הקיבוץ המאוחד .מאיר יערי
מתנועת הנוער "השומר הצעיר" הקים ב –  1948את מפלגת השמאל "מפ"ם– מפלגת
הפועלים המאוחדת ,והיה חבר כנסת מטעמה עד .1973
במשך מלחמת העצמאות והמלחמות שאחריה בשנות ה –  '60וה –  '70היוו צעירי
הקיבוצים את עמוד השדרה של צה"ל .לקיבוצים היה תפקיד כלכלי וחברתי חשוב .ערכי
תנועת הנוער :שיוויון ,המנעות מאלכוהול ,מוסר עבודה גבוה ,היו במידה רבה לערכים
של המדינה כולה .הפלג השמאלי של תנועת העבודה דרש בהתמדה לפעול למתן שיוויון
גם לפלסטינים .רק בשנות ה  '80החלה השפעה זו להחלש בהדרגה ,וישראל הפכה יותר
ויותר למדינה קפיטליסטית מודרנית ,שבה הבדלים גדולים בין עשירים לעניים.
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 .2ציונות וחלוצים בהולנד
הקהילה היהודית בהולנד לא נאלצה להתמודד את התנאים איתם התמודדו היהודים
במזרח אירופה .בהולנד זכו היהודים לשוויון זכויות אזרחיות עוד "בתקופה הצרפתית"
ב –  .1796בגרמניה לשם השוואה זכו היהודים לאמנציפציה רק ב –  ,1871באוסטריה
והונגריה ב –  1876וברוסיה רק ב –  .1917הטמעתם של החוקים וההכרה בהם לא היו
תהליך פשוט בהולנד .בחוגים רחבים הייתה התנגדות ליהודים אבל אנטישמיות גלויה
קיבלה ביטוי ברחובות רק לעיתים רחוקות.
במאה ה –  19ובמאה ה  20 -נטמעו היהודים במידה רבה בחברה ההולנדית .הם עסקו
במקצועות חופשיים כרופאים ,עורכי דין ועיתונאים ,והיו פעילים במפלגה
הסוציאליסטית ובמפלגה הליברלית .רוב הפרולטריון היהודי חי בערים הגדולות ועסק
עדיין במקצועות היהודיים המסורתיים כמו מסחר זעיר ,תעשיית הביגוד ותעשיית
היהלומים .מתחילת שנות ה –  '20בהשפעת עליית הימין הקיצוני הבינלאומי ,הורגשה
גם בהולנד עלייה ברגשות אטי-יהודיים .למרות עלייה זו ,היה מספרם של ההולנדים
שתמכו במפלגה הנאציונל-סוציליסטית )(Nationaal Socialistische Beweging – NSB
וב"חזית השחורה" הפאשיסטית ,קטן למדי.

ההסתדרות הציונית
קרוב לוודאי שבגלל התנאים האלה היה מספרם של היהודים ההולנדים שהצטרף
להסתדרות הציונות ) (Nederlansche Zionistische Bond –NZBקטן .מתוך
כ –  130,000יהודים שחיו בהולנד ב –  1935הצטרפו ל  NZBרק  .3,000המספר גדל מעט
וב 1939 -היו כבר  4,200חברים בארגון .רוב החברים באו משכבת הביניים .בחוגי
הפועלים והסוחרים הזעירים לא היו ל  NZBכמעט אוהדים .הדמויות הבולטות בה היו
נחמיה דה לימה ) (Nehemia de Liemeסוכן ביטוח ומקים התנועה בהולנד ,הבנקאי
יעקובוס קאן (  ,(Jakobus Kannהמרצה לפילוסופיה והיסטוריה עתיקה דר' דוד כהן
ועורך הדין אבל הרצברך ) .(Abel Herzbergגם הרבנים סימון דה פריז (Simon de
) Vriesואהרון דוידס ) (Aaron Davidsהיו חברים בה .שני הרבנים הללו מילאו תפקיד
חשוב בציונות הדתית ובתנועת "המזרחי" שגם היא הייתה חלק מה  .NZBב  1935 -נוסד
הפלג הסוציאליסטי של פועלי ציון עם כ  500חברים שאחרי לבטים רבים הצטרף גם הוא
ל  .NZBהאיש הבולט בפלג זה של ה  NZBהיה הכלכלן סם דה וולף )1*(Sam de Wolff
.
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חאודה ו"ארגון דווינטר"
בהתחשב בהיקפה של תנועה הציונות בהולנד ,אין זה עניין של מה בכך ,שכבר ב – 1910
הוקם בה מרכז להכשרה חלוצית .המרכז הוקם בחאודה ,והיוזם היה יעקובוס קאן .אבל
ליוזמה לא הייתה הצלחה מרשימה .על חלקת האדמה "אידה  -מריה סטייט" (Ida-Maia
) Stateשנקנתה ,הוכשרו עד  1918רק שלושה חלוצים .סיבה אחת לכישלון הייתה חוסר
האפשרות להגיע לפלסטינה-א"י בתקופת מלחמת העולם הראשונה.
היוזמה חודשה רק ב –  .1918היוזם הפעם היה רו-רודולף כהן ),(Ru-Rudolf Cohen
אחיו של דר' דוד כהן .יחד עם שלמה ואמילי פישר ,שחיו בשכונה יהודית בסחוונינגן.
כהן הקים את "ארגון להכשרה מקצועית לחלוצים בהולנד (Vereniging tot
) ."Vakopleiding van Palestinapioniers in Nederlandהארגון הוכר בחוגים
הציוניים בשם "ארגון דווינטר" .ארגונו של כהן הציב את החלוצים במסגרת של "הכשרת
יחידים" אצל איכרים בסביבה כדי שיספגו את ערכי החקלאות .מעט מאוחר יותר הוקמו
מרכזי הכשרה כדוגמת דווינטר גם במארום באיזור חרונינגן ,בוינטרסווייק ובטוולו במחוז
חלדרלנד ובדן בוס בבראבנד *.2
רוב רובם של החלוצים הגיעו להולנד ממזרח אירופה והיו בעלי מנטליות שונה לחלוטין
מזו של הציונים ההולנדיים .המזרח אירופים באו ממשפחות של פועלים וסוחרים זעירים
והגיעו ברובם להולנד חסרי כל .בארצות שמהן הגיעו היו חשופים לאנטישמיות מרה.
ארץ ישראל הייתה בשבילם הארץ המובטחת שבה יוכלו לבנות את חייהם מחדש.
החלוצים התמסרו לעבודות החקלאות במרץ – עבודות שבבית שעזבו הם לא הכירו,
אבל למדו במהירות .בימי הקיץ נאלצו לעבוד שעות ארוכות .התמורה לעבודה הקשה
הייתה דלה .בחודשים הראשונים אפילו לא זכו לתשלום זעום ,ועובדים מיומנים הרוויחו
מאוחר יותר רק מחצית ממשכורתו של פועל חקלאי הולנדי ,שמשכורתו לא הייתה גבוה
גם היא *.3
כדי להתגבר על הבדידות שבה מצאו עצמם בהולנד הכפרית ,הם ארגנו לעצמם ,בחסות
ארגון "החלוץ" מפגשים חודשיים .במפגשים אלה יכלו להביע תיסכולים ולדבר על
הבעיות והשאיפות שהיו להם .הסקרנות והרצון העז ללמוד ,יחד עם הכוח לעבוד ,גרמו
לכך שלא היו בעיות במציאת מקומות חניכות עבורם .הציונות שלהם הרשימה אנשים
רבים שבאו איתם במגע ועד כמה שאפשר לבדוק ,היה להם שם טוב בהולנד הכפרית.
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קבוצת חלוצים בהכשרה בדן-בוס ,הולנד ,אחרי מלחמת העולם הראשונה.
עם הנהגת ה  NZBנוצרו כמה חיכוכים .בהנהלה ראו בביקורתיות את הרגשנות המזרח
אירופית של החלוצים שהיו ברובם סוציאליסטים מושבעים שהתחנכו בדרך כלל ב"סגנון
החדש" של תנועות הנוער הציוניות .הסגנון הממוקד ,וכנראה גם היהיר ,של החלוצים
חשף כמה עצבים רגישים אצל חברי הנהלת "החלוץ" .לאלה לא היה כבוד גדול
לסוציאליזם ולאידיאל הקיבוצי .בעיתון "הט יודסה ווכטר" ))De Joodsche Wachter
של  NZBהופיעו בדרך קבע קטעים מזלזלים בחלוצים שהיו מאד שבעי רצון מעצמם.
'בשום מקום אחר לא היו התנאים קשים כל כך ,אפילו לא בארץ ישראל' כתב החלוץ-
לשעבר יגאל בנימין ,אולי במעט הגזמה ,בספר הזיכרון לחלוצים בהולנד "נאמנים לעצמם
ולדרכם"*.4
הנהגת ה  NZBגם לא תפקדה בצורה מרשימה במישור הכלכלי .גיזבר התנועה החליט
שעל החלוצים לשהות תקופת עבודה נוספת בהולנד כדי לכסות את הוצאות מסעם
לפלסטינה-א"י ,כ  -100גולדן .ל  NZBלא היה הכיסוי הכספי הנאות למסע הזה ,והארגון
גם לא היה מעוניין לגייס משאבים לעניין .אחד החלוצים העיר על כך ש'ודאי אין כוונה
לצייר סמל של גבורה על ישבנם של החלוצים ,אבל להציגם כשנוררים שאפשר לפייס
במעט כסף כיס היה עלבון .אי אפשר להעלות על הדעת עבודה בארץ ישראל ללא
החלוצים ,והציונים היו זקוקים להם באותה מידה כמו שהסתבר5*'.
המהגרים החלוצים עשו בדרך כלל כראות עינם ולא שעו לתכתיבי ה  .NZBיחס זה היה
הדדי .רק בשנות ה  '30 -כשיותר ויותר יהודים צעירים ילידי הולנד החלו להרשם ל"ארגון
דווינטר" ,כדי לרכוש הכשרה מקצועית ,ניסתה התנועה להשיג יותר שליטה אירגונית.
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הצעירים ילידי הולנד הגיעו ל"ארגון דווינטר" דרך “הפדרציה של הצעירים היהודיים”
) . (Joodsche Jeugd Federatieהם הציגו עצמם כמתמודדים שותפים במאבק
באנטישמיות המתגברת ,ומוכנים לפעולה יותר מההנהגה המבוגרת הזהירה.
למרות הקשיים והיחס העויין הצליח "אירגון דווינטר" להכין כמה מאות חלוצים
ולהכשירם לעבודה בפלסטינה-א"י ,בעיקר בזכות היו"ר שלה ,רו כהן .כ –  200מהם הגיעו
לקיבוץ עין חרוד ב –  1938כדי לברך ולארח את רו כהן ואשתו אווה שהביאו כמתנה
לקיבוץ פר הולנדי גזעי בשם "רו .6* “Ru
בשנות ה –  '30הקים ארגון "המזרחי" שני מרכזי הכשרה ,האחד בפראנקר והשני
בבייווירוייק .לפלג האורתודוכסי של "אגודה" הוקם מרכז הכשרה באנסחדה .כל שלושת
המרכזים הללו פעלו על בסיס קיבוצי .מסיבות מעשיות מובן מאליו שהקיבוציות הזו
היתה מנותקת מקיבוצי ההכשרה ומאמונתם של רוב החלוצים הסוציאליסטיים של
"ארגון דווינטר" *.7

הוורקדורפ בוירינגרמיר והפביליון  -בית עליית הנוער בלוסדרכט
עלייתו לשלטון של אדולף היטלר בגרמניה בסוף ינואר  1933סימנה את תחילתו של גל
פליטים נוסף שהגיע להולנד .כבר בשנה הראשונה נרשמו ב"ארגון דווינטר"  4,000איש.
כהן ואנשיו לא יכלו עוד לארגן לבדם את ההצבה במקומות הכשרה לנרשמים החדשים.
כדי לתת תשובה למצב שנוצר ,הוקמה ב –  1934עמותה לעבודה יהודית ( Stichting
.)Joodsche Arbeid
בתחילת אוקטובר אותה שנה הוקם על אדמת ימת וירינגן המיובשת כפר עבודה על שטח
בן כ –  300הקטרים .בנייניהם של שני מחנות עבודה ששימשו את הפועלים שייבשו את
הימה היו הבסיס לכפר החדש – "הוורקדורפ" .אפשר היה להכשיר בכפר כ –  150פליטים
יהודיים צעירים מגרמניה ומפולין ,ומאוחר יותר גם מאוסטריה .הם הוכשרו לעבודות
חקלאות ושרותים טכניים .שונים
הרוב הגדול של קבוצת הצעירים הזו לא היו ציוניים והגיעו כדי לרכוש מקצוע שיסייע
להם מאוחר יותר להשתלב במעגל העבודה בארץ היעד שיבחרו .ממשלת הולנד תמכה
מאד בהגירה למדינת אחרות מפני שחששה שהפליטים ירצו להשתלב במעגל העבודה
ולהשאר בהולנד .בזמנים קבועים עזבו קבוצות צעירים את ה"וורקדורפ" כדי להגיע
לפלסטינה-א"י או לארצות אחרות .ביולי  1939עזבה האוניה "דורה" את נמל אמסטרדם
כשעל סיפונה כ –  500פליטים יהודיים ,בהם כמה עשרות חלוצים ממרכזי הכשרה שונים
בהולנד ובבלגיה .בסוף שנות ה –  '30כבר היה קשה לקבל אשרות כניסה לארץ ישראל
או ויזות לארצות אחרות ,ולכן נותרו במאי  1940עוד כ –  300חלוצים ב"וורקדורפ".
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על דיירי ה"וורקדורפ" בוירינגנמיר היה לעזור בהרחבת הכפר ב – 1934
בשישה מרכזי הכשרה אחרים בהולנד היו באותו זמן כ –  520חלוצים .סה"כ שהו בהולנד
בתחילת  1940כ –  800חלוצים ,מרביתם פליטים מגרמניה ומיעוטם מאוסטריה ומפולין.
ניהול המרכזים הללו נפל ביוני  1940לידיו של “המרכז היהודי להכשרה מקצועית "JCB
) .(Joodse Centrale voor Beroepsopleidingהאחריות על  JCBהועברה לידי הועד
היהודי "היודסה ראד" (  (Joodse Raadעם הקמתו על ידי הגרמנים ב – .8*1941
אחד ממרכזי הכשרה הללו הוקם בכפר לוסדרכט בספטמבר  .1939ב"פאביליון
לוסדרכטסה ראדה" ( .)Paviljoen Loosdtrefhtsche Radeהבית ששימש כבית ספר
לילדים עם קשיי הסתגלות נקנה על ידי משפחת פישר ,משפחה יהודית ,נמסר לשימוש
לארגון "עליית הנוער" .ארגון זה נוסד ב –  1933בברלין על ידי רחה פראייר(Recha ,
) ,Freierאשתו של מוריץ פראייר ,רב מברלין .רחה פראייר חזתה כבר עם עליית הנאצים
לשלטון בגרמניה שחייהם של יהודים לא יוכלו להימשך בגרמניה" .עליית הנוער" לקחה
על עצמה לסייע לכמה שיותר צעירים יהודיים לעזוב את גרמניה ומאוחר יותר גם
מאוסטריה .הייעד הראשוני היה ארץ ישראל אבל בשל ההגבלות על ההגירה שהטילה
ממשלת בריטניה על היהודים ומדיניות "הספר הלבן" של שלטון המנדט ,הגיעו הצעירים
גם למדינות אחרות .בהולנד הייתה מנהלת "עליית הנוער" אריקה בליט ),(Erika Blueth
יהודיה מגרמניה ,ולצידה צוות עובדים.
ילדים שהגיעו להולנד מגרמניה אחרי מאורעות "ליל הבדולח" של  11 – 9בנבומבר 1938
שוכנו על ידי "עליית הנוער" בבתים כמו "פונדלהוף" ) – (Vondelhofבניין בית ספר
נטוש ברחוב פרדריק באמסטרדם .בשל גיוס חיילים ,והכנות למלחמה אפשרית בהולנד
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פונה הבית בקיץ  1939והדיירים ,בני  18 – 13שנים ,חולקו בין ה"פאביליון" בלוסדרכט
ומרכז במיינסהרינלאנד באיזור הוקסווארד .כ –  20צעירים הגיעו להכשרה החקלאית
בחאודה אחרי שזו חודשה בעזרת תרומה גדולה ב – .1937
בלוסדרכט היה ניהול המוסד בידי השליח הארצי-ישראלי יעקב צוראבל )Zurawel
 (Jacovוצוות עוזרים .יישום העבודה החל בסתיו  ,1939כאשר החניכים עבדו כיחידים
אצל האיכרים בסביבה ועזרו בעבודות הבית .שני נערים קיבלו הכשרה בעבודות נפחות,
והבנות ,ברובן עסקו בחליבה ובעבודות קלות אחרות ,או שעזרו בעבודות הבית של
החווה.
אחרי הפלישה הגרמנית להולנד ,כחצי שנה מאוחר יותר ,ובהקשר לתכנית ההולנדית
להצפת המדינה כהגנה מפני כיבוש הולנד ע"י הגרמנים ,פונו הצעירים לזמן קצר
לאלקמאר .אחרי כניעתה של הולנד יכלו החלוצים לחזור ללוסדרכט .צוראבל ,שהיה בעל
דרכון בריטי פונה עם משפחתו לאנגליה במאי  .1940לאחר מכן ניתן הניהול של
ה"פאביליון" לידיו של לודי כהן ) (Lodi Cohenצעיר הולנדי בן  ,23שכבר סיים הכשרה
כרב ולימד שיעורי דת באופן קבוע .עוזרותיו היו בטי בריץ ) (Betty Britzוחנה דה ליאו
( ,(Chana de Leeuwשעסקו בעיקר בעבודות משק הבית* .9מאוחר יותר מונו מנחם
פינקהוף ויואכים-יכין "שושו" סימון גם הם למדריכים במקום.
פינקהוף נולד ב –  1920באמסטרדם והיה חניך תנועת "המזרחי" ,תנועת נוער ציונית
דתית .זמן קצר לפני המלחמה עבר לעבוד למען ארגון "החלוץ" הסוציאליסטי .הוא למד
הנדסת מים באמסטרדם בבית הספר הגבוה להנדסה MTS ,ומאוחר יותר ב ,HTS
(המקבילה של הטכניון בחיפה (ת.ר .).בתחילת  1940ביקש אישור כניסה לפלסטינה-א"י,
שלא קיבל ,מפני שעמדה לפניו חובת הגיוס לצבא ההולנדי .במאי  1940תיכנן לברוח יחד
עם עוד כמה חברים לצרפת .התכנית לא צלחה .מנחם סיים את לימודיו אך לא היה יכול
למצוא עבודה מפני שיהודים לא הורשו עוד לעבוד יחד עם לא-יהודים .פנייה של "עליית
הנוער" ,הביאה אותו ב –  1941ללוסדרכט.
יואכים-יכין "שושו סימון נולד בברלין ב –  1919במשפחה יהודית ליברלית .אמו נפטרה
זמן קצר אחרי הולדתו והוא חונך ,יחד עם אחיו יעקב ,על ידי אביו שנעזר באחת הדודות.
המשפחה הייתה ציונית מושבעת וסימון ביקר בבית ספר יהודי פרטי בו לימדו גם
עיברית .סימון היה חבר בתנועת הנוער הבוציאליבטית "קדימה" .תנועה זו התמזגה
בתחילת  1933עם תנועת נוער אחרת מאותו הזרם ויחד יצרו השתיים את תנועת
"הבונים" .כשאביו התחתן בשנית ב –  ,1932עזב סימון בן ה –  13את הבית ועבר
להתגורר בבית סבתו ודודתו בפרנקפורט .אחיו הצטרף למחנה ציוני של תנועת "הבונים"
ועלה לארץ ישראל .ב –  1936היה עליו שוב לעזוב את בית הספר התיכון בפרנקפורט
בגלל יהדותו .הוא חזר לברלין כדי להשלים את לימודיו בבית ספר יהודי .ניסיון לעלות
לארץ ישראל ניכשל כי לא הייתה בידיו אשרת כניסה .כדי להגדיל את סיכוייו לקבלת
אשרה כזו ,יצא שושו בסתיו  ,1937יחד עם עוד  90חברים בתנועת "הבונים" להכשרה
באלגוט בשלזיה .הוא נאסר באירועי "ליל הבדולח" ונשלח למחנה הריכוז בוכנוואלד .עם
שיחרורו אחרי חודש מהמחנה גילה שהנאצים סגרו את כל מרכזי ההכשרה בגרמניה.
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חלוצים רבים החליטו להמשיך את הכשרתם בארצות אחרות .שושו הגיע בראש מגולח
ורכוש שכלל את הבגדים שעל גופו בלבד ,לדווינטר .הוא עבד תקופת מה בחווה חקלאית
אצל איכר וניסיון נוסף לקבל אשרת כניסה לארץ ישראל ניכשל גם הוא .שושו קיבל
עבודה כמדריך ומורה לעיברית בהכשרת "הוורקדורפ" בווירינגרמיר .זמן קצר לאחר מכן
קיבל מישרה דומה גם בלוסדרכט ,ובנוסף לכך היה גם חבר בהנהלת "החלוץ" בהולנד,
ואיש קשר של אריקה בליט מ"עליית הנוער" בהנהלה זו" .עליית הנוער" הפכה מאוחר
יותר למחלקה של ה"יודסה ראד" *.10
שושו סימון היה בעל אישיות מוחצנת שקרא שירה ,סיפר בדיחות והנחה את ריקודי
העם .מנחם פינקהוף היה איש יותר מפוכח ורציני .למרות השוני באופיים העריכו
השניים זה את זה ועבדו היטב יחד.

חלוצי לוסדרכט בעת מלחמה
קבוצת הדיירים ב"פאביליון" בלוסדרכט עברה כמה שינויים אחרי מאי  .1940בשל סגירת
המרכז במיינסהירנלנד בקיץ  1940על ידי הגרמנים ,הגיעו חלק מהנערים שהיו בו
ללוסדרכט .בבית חיו כבר כ –  70חלוצים והמקום היה מלא מדי .חלקם נאלץ להתגורר
בפנסיון בסביבה ואחרים הועברו לגור אצל אנשים פרטיים .קבוצה של החניכים הצעירים
ביותר הצטרפה למרכזי הכשרה אחרים וחלקם חזרו להוריהם.
בקיץ  1942היו בלוסדרכט  30חלוצים גברים ו –  20חלוצות ,כולל אנשי הצוות .חלקם
היו דתיים ושמרו על חוקי הכשרות" .הפאביליון" היה גדול דיו לאכסן את כולם .הצעירים
ישנו  4בחדר במיטות קומתיים ,בחדרים קטנים .הרווח בין המיטות היה כל כך קטן ששני
אנשים לא יכלו לקום מהמיטה בו-זמנית.
קשה היה לחמם את הבית .בחורף הייתה מעין הסקה מרכזית שלא הורגשה בקור העז.
בחורפים  1941-42היה גם קושי בהשגת פחם לחימום וצינורות המים קפאו' .על השמיכות
הייתה שכבת כפור' מספרת לילי קטנר ,אז חלוצה בת  18מוינה .בחדר המגורים עמד
תנור מרכזי ,שבהעדר פחם הוסק במעט עץ יבש שייצר הרבה עשן .על התנור הזה בישלו.
לילי קטנר נזכרת שאספקת המזון בלוסדרכט סבלה גם ממחסור .לא היה מספיק לחם
לארוחות הבוקר אף פעם ,ואת החסר מילאה דייסת גריסים שהופיעה שוב בארוחת הערב
לא פעם .רבים מהחלוצים הוזמנו לארוחות עם המשפחה על ידי האיכרים שאצלם עבדו.
יותר קשים היו הבדידות והניתוק מהמשפחה ,הדאגה לבני משפחה והפחד מהעתיד.
באוויר הייתה תלויה מן אווירה של עצב שהתבטא אצל רבים בבעיות בהתנהגות .הם
אמנם ברחו מהנאצים בגרמניה ,אבל אלה השיגו אותם בהולנד .החלוצים חשו עצמם
במלכודת .החלום להגיע לארץ ישראל ,או לכל מקום אחר בעולם ,הלך והתרחק.
למרות ,או אולי הודות למצב הקשה ,הייתה הרגשה חזקה של שייכות בין החלוצים' .
"הפאביליון" לא היה רק בית ילדים ,לא בית יתומים .זה היה הבית ,בית אמיתי .....היינו
משפחה אחת גדולה' ,מסבירה לילי קטנר אחרי המלחמה .לדעתה יצרו את האווירה הזו
' המדריכים הכריזמטיים שעיצבו את כוחו הקסום של "הפאביליון" .החום שהקרינו,
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שנתנו את כל מהותם ,ש היו איתנו יומם וליל ,שהיו לנו אבא ואמא ואח ואחות ,מורים
ויועצים .שידעו להקשיב לנו .פשוט להקשיב .וכיוון שידעת שאפשר לסמוך עליהם במאה
אחוז אפשר היה לבטוח בהם .11* '.....

מצבם של החלוצים
אחרי מאי  1940חששו רבים מהחלוצים שהגרמנים ימהרו ויאסרו אותם .החשש הזה
התבדה .בהתחלה אפשר היה להמשיך באורח החיים כרגיל .בסוף  1940ובתחילת 1941
עדיין היה אפשר לעזוב את הולנד באופן חוקי .מדובר בתכנית שהגתה עובדת "היודסה
ראד" גרטרוד ון טיין ) , (Gertrude van Tijnלהשיג אישורי כניסה לרפובליקה
הדומיניקנית .התכנית הייתה אחת מרבות שנרקמו אחרי הסכם אוויאן מיולי  ,1938כדי
לפתור את בעייית הפליטים היהודיים .בוועידת אוויאן הייתה הרפובליקה הדומיניקנית,
שנקראה גם סנטו דומינגו ,המדינה היחידה שהסכימה לקלוט  100,000פליטים בעבור
פיצוי נאות .התוצאות היו עגומות .רק כ –  700פליטים מגרמניה הצליחו להתיישב
בקולוניה החקלאית הזו .באוקטובר  1940הודיע הג'וינט  -אירגון הסעד היהודי-אמריקני,

מסדר של חברי "הוורקדורפ" בווירינגנמיר לפני גרושם לאמסטרדם
וחיסול ההכשרה ב – 20/3/1941
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לון טיין ,ש 50 – 40-חלוצים יוכלו לנצל אפשרות זו .בתחילת  1941עוד נחשבה האפשרות
הזו לברת ביצוע ,וחלק מהחלוצים החלו בלימודי ספרדית *.12
התכנית הזו לא הביאה כל תוצאה .לא ידוע אם הגרמנים היו אלה שמנעו את ביצועה.
היא גרמה בכל אופן להרבה ויכוחים בקרב החלוצים .חלקם ,ובהם גם שושו סימון שללו
כל הגירה שפניה לא היו לעליה לארץ ישראל .לאחרים לא הייתה שום בעיה להגר
לרפובליקה הדומיניקנית או להמשיך משם לפלסטינה-א"י אם רק יוכלו לעזוב את הולנד
שבה נעשה המצב מדאיג יותר ויותר*.13
ההחמרה במצב נבעה בעיקר בשל הכרזה על חוקים אנטי-יהודיים רבים כמו למשל
פיטוריהם של כל הפקידים הממשלתיים בנובמבר  1940וההתפרעויות של חברי המפלגה
הנאצית  .NSBכאשר בפברואר  1941נהרג חבר  NSBבקטטה בין יהודים ונאצים
הולנדיים עצרה משטרת הבטחון הגרמנית  ,SIPO -כ –  400גברים יהודים בני 35- 25
בכיכר ווטרלו באמסטרדם * . 14הם גורשו למחנה הריכוז בוכנוואלד בגרמניה ומשם יום
אחרי כן למחנה מאוטהאוזן באוסטריה ,שם נרצחו כולם תוך זמן קצר .הידיעות
הראשונות על מותם הגיעו למשפחות בהולנד במרס  1941והשפיעו מאד על הציבור
היהודי.
באו תו חודש נסגר גם "הוורקדורפ" בווירינגרמיר ,אחרי תלונות מצד השכנים ,חברי
המפלגה הנאצית  300 .NSBמהחלוצים ששהו במקום נשלחו לאמסטרדם 60 .נשארו כדי
להכניס את היבולים החקלאיים מהשדות למחסנים .כפעולת תגמול על מעשה חבלה
נשלחו מהקבוצה שהגיעה לאמסטרדם  60מהם יחד עם עוד  240יהודים אחרים
למאוטהאוזן.
על פי פקודה מהגרמנים ,מסרה גרטרוד ון טיין את כתובותיהם של החלוצים אחרי
שקיבלה הבטחה כוזבת שאלה יורשו לחזור ל"וורקדורפ" .ידיעות על מותם הגיעו במהרה
גם על קבוצה זו.
"היודסה ראד" ,שכבר הוזכר קודם ,הוקם על פי פקודה גרמנית באמצע פברואר .1941
תפקידו היה לתווך בין הכובש לבין הקהילה היהודית .הועד מנה  20איש .היו"ר היה
היהלומן אברהם אשר ,המזכיר – דר' דוד כהן שהיה גם המוח המעשי בו .חברי הועד היו
מוכרים בקהילה היהודית ,רובם אנשי מעמד הביניים וגם כמה נציגים של מעמד הפועלים
* 20,000 .15הפליטים היהודיים מגרמניה לא זכו לייצוג כלל.
בחוגי החלוצים היו רגשות מעורבים כלפי ה"יודסה ראד" .מחד הם חשו חוסר אמון,
שהתגבר עוד יותר אחרי חיסולו של ה"וורקדורפ" .מאידך היה ברור שכמה מחברי הועד
תמכו מאד במפעל הציוני .ביניהם היה גם דוד כהן ,אחיו של רו כהן מ"ארגון דווינטר".
חיבה דומה רכש למפעל הציוני גם הדר' יעקב אדלשטיין שנשלח לאמסטרדם
מצ'כוסלובקיה על ידי הגרמנים ,כדי לעזור בהקמתו של ה"יודסה ראד" .אדלשטיין היה
ממנה יגי יהדות צ'כוסלובקיה ,חבר מפלגת פועלי ציון הסוציאליסטית ,וממנהיגי תנועת
"החלוץ" בארצו .אחרי הכיבוש הגרמני חיפש אפשרויות הגירה עבור יהודי צ'כיה.
במסגרת זו קיבל אפילו אישור לבקר בארץ ישראל ב .1939 -
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אדלשטיין לקח ב –  1939חלק בניסוי גרמני להקים קולוניה יהודית בניסקו ליד לובלין
בפולין .הוא הסכים לשתף פעולה בהנחה שזו תהיה הזדמנות להכשיר יהודים צעירים
לעבודה בחקלאות ובמלאכות אחרות בפלסטינה-א"י .באוקטובר אותה שנה נשלחו 2600
יהודים ממוראביה ומוינה לאיזור למטרה זו .כמה חודשים מאוחר יותר הפסיקו הגרמנים
את הניסוי כשהם מגרשים רבים מהיהודים שהשתתפו בו לשטחי ברית המועצות.
הנותרים נשלחו לגטאות ברחבי פולין .כ –  500הורשו לחזור למקום מגוריהם הקודם.
אדלשטיין שמע ודאי על הפרעות ומעשי הרצח ביהודים לאחר כיבוש פולין .היה ברור
שיש להפסיק מיד ובכל מחיר את שילוחם של יהודים לאזור .כדי להרוויח זמן היה על
יהודי צ'כוסלובקיה לעבוד עבור התעשייה הגרמנית "עבודה יהודית למען הצלת חיים
יהודיים" היה פזמון שאדלשטיין חזר עליו .עצה דומה – דחיית הקץ ,שיתוף פעולה
בהקמת מחנות עבודה בארצכם ,מניעת גירוש למזרח – נתן ודאי גם ל"יודסה ראד"
בהולנד .אדלשטיין ,כמו חברי ה"יודסה ראד" קיווה לפלישה קרובה של בעלות הברית.
הוא היה פחות אופטימי מכהן ואשר ,בנוגע לסיכויי התקדמות מלחמה והשלטון האנטי-
יהודי העריץ של הגרמנים*.16
יעקב אדלשטיין הופיע בלוסדרכט ללא הזמנה במרס או באפריל  1941לשיחה עם
ההנהלה .לא נשאר תיעוד משיחה זו שהתנהלה בעיברית .בדו"ח אחרי המלחמה כתב
מנחם פינקהוף ,שהשתף בה ,שאדלשטיין היה מאד פסימי לגבי עתיד יהודי אירופה ' בכל
אופן אם המלחמה לא תסתיים בקרוב' .קרוב לודאי שהוא גם הזהיר אותם מפני צעדים
אנטי -יהודיים ,כמו שכבר הוכרזו בארצו .הוא ודאי הציע להם שלא לשתף פעולה עם
שילוח לפולין ,ו'להציל את שניתן להציל' * .17המשמעות של דבריו הייתה לפעול באופן
עצמאי ,להרויח זמן ולהתרחק מה"יודסה ראד".

תכניות גרמניות בעניין היהודים
לאמיתו של דבר ,מונה אדלשטיין ליו"ר היודנראט בטרזין – הגטו לדוגמא ,כשהגרמנים
מנצלים את דבריו לגבי הגירה ועבודה כדי להוליך שולל את יהודי צ'כוסלובקיה*.18
הגירה המונית לא הייתה אפשרית בשל נסיבות פוליטיות ובגלל מצב המלחמה .היטלר
כבר נתן הוראה לחסל את מתנגדי המשטר ובהם יהודים עוד לפני שפלש לשטח ברית
המועצות .כדי לבצע את הרצח ההמוני הוקמו הפלוגות המיוחדות – "איינזאצגרופן" .הם
רצחו את מנהיגי הקומוניסטים ,פרטיזנים וגברים יהודיים וצוענים .החל ב –  1941רצחו
גם נשים וילדים .סה"כ רצחו חיילי ה"איינזאצגרופן" כמליון עד מליון וחצי יהודים בידי
חיילי הוורמאכט הגרמני ,מקומיים ומשתפי פעולה אחרים.
מוקדם בסתיו הורה היטלר להגלות יהודים מגרמניה ומאוסטריה לגטאות בפולין
ובארצות הבלטיות" .יהודים לא-פרודוקטיביים" המתינו למותם ,בין היתר במשאיות גז.
אי שם בין ספטמבר ודצמבר  1941החליט היטלר שעל כל יהודי אירופה נגזר למות .נקודת
הזמן המדוייקת והסיבות שהובילו להחלטה אינן ברורות .ייתכן שההחלטה נבעה
מהנצחונות הצבאיים של  1941במלחמתו נגד ברית המועצות .יתכן גם שהמתקפה
היפנית על פרל-הארבור ב 7 -דצמבר  1941הייתה גורם .בהתאם להסכמים עם יפן היה
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עכשיו על גרמניה להכריז מלחמה גם על ארצות הברית .בכך ניבא היטלר הכרזת מלחמת
עולם שיכריזו היהודים ועל זה היה עליהם לשלם בחייהם .בועידה בוואנזה ב –  20בינואר
 1942דנו  15קצינים ופקידים רמי דרג ביישומה של החלטה זו .רק בקיץ  1942הוחלט על
הקצב ועל הדרך לרצח ההמונים באופן סופי .רצח זה התבצע בעיקר במחנות מוות
בשטחי מזרח פולין שהיו מיושבים בדלילות*.19

חוסר וודאות ודיונים
הדיווחים של אדלשטיין ,הגירושים למאוטהאוזן בפברואר וביוני  ,1941אכיפה של יותר
ויותר חוקים אנטי-יהודיים ,החובה להירשם במרשם התושבים ,הקמתם של בתי ספר
ליהודים בלבד ,ההדרה מהתחבורה הציבורית ופתיחתם של מחנות עבודה בהולנד,
הובילו בסוף  1941ובתחילת  1942לויכוחים רבים בחוגי החלוצים .השאלה המרכזית
היתה – מה לעשות ,לציית לחוקים הגרמניים או לחפש דרכים לעקוף אותם ,או אולי
פשוט לסרב להוראות הכובש .לפי עדותו של מנחם פינקהוף אחרי המלחמה לא הייתה
עד  1942החלטה ברורה בהנהגה החלוצית לגבי "הצלילה" – ההסתתרות או הצטרפות
למאבק באופן כללי .הנהגת "החלוץ" הייתה מפוזרת בין כמה וכמה וועדות ב"יודסה ראד"
שטיפלו בענייניהם של החלוצים .מנחם פינקהוף כותב *' :20החברים הפעילים בועדות
אלה היו ציונים נאמנים ,שראו בחלוצים מרכיב חיובי מאד .לאחר מכן ,כשהחלו הגרושים
הם נרתמו ועשו כל שלאל ידם כדי להשאיר את החלוצים בהולנד .בתוך חוגי "החלוץ"
היה נושא ההסתתרות שנוי במחלוקת חריפה .למעשה היה ידוע על דרכי הימלטות לחו"ל
אבל אלו היו פתרונות למעטים בלבד ודרשו השקעה כספית גדולה '.לשאלה אם לשתף
פעולה עם החוקים הגרמניים היה גם צד מטריד עבור החלוצים .הם כבר היו מחוסרי
עבודה חודשים רבים ,ללא הכנסה וללא קשרים באמסטרדם .התחלת השילוחים למחנה
המעבר ווסטרבורק הביאה סוף לויכוח.
חוסר הודאות שבו היו שרויים החלוצים מתואר היטב על ידי אליס טישהאואר (Alice
) Tischauerילידת  1920מברסלאו .מ –  1933הייתה אליס חברה בתנועת הנוער "הבונים"
ויצאה להכשרה בקלן ארבע שנים אחר כך .ב –  1939ברחה אליס להולנד ומצאה עבודה
ב"וורקדורפ" .אחרי שהגרמנים סגרו שם את ההכשרה היא נלקחה לאמסטרדם .פה יצרה
קשר עם חלוצים שכבר קיבלו זימון להתייצב בווסטרבורק ביולי  .1942בין הזימון ליציאה
למחנה היה מרווח של  10ימים .בזמן הזה התקיים דיון בתוך הקבוצה וגם עם אחרים
בשאלה אם עליהם באמת להתייצב לגרוש לווסטרבורק.
'כמה ממכרינו המנהיגים היהודים ,והמדריכים היו בדעה שעל החברים להתייצב על מנת
שיוכלו לשמש דוגמא לאחינו חסרי הישע והתושיה .ממילא יהיה עליהם להתייצב
במוקדם או במאוחר .רבים מחברינו הושפעו מגישה זו ,היות וארגון "החלוץ" עדיין לא
היה פעיל במחתרת בתקופה זו .21 * '.ב –  14ביולי  1942יצאה רכבת מאמסטרדם
לווסטרבורק ובה  1132יהודים ,ביניהם גם חלוצים .למחרת יצא טרנספורט זה כולו
למחנה ההשמדה אושוויץ .הייתה זו הרכבת הראשונה מבין  93רכבות שיצאו
מווסטרבורק למזרח.
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גם בלוסדרכט נדון הציות לחוקים הגרמניים .ארתור היינריך ) , (Arthur Heinrichחלוץ
שנולד ב –  1926בפרנקפורט והגיע להולנד בסוף  ,1928נזכר שבסוף אביב  1942נתפרו
לכל חניכי לוסדרכט תרמילי גב ובהם תרופות הבית ,ויטמינים וגלולות ,שעמדו מוכנים
בכל עת*.22
כוחות נגד ,שלא נכנעו לתכתיבים הגרמניים התפתחו אט אט .הראשונה בפעולות אלו
הייתה יציאתן של קבוצות קטנות של חלוצים ובריחתם לבלגיה או לצרפת עם כוונה
להגיע לשווייץ.
על מספרם של אלו שיצאו בדרך הזו אין מידע .לפי ההערכה ,כמה עשרות .לא כולם
הגיעו למחוז חפצם .שרגא אנגל לדוגמא ,חלוץ שנולד בצ'כיה ב  ,1917 -והיה חבר ב"ארגון
דווינטר" ,הגיע רק עד פריז .אנגל מצא מקום מסתור ברובע מאריי בעיר .כתוצאה מבגידה
ניתפס ,שולח לפולין ושרד את מחנה אושוויץ .לעומתו ,הצליח רולף שלוס ,מדריך
בהכשרת חאודה להגיע לשוויץ בתחילת  .23*1942רוב הפליטים יוצאי מזרח אירופה לא
סמכו על הרשויות ,כולל ה"יודסה ראד" והחלוצים ההולנדיים מהמעמד הגבוה יותר.

ירידה למסתור :קשרים ראשונים עם ווסטרוויל
באמצעות שושו סימון נודע בתחילת  1942שכמה חלוצים מה"וורקדורפ" הצליחו להגיע
לשווייץ .הם באו מחוגי הפליטים המזרח אירופיים שהתישבו בסחוונינגן ונעלמו בלי
להודיע דבר לחלוצים האחרים .על המהלך הזה העיר שושו' :אלה אוסט-יודן ,יש להם
אינסטינקט בריא' *.24
סיפורים על בריחה אפשרית מהולנד היו מקור להשראה .בלוסדרכט יצרו שלושה
חלוצים ,האחים ארתור ויוסף היינריך ) (Arthur & Joseph Heinrichודב אשהיים (Dov
) Aschheimקשר עם סגן ראש העירייה ,ושאלו אותו אם קיימת אפשרות לקבל תעודת
זהות ללא ציון האות  .Jעל פי עצתו הם "איבדו" את תעודת הזהות המקורית שלהם
וקיבלו במקומן תעודות זמניות ללא ה  .Jאבל ,לדאבונם ,עם התעודות האלה אי אפשר
היה לנסוע .שני חלוצים אחרים ,אירגנו לעצמם מקום מסתור בצריף נטוש .הדבר נודע
לצוות ה"פאביליון" ואלו עידכנו את השניים שיש ניסיון למצוא תכנית ודרכי בריחה
קולקטיבית* .25תכנית זו הסתבכה .בעדותה של אריקה בליט ,מנהלת "ארגון עליית
הנוער בהולנד" אחרי המלחמה ,שושו יצר איתה קשר כבר בפברואר  1942בעניין בריחה
אפשרית של דיירי לוסדרכט .על פי התכנית הזו הייתה שווייץ היעד לבריחה .לא ברור
עד כמה נעשו נסיונות לממשה .מה שברור הוא שבשלב מאוחר יותר ,במקום ההסתתרות
בהולנד נמצא מקום לתכנית המילוט לשווייץ .סימון נתמך בתכניותיו על ידי חברו מנחם
פינקהוף .זה כבר החליט שלא יציית להוראות הגרמנים .אחרי מאסרי מאוטהאוזן במרס
וביולי  1941הוא ביקש מחבר כימאי שיספק לו ציאניד ,כדי שיוכל להתאבד במקרה
שיעצר .הבקשה לא מולאה .תכניותיו של פינקהוף שלא לציית לגרמנים לא שונו.
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כפי הנראה פגש מנחם את המורה לחקלאות באוקה קונינג ) ,(Bouke Koningמכר של
ארוסתו מרים ווטרמן ) (Mirjam Watermanשהתגורר בחרונקאמפ ליד אוטרכט .קונינג
הציע לפינקהוף להסתתר בביתו אם יהיה צורך .מנחם קיבל את ההצעה ,אך החליט ברגע
האחרון שאינו יכול להשאיר את חניכיו ב"פאביליון" לבד עם מצוקותיהם .סימון
ופינקהוף שוחחו על תכניות הבריחה שלהם בקיץ  1942עם אריקה בליט.

צוות ההנהלה של
ה"פאביליון" של בית
עליית הנוער בלוסדרכט.
מימין לשמאל :בטי בריץ,
לודי כהן ,מנחם פינקהוף,
חנה דה-ליאו ו"שושו"
סימון.

האחריות לשלומם של חלוצי לוסדרכט הכבידה גם על כתפיה .בזמן השיחה הציעה בליט
למנחם שהוא יתלווה אל החניכים אם וכאשר יקבלו את צו ההתייצבות בווסטרבורק.
שושו סימון שכבר חווה מאסר במחנה ריכוז בגרמניה יוכל להסתתר*.26
אחרי שהצליחו לשכנע את לודי כהן ) ,(Lodi Cohenשלא תמך בהתחלה בתכניות בריחה,
ולגייסו לעניין ,החלו השלושה לדון מחדש בתכנית הסתתרות קבוצתית עם אריקה בליט.
תגובתה לתכנית הייתה ש'אין ביכולתה לאשר את התכנית ,אבל שהיא תתמוך בה אם
נחליט שאנחנו מוכנים לקבל על עצמנו את האחריות לביצועה '.תנאי אחד היה כלול
בתכנית – על פינקהוף וסימון להתייצב אצל השלטונות הגרמניים עם סיום מבצע
ההסתתרות ,וזאת על מנת למנוע פעולות תגמול .תנאי זה הוסר על ידי בליט מאוחר
יותר.
אריקה בליט הייתה מעודכנת בעניין התכניות הגרמניות בכל הקשור ל"עליית הנוער",
כנראה הודות למעמדו של בעלה ,קורט בליט ) (Kurt Bluethב"יודסה ראד" .הסיכום
איתה היה שהיא תודיע בטלפון כשתורו של "הפאביליון" בלוסדרכט להתייצב
בווסטרבורק יגיע* .27אחרי שכל המכשולים בתכנון הוסרו ,החל צוות ה"פאביליון"
להתמקד בביצוע תכנית ההסתתרות הקולקטיבית .הדבר לא היה פשוט .כבר במהלך
השיחות בסוף יולי תחילת או אוגוסט  ,1942היה ברור שאין די כתובות של לא-יהודים
כדי להסתיר את כל  50הדיירים .מספר איכרים וסטודנטים באוטרכט ,שאליהם פנו
בתחילה לעזרה ,לא הצליחו לאתר מספיק כתובות כאלה' .במשך היום עבדנו כרגיל,
ובהמשך היום יצאנו לדרך .בשבועיים הראשונים מצאנו כמה כתובות ,אבל הרגשנו
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שהתקדמות העבודה אינה מהירה דיה כדי לספק מסתור לכל אחד' ,נזכר מנחם פינקהוף
אחרי המלחמה .פתרון לבעיה הביאה מרים ווטרמן ,שבחדרה התקיימו השיחות*.28
מרים נולדה ב –  ,1916והוכשרה כמורה .היא גרה עם הוריה סמוך ל"פאביליון" .אביה
היה סוחר יהלומים מבוסס מאמסטרדם ,שעבר להתגורר בלוסדרכט ב –  1914כדי להקים
משתלה לעצי פרי .העסק הזה לא התפתח לעסק משגשג .משפחת ווטרמן בת חמישה
ילדים הייתה משפחה מתבוללת במידה רבה ומתקדמת בדעותיה .הילדים ביקרו בבית
ספר מתקדם ידוע בהילוורסום .שני הצעירים שבהם עברו ללמוד בבילטהובן בקהילת
הילדים של ה"וורקפלאטס  ."Werkplaatsלבי"ס זה הייתה גישה חינוכית מיוחדת שעליה
נרחיב בהמשך .הוא נוסד ב –  1926על ידי הזוג בטי וקייס בוקה ).(Betty & Kees Boeke
באמצעות שני אחיה ואחותה הצעירים הכירה מרים את יופ ווסטרוויל (Joop
) ,Westerweelשהיה המנהל החינוכי של בית הספר .ב –  1939הציע ווסטרוויל למרים
משרת הוראה ב"וורקפלאטס" .על יופ ווסטרוויל הכריזמטי שהיה בעל קשרים בחוגים
מתקדמים ,חשבה מרים כשחיפשו מוצא למחסור בכתובות למסתור.
// ////////
במזרח אירופה הייתה החלוציות חלק מהתנועה הציונית .בהולנד פעלו שתיהן בשולי
הקהילה היהודית .רוב החלוצים הגיעו מחוץ להולנד ועל פי רוב היו חניכי "הסגנון החדש"
של תנועות הנוער ,שהטיף לפעולה עצמאית ,יוזמה עצמית ואחריות אישית כעמודי תווך
בתורתו.
לחלוצים היו קשרים מועטים עם הממסד היהודי בהולנד ,כולל ה"יודסה ראד" שבו היו
חלק מהעובדים ,שהיגרו להולנד מגרמניה ,אוהדים של הרעיון החלוצי .קהילות החלוצים
יצרו איים של נונ-קונפורמיות בקהילה היהודית בהולנד .חלק מהם הכירו את האלימות
האנטישמית אחרי "ליל הבדולח" מניסיונם האישי .לא היה להם אמון בצעדים שנקט
הכובש.
גורמים אלו היו כבדי משקל בשיקולים של הנהלת ה"פאביליון" בהחלטתם לא לציית
לצווי ההתייצבות בווסטרבורק ,ולרדת למסתור בקיץ .1942
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 .3יופ ווסטרוויל והשמאל הראדיקלי בשנות ה – '20
וה – '30
יופ ווסטרוויל היה איש מרשים ,לא בחיצוניותו – הוא היה איש נמוך למדי ,אלא בשל
אישיותו או יותר נכון בשל מה שהקרין סביבו .פגישה איתו הייתה יכולה להראות
כעימות ,כתופעת טבע .הסופר וילם ון מאנן ) ,(Willem van Maanenמבקר חריף,
שהכיר את ווסטרוויל כמורה והצטרף אליו בפעילותו המחתרתית ,מתאר אותו כאדם
בעל כוח פנימי חזק ,שניכר כבר בחיצוניותו ' .איש נמוך וחדור אמונה ,בעל פני נביא
מהפנטות .על מצחו הרחב צמחה בלורית פרועה של שיער מאפיר ,קול כפעמון שריתק
אנשים או דחה אותם ,ועיניים אפורות-כחולות שחקרו אמת ושקר אצל כל אחד'.
הפנים ,על פי ון מאנן הצטיינו 'באף גדול וחזק ,פה קטן וחד ,ידיו היו רחבות עם אצבעות
מחורצות .יציבתו הייתה מעט כפופה ,כאילו היה מיתר מתוח בקשת שעלולה לירות את
חיציה בכל רגע .כשהיה עליו לצעוד ,הניח את כפות רגליו על האדמה ,כל כף הרגל כולה
ולא קודם את קצה האצבעות ,כאילו רקע ברגליו" *1
חיצוניותו המרשימה של יופ שיקפה במדוייק גם את פנימיותו .היה קשה להגיע איתו
לפשרות .הוא ראה במצב הכלכלי והפולטי בהולנד של שנות ה  '20וה –  '30הרפתקה
שעליו להתמודד איתה .לשם כך היה דרוש אומץ ומודעות עצמית ,אוטוריטה רוחנית או
בינלאומית שניתן לסמוך עליה שתשמש כמשענת ,אבל שלא תתן לך תשובה מוחלטת.
ווסטרויל ראה בהתנהלותו השפעה של אחריות בלתי ניתנת להתעלמות .ברור היה לו
שהבחירות לא יקלו על חייו ,אבל זה כנראה לא עניין אותו.

הנעורים של המטיף העממי
איך נוצרת דמות כזו? ון מאנן ואחרים מצביעים על נעוריו ,כבנו של מטיף בכנסיה קטנה.
יוהן חירארד ווסטוויל ) (Johan Gerard Westerweelנולד ב –  1899בזוטפן במשפחה
מהמעמד הבינוני הגבוה .אביו סמואל ,יליד זיילנד בא ממשפחה פשוטה אבל התקדם
והיה לבעלים של הוצאה לאור מכובדת.
כמה שנים אחרי הולדתו של יופ חזרו הוריו בתשובה והצטרפו ל "אסיפת המאמינים
(  )Vergadering van Glovigenסניף הולנדי של "כנסיית פלימות ברודרס" (Plymuth
) - Brothersשנוסד ב –  .1845הכנסייה נוסדה בפלימות באנגליה ונקראה גם הדרביסס
) (Darbisesעל שם מייסדה ג'ון נלסון דרבי ).2*(John Nelson Darby
לפי התיאולוג ההולנדי וו.י .אואנאיל ) ,(W.J. Ouweneelשהיה בעצמו חבר ב"אסיפת
המאמינים" ,הייתה האסיפה מוצר טיפוסי של ההתעוררות האוונגלית במחצית המאה
השניה של המאה ה –  19באירופה" .האחים" התנגדו לרציונאליזם שאימצה הכנסייה
הפרוטסטנטית במאה ה  .18 -הם בחרו את האמונה של הנצרות הקדומה המבוססת על
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חוויה אישית של נאמנות ואמונה בתנ"ך .למאמינים היה קשר אמיץ ביניהם .הם השתתפו
בארוחות ערב משותפות אחת לשבוע אחרי התפילה .הם נמנעו משיחות על דברים
גשמיים כמו אמנות ,ספורט או פוליטיקה והיו פעילים בחינוך ,מעשים טובים והפצת
האמונה* . 3דרבי ותומכיו האמינו בהתגלות השניה של ישו שתגיע במהרה ,והעניקו
חשיבות רבה לנבואות בתנ"ך לטקסטים מתוך "ההתגלות" ולתפקידו המיוחד של העם
היהודי .הם מוכרים משום כך היום כאבותיה של הכנסייה הנוצרית-ציונית מהחוגים
האוונגליים האמריקנים*.4
שינוי גדול עבר על משפחת ווסטרוויל עם ההצטרפות ל"אסיפת המאמינים" .בית
ההוצאה לאור בבעלותם החל להדפיס רק מנשרים נוצריים והמצב הכלכלי הלך והדרדר.
כל חיי היומיום סבבו סביב האמונה החדשה .הטקסים הדתיים של הקבוצה התקיימו
בדרך כלל בבית המשפחה .אבי המשפחה ,איש מרשים עם זקן ארוך מאפיר וכיפה לראשו,
ישב בראש השולחן בארוחות הערב ,שבר את הלחם וחילק את היין .בימי ראשון היה
מקום של כבוד ללימודי התנ"ך .למשחקים בחוץ ,פעילות ספורט או בילוי בערב לא היה
מקום.
סגנון החיים החדש גרם לסיכסוכים במשפחה .פרט ליופ היו במשפחה עוד אח מבוגר
יותר ממנו ,אח צעיר יותר ואחות .יופ לא הוטרד מהעוני היחסי ,אבל סבל מהחוקים
הנוקשים ,ומההוראות שנראו לו חסרות היגיון או קשר לדת הנוצרית .בתקופת
התבגרותו עזב יופ את "אסיפת המאמינים" אבל לא עזב את הנצרות .הוא כיבד את
אמונתם הנוצרית של הוריו .אביו ,איש אלוהים מסור ,חיפש את דרכו כמנהיג קבוצת
המאמינים שלו ,והשפיע על יופ מאד .במובן מסויים ומבלי שהיה מודע לכך ,שמש האב
דמות חיקוי ליופ.

הרפתקאה אינדונזית
אחרי פרישתו מ"אסיפת המאמינים" היה יופ חבר במפלגת הפועלים הסוציאל-
דמוקרטיים  .SDAPהוא עזב את המפלגה כי לטעמו הייתה בעלת עמדה מתפשרת מדי
עם הקפיטליזם .בערך ב  1919 -הוא הצטרף לכומר הפרוטסטנטי הנרי ון דן ברח ון
אייזינחה ) .)1920 – 1868( (Henri van den Bergh van Eijsingaהפילוסוף-תיאולוג הזה
היה בעל נטייה סוציאליסטית חזקה ואוהד של טולסטוי ובעקבות חברותו ב SDAP
ולימודי הפילוספיה ההגליאנית ,נחשב למהפכן סוציאליסטי .הוא נשאר בכל זאת נאמן
לבסיס הנוצרי של אמונתו.
לפני מותו הבלתי צפוי ,התכוון ון דן ברח להקים בזוטפן את המפלגה הקומוניסטית
ההולנדית* .5לתמהיל של נצרות ,מהפכנות וסוציאליזם כפי שהכתיב ון דן ברח אייזינחה
והטיף במקומות רבים ,כמו גם לכתבים שהשאיר ,נשאר יופ ווסטרוויל נאמן כל חייו.
המטיף מזוטפן ,שאיתו יצר קשר אישי ,היה ' המורה הגדול שהעיר אותי ,שלימד אותי
לחשוב ,שלימד אותי לאהוב ולימד אותי לשנוא '....סיפר מאוחר יותר*.6
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משסיים את בית הספר התיכון בזוטפן יצא יופ ללימודים בסמינר למורים בקלוקנברך
בניימכן .הלימודים התקיימו תוך כדי סכסוכים רבים ,מפני שהמורה הצעיר לא הסכים
עם הדעות החינוכיות של המוסד .הוא גם לא עבר בו גם את בחינות הסיום אלא בחר
לעבור בחינות למנהלי בתי ספר בדווינטר ב – .1922
שנתיים קודם לכן נשא בזוטפן את הנדריקה-ריק ל.וו .קראן (Hendrika-Riek L.W.
) ,Kraanצעירה בת  21מהנגלו ,ובת גילו של יופ.
כשסיים את לימודיו עזבו י.ח .ווסטרוויל ואשתו ב –  7בינואר  1923את הולנד על סיפון
האוניה "פרינסס יוליאנה" לאינדונזיה כדי לעבוד שם כמורים* .7מה הביא להחלטה זו
לא ברור .שוק העבודה בהולנד לא היה בעל היצע רב בגלל קשיים כלכליים .קרוב לוודאי
שווסטרוויל הצעיר רצה לחמוק משירות צבאי ,או שרצה לקחת חלק בחינוך האינדונזים.
בנוסף לכל אלו היה בו גם הרצון בהרפתקאה*.8
דבר אחד ברור ,ווסטרוויל לא התקבל בברכה בהגיעו לאינדונזיה .המושל ,שקיבל מידע
על הצוות החינוכי העומד להגיע ,כתב מכתב סודי למשרד הקולוניות בהאג בנובמבר
 1922ובו ציין שהגעתם של הזוג ווסטרוויל אינה רצויה בשל דעות ונטיות קומוניסטיות
של יופ .שר החינוך הסכים לדעה זו אך חזר בו מאוחר יותר ,מפני שלא הוכח מעולם
שווסטרוויל היה חבר במפלגה הקומוניסטית אי פעם ,או שפיזר חומר תעמולה בשמה*.9
בחוגים השמרניים הקולוניאליים לא היה הבדל בין הנטייה לסוציאליזם של ווסטרוויל
לבין המפלגה הקומוניסטית.
מנהל המחלקה להוראה ושירות המדינה באינדונזיה כתב ב –  18בדצמבר  1922מכתב
בהול לממשלה בהאג כדי למנוע את הגעתם של יופ ווסטרוויל ואשתו ,שהייתה בעלת
דעות דומות לשלו .כדי לבסס את עמדתו כתב שבג'אווה אין כמעט מקום שבו לא ניתן
למצוא התחלות של אהדה לקומוניזם .גם באזורים מרוחקים יותר ניתן לזהות פעילות
קומוניסטית .גם היועץ המשפטי לממשלה באינדונזיה ההולנדית ,וולטרבייק מולר
) )Wolterbeek Mullerהצטרף לתלונות נגד ווסטרוויל ואשתו* .10שר החינוך ההולנדי
לא שינה את דעתו.
בסוף פברואר  1923מונה יופ ווסטרוויל למורה בכיתה ב' בבית הספר היסודי האירופי
בטאנדג'ונג קארון באיזור למפונגס בדרום סומטרה .זה לא היה מקום מגורים נעים .הזוג
לא הצליח למצוא חברה בין ההולנדים ,ובנוסף התעוררו גם בעיות רפואיות ואישיות.
ווסטרוויל היה נתון למעקב של חוקרים ממשלתיים בגלל שהתגלתה אצלו "פעילות בלתי
חוקית" ,כנראה קשרים עם לאומנים אינדונזיים*.11
בספטמבר  1924הועבר ווסטרוויל לבטאביה (היום ג'קרטה) גם שם לימד בכיתה ב' בבית
הספר היסודי האירופי .בג'אווה אפשר היה לזמן את יופ לשירות צבאי או למשטרה
האינדונזית שהוקמה ב  1918ככוח עזר לצבא ההולנדי המקצועי ) .(KNILחובת השירות
בכוח זה חלה על כל ההולנדים ועל האינדונזים בעלי האזרחות ההולנדית וארכה 5
חודשים .מטרת הקמתו של הכוח ככוח צבאי הייתה הגנה מבית ,מפני פלישה מבחוץ.
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היחידה הייתה מעורבת גם בשמירת הסדר והחוק במדינה .עד  1939חלה החובה לשרת
בכוח רק על האי ג'אווה ועל כמה שדות נפט בסביבתו*.12
אין כל הפתעה בכך שווסטרוויל ,התגלמות ההפך הגמור של הקולוניאליסט ,סירב לשרת.
'כוח שיטור הינו דבר חסר ערך ומפגר ,משהו שיש להשליך לטימיון' יכתוב ביומנו *.13
ווסטרוויל ,ודאי סרבן הגיוס הראשון באינדונזיה ,נאסר לתקופת מה וגורש חזרה להולנד.
בעוד שהעיתונות האינדונזית דווחה בהרחבה על כל מקרה של סרבנות גיוס בהולנד,
דבר על העניין הזה לא פורסם .השקט העיתונאי הזה לא היה יוצא דופן .מוסדות השלטון
באינדונזיה פתרו ענינים כאלה בשקט ,לא כל שכן מאחר והמקרה הזה היה עלול לפתוח
חזית עם הממשל בהאג .יופ ווסטרוויל שוחרר מסיבות רפואיות משירות בצבא ומעבודת
ההוראה באינדונזיה .ב –  25בינואר  1925הודיעה מחלקת החינוך ש'מחנך כיתה ב' מר
י.ח.ווסטרוויל מבטאביה מבקש לשחררו משירות המדינה בגלל בעיות בריאותיות
ומחוסר התאמה '.הזוג עזב את אינדונזיה כבר בתחילת ינואר על סיפון האוניה סלמט
) (Slamatלאמסטרדם *.14

אנרכיסט ופציפיסט ללא פשרה
קיצוני בדעותיו ,בשל חוויותיו באינדונזיה ,בחר יופ ווסטרוויל להתחבר בהולנד לאירגוני
השמאל הקיצוני .בראם סטורם ) ,(Bram Stormאנרכיסט גם הוא ,ניזכר בתחילת שנות
ה –  '60שפגש ביופ בכינוסים של הסתדרות הדתיים האנרכו-קומוניסטים "בראק"
( )BRACבשנת  .1925תנועת "בראק" נוסדה אחרי מלחמת העולם הראשונה מאיחוד בין
הפלג השמאלי של הנוצרים הסוציאליסטיים לבין ארגונים אחרים .בתקופה זו ביקש
ווסטרוויל את חברתן של הקבוצות המהפכניות ,האנטי-מיליטנטיות הקיצוניות ביותר
בהולנד .בתנועת "בראק" שמנתה לא יותר ממאה חברים בעלי השכלה גבוהה הרגיש הכי
בנוח' .האידיאולוגיה של האירגון התאימה הכי טוב להשקפת עולמו ומשמעותה של הדת
במאבק הסוציאליסטי זכה להכרה' .כך מנתח סטורם את הבחירה של יופ*.15
ווסטרוויל התחיל לעבוד עבור ביטאונה של "בראק" – "הקומוניסט החופשי" שמאוחר
יותר נקרא "השחרור" ) .(Bevrijdingמאמריו הראשונים הוקדשו לארגון הסטודנטים
האינדונזיים בהולנד ובאינדונזיה "פרהימפונאנן אינדונזיה” (Perhimponan
) .Indonesiaסיסמתם "הפרידו את אינדונזיה מהולנד" זכתה מצידו לתמיכה מלאה.
לדעתו של סטורם עשה ווסטרוויל נסיונות עקרים ליצור קשר עם סטודנטים אינדונזיים
שלמדו בהולנד.
אחרי כמה ניסיונות של לאומנים אינדונזיים לתקוף בג'אווה ב –  ,1925שב ווסטרוויל
לדון ב"השחרור" בנושא הקולוניאליזם .הדבר גרם באינדוניזיה לברבריות 'לא של
הילידים ,הברברים האמיתיים הם אנחנו' כל ניסיון להביא לסוף הקולוניאליזם צריך
להביא למחיאות כפיים .את הילידים המורדים 'צריך לראות כאחים' ,חשב ווסטרוויל.
בעותק דצמבר של העיתון הוא תקף את הפציפיסטים המתונים ,שדרשו רק פירוק נשק.
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לדעתו הייתה זו התנהגות בורגנית שלא שרתה שום מטרה פרט לרמייה של מעמד
הפועלים ולהסתתו מדרך המאבק .סיסמתו הייתה יכולה להיות 'הכל או לא כלום' שעל
פיה ,לפי סטורם לא ראה ווסטרוויל את החסרונות בבני אדם אחרים*.16
יופ ווסטרוויל לא נשאר פעיל ב"בראק" .בעותק של פברואר  1926הופיעה התכתשות
בכתב עם יו"ר הארגון א.ר .דה יונג ) (A.R de Jongשבה עלתה השאלה אם חברים בארגון
חייבים לסרב ל שרת בצבא .יופ חשב שזה מובן מאליו ,אבל היו"ר לא רצה לחייב את
החברים בארגון האנרכיסטי' .יכולות להיווצר נסיבות רציניות מדוע יבחר חבר להתגייס.
האם יוכל אדם כזה להמשיך ולהיות חבר בארגון יתברר על פי מסירותו והלהט שלו
בהמשך .ווסטרוויל ואני לא רחוקים זה מזה' קבע א.ר .דה יונג אבל נראה שהתבדה .מלבד
מאמר קצר בעותק של מרס על השביתה בקו החשמלית זוטפן-אמריך ,לא פרסם עוד יופ
ווסטרוויל דבר ב"שחרור" * .17תמונה על דעותיו ופועלו של יופ בשנות ה –  '20וה –
 '30מסרה גם בטי בוקה  -קדבורי ) ,(Betty Boeke Cadburyאשתו של קייס בוקה (Kees
) ,Boekeמייסד חברת הילדים "וורקפלאטס" בבילטהובן .היא פגשה בווסטרוויל
לראשונה בהתכנסות נגד הבחירות בהולנד בגינת ביתה בבילטהובן .הבחירות נחשבו
בחוגים האנרכיסטיים ובעיני פעילי שמאל קיצוניים כהונאת המונים שהיה לה רק קשר
מועט עם דמוקרטיה אמיתית .בהפגנה תוכננה שריפתה של קופסת קלפי מקרטון ובה
מספר פתקי הצבעה .למשטרה נודע על הכינוס והיא הגיעה כדי למנוע אותו .קבוצת
צעירים רקדה סביב הקופסא שבערה בכל זאת' .נורו יריות באוויר ,אנשים הוכו ,ויופ
נפצע במצחו'*.18
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ברט דה-ליכט והפציפיזם
ווסטרוויל לא הגביל עצמו לחוגי
האנרכיסטים בלבד .הוא היה פעיל גם
נגד
הבינלאומית
ב”עמותה
מיליטריזם" (Anti-Militaristische
) .IMAV - Verenigingמאוחר יותר
ביקר גם בכינוסים של "פעילות צעירים
לשלום" )- (Jongeren Vredes Actie
 .JVAתנועה זו נוסדה ב –  1924וקיבלה
תמיכה מחוגי צעירים פרוטסטנטיים
חופשיים .מהר מאד השתלטו עליה
פציפיסטים מקבוצות אחרות .לתנועה
היו בתחילת שנות ה –  '30כאלפיים
חברים ובכך הפכה לאחת הקבוצות
הפציפיסטיות החשובות בהולנד.
בהשפעת האירועים הקשים של
מלחמת העולם הראשונה גדלה
התנועה הפציפיסטית בהולנד מאד.
בשנות ה –  '20הייתה נקודת השיא
בפעילותה העצומה נגד חוק הצי ב –
 ,1923עליה חתמו כמליון מתוך  7מליון

בארט דה-ליכט

הולנדים .העצומה קראה לדחייתו של "חוק הצי" שהציע הגדלה משמעותית של חיל הים
ההולנדי .בתחילת שנות ה –  '30פחתה השפעתה של תנועת השלום מפני שלא הצליחה
לתת מענה מספק להתחזקות אלימותו של הימין הקיצוני בגרמניה ובאיטליה .בגלל
חילוקי דעות פנימיים בחוגי השמאל היה צריך ב –  1933להכיר בעובדה שתנועת
הפועלים הגרמנית נתנה לנציונאל -סוציאליסטים לדחוק אותה החוצה.
ה JVA-המתונה ,יחד עם חוגים סוציאליסטים ,פציפיסטיים ,חוגי שמאל ואמנים אחרים
הייתה בעלת חשיבות ביצירת הרעיון של "יכולת הגנה רוחנית"* .19המושג הוצג בפני
חוגים פציפיסטיים על ידי התיאולוג הפרטסטנטי בארט דה-ליכט )(Bart de Ligt
( .)1938 – 1883הוא החל לתמוך בסוציאליזם בערך ב –  ,1910ראיון אותו העריך כמתווה
החברתי של התחלת האהבה הנוצרית .בזמן מלחמת העולם הראשונה היה מתנגד חריף
למיליטריזם וראה בו זרוע של הקפיטליזם.
דה -ליכט קרא לסירוב לגיוס לצבא ,לשביתה נגד המלחמה וחיסולו המלא של החימוש.
השקפותיו קשרו אותו לחוגים אנרכיסטיים ,מרקסיסטים ושמאל סוציאליסטיים .הוא
פעל יחד איתם נגד המלחמה .עבודה משותפת זו גרמה לסיכסוכים עם אנשי הממסד
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הכנסייתי .דה-ליכט ,שהיה מטיף פרוטסטנטי בכנסיה בנונן ליד איינדהובן הצטווה על ידי
שר המלחמה ההולנדי שלא להופיע עוד בפרובינציה הדרומית .שנה מאוחר יותר ננזף על
ידי הנהלת הכנסיה .הוא התפטר מתפקידו בכנסיה בערך באותו הזמן ,ומאוחר יותר יצא
מהכנסיה ועזב את הנצרות .בשנים  ;1917 ;1915ו –  1921ישב לסרוגין בכלא בגלל קריאתו
לסרוב לשרות צבאי .אירועי מלחמת העולם הראשונה הובילו את דה -ליכט לאנרכיזם.
הוא ראה בחובה אזרחית שורש כל רע .חובת הגיוס הייתה בעיניו סמל לחובה אזרחית
שמנעה מבני האדם את החופש שלהם והעניקה להם את הזכות להרוג אחרים .דה-ליכט
החל לחפש דרכים למאבק נגד החובה האזרחית וכך הגיע לרעיון "יכולת ההגנה
הרוחנית" .הוא התכוון בכך ל'כוח האנושי ,לאמונה מוסרית מושרשת ,שבזכותה לא ירצו
ולא יוכלו להרוג .זה דורש המנעות מהפעלת כוח פיזי ניכר שבאמצעות הכוח הרוחני
שיש לאדם ,דורשים את הטוב שבו ובעזרתו נאבקים20*.
ב –  1934נחת דה-ליכט בקונגרס הבינלאומי של מתנגדי המלחמה בבריטניה ,דוגמא
מוחשית לפעילות למען השלום .ה'תכנית למאבק נגד המלחמה וההכנות למלחמה'
חיברה יחד נושאים כמו התנגדות לגיוס וצורות אחרות של מרי אזרחי .התכנית פעלה
על פי עקרונות אנרכיסטיים שבהם היחיד הוא המניע בפעילות.
היחיד כמניע לפעילות היה נקודה רצינית לביקורת מצד חוגים ב  JVAומצד פציפיסטים
מתונים אחרים .הם רחשו כבוד לעבודתו של דה-ליכט ,אבל העדרו של גוף מארגן
והדרישה הקשה מהיחיד הוכחו כלא ישימים ונועדו לכישלון .כאלטרנטיבה יצרה JVA
"הגנה עממית פציפיסטית" .השבתת עבודה ומרי אזרחי הוכנסו למצע שלה.
בגלל בריאותו הלקוייה התיישב דה-ליכט ב –  1925בשווייץ .משם יצר קשרים עם אנשים
כמו גנדי ,נהרו ואיינשטיין .בשביל קשרים והרצאות הרבה להגיע להולנד .הוא פרסם
מאמרים בבטאונה של "בראק" והפך ב  1930 -לעורך העיתון כחלק מהמאמצים להקים
תנועת שלום עולמית .הוא נפטר ב  1938 -בעת נסיעה לנאנסי בצרפת *.21
בשביל יופ ווסטרוול היה בארט דה-ליכט דמות מופת כמו ון דן ברח ון אייזינחה עשור
קודם ,למרות שלא ברור אם נפגשו אי פעם .בנו הצעיר ,שנולד ב –  1942נקרא על שם
בארט דה-ליכט .השקפותיהם של שני המטיפים ,הסינטזה של סוציאליזם ,אנרכיזם
ופציפיזם על פי ון דן ברח ון אייזינחה והנצרות הבלתי מתפשרת היו קרובים זה לזו והיו
מקור השראה לווסטרוויל.

אהבה חדשה ,הוראה וכדורסל
יופ לא היה חבר מהשורה הראשונה אף לא באחד מכל הארגונים שנמנו .הסיבות לכך
אינן ברורות .יתכן שראה עצמו בלתי מתאים לעבודה בארגונים פוליטיים והפשרות שהיו
נחו צות לא פעם ,אחרי הקריירה הקצרה שלו כפובליציסט בבטאונה של "בראק" .את
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מקום הפעילות הפוליטית בארגונים החליפו עניינים אחרים .הראשון היה עבודה
בהוראה ,והשני ,אהבה חדשה והצטרפות למועדון כדורסל "כחול לבן" באמסטרדם.
אחרי חזרתו מאינדונזיה עבד יופ ווסטרוויל תקופת מה ב"מוסדות חינוך מיוחדים",
כנראה פנימיות ,בבלגיה .בסתיו  1925או בתחילת  1926החל לעבוד בבית ספר יסודי
בשכונת ספארנדאם באמסטרדם .בשנות ה –  20הייתה זו שכונת פועלים קרובה לחלקו
המערבי של נמל אמסטרדם ,מקום עבודתם של מרבית תושבי השכונה.
במקום עבודתו החדש פגש ב –  1927את אשתו השניה ויל/וילי בוסדרייז (Wil/Willie
) Bosdrieszשקיבלה שם עבודה בדיוק באותו הזמן .יופ כבר לא התגורר עם אשתו ריק
תקופה ארוכה .הגירושין הרשמיים נערכו רק ב –  .1930ריק קראן התחתנה זמן קצר אחר
כך מחדש בלונדון.
וילי בוסדרייז נולדה באמסטרדם ב –  ,1908במשפחה פרוטסטנטית מהמעמד הבינוני
והייתה למעשה 'משוחררת מדוגמות דתיות ופוליטיות'  ,כפי שתיארה זאת בעצמה .עם
סיום לימודיה בבית הספר התיכון למדה בסמינר למורים וסיימה את הכשרתה ב – .1926
היחסים עם יופ ווסטרוויל היו 'אהבה ממבט ראשון .הייתי שבוייה בקסמו של יופ כבר
אחרי כמה ימים' .כותבת ויל בזכרונותיה .האהבה החדשה גרמה לסכסוך עם הוריה ,שלא
ראו בעין יפה את המורה הנשוי שהיה גם מבוגר מבתם ב 10 -שנים כמעט .התנגדותם
הביאה לפרידה בין השניים שהתאחדו מחדש רק ב – .22*1931
ויל בוסדרייז עבדה כאומנת בביתה של משפחת נוימן היהודית ,ונסעה איתם מספר
פעמים לחו"ל .בנוסף הייתה פעילה בתנועת הנוער לשלום  JVAוהתפתחה לאישה
עצמאית ,בעלת אופי חזק .בעניין האידיאלים השמאלניים ,היא לא פיגרה באמונתה
אחרי בן זוגה .הזוג עבר לגור יחד אחרי זמן קצר ,בדירה קטנה בעליית גג' .המיטה ,ותיבת
המסע שלצידה ישנו ואכלנו היו הרהיטים היחידים שלנו .חלונות כנפיים רחבים שהכניסו
הרבה אור ונוף נפתחו למרזב שמתחת לגג .ישבנו שם בערב ,על אדן החלון  ,רגלינו
במרזב ,והעולם נראה טוב .הרגשנו בלתי מנוצחים*.23
בעבודת ההוראה שלו בספארנדאם התחיל יופ לפתח גישה משלו להוראה .הוא עבד עם
כל תלמיד ביחידנות ,וניסה לאתר את חולשותיו ואת החוזקות שלו .לכל תלמיד היה
תמיד נושא אחד שעניין אותו ויופ ניסה לעודד תלמידים על הבסיס הזה בהתלהבות
גדולה .גישה זו שלו זכתה להערכה רבה מצד הפיקוח החינוכי ,אך לעומת זאת היו לו
בעיות איתם בגלל תשומת הלב המצומצמת שהקדיש לבעיות הבירוקרטיות של עבודת
ההוראה.
הרבה מזמנו החופשי של יופ בהוויה האמסטרדמית הוקדש למועדון הכדורסל "כחול
לבן" ) .(BLauw-Witבתחילה היה כמה שנים חבר הנהלה וב –  1927התמנה ליו"ר
המועדון .הקבוצה התנתקה ב –  1921מארגון של מתנזרים מאלכוהול שאליו השתייכה.
אחת הבעיות שלו בתקופה זו הייתה מספר החברים המועט והמחסור במגרש מתאים
למשחק .בשנים  1924 – 1923גדל מספר החברים ואף נרשמו לזכותו כמה הצלחות.
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ויל ויופ ווסטרוויל עם שניים
מילדיהם בשנות ה '30 -

פריחתו הגדולה של המועדון הייתה בתקופה שיופ ווסטרוויל היה היו"ר שלו .הוא ראה
כנראה בפעילותו זו הזדמנות להרחיב את תחומי פעילותו מחוץ לתחום ההוראה.
ב –  , 1927כשהיה רק תקופה קצרה בתפקידו כיו"ר יצר קשר עם עמותת הספורט פלאן
ווסט ) .(Plan Westלעמותת הספורט הזו היה מגרש גדול ברח' ספייק בשכונת אדמירל
שבו יכול היה מועדון "כחול לבן" לקבל חלקה וליצור כמה מגרשי משחק .מכאן גדל
המועדון למימדים של קבוצת ספורט עממית בת  250חברים .במועדון הקבוצה שיחקו
פרט לכדורסל גם קלפים ,שחמט ועוד משחקים .היות והשכונה לא הייתה משופעת
במקומות ב ילוי היה תמיד אפשר למצוא ילדים במגרשים .בזמן תחרויות חשובות עמדו
בצידי המגרש כמה אלפי אוהדים * .24יופ ווסטרוויל התייחס לתפקידו כיו"ר ברצינות
רבה .הוא ראה בכדורסל גורם חינוכי בעל כוח מעצב אופי .שחקנים שלא נהגו
כספורטאים או בכל צורה אחרת לא התנהגו כיאות זכו ממנו לנזיפות קשות' .אם ביום
ראשון לא היו מספיק שחקנים ,היה יופ נכנס לרח' ספייק עם רמקול וקורא "הי שחקו!",
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ואז בכל מקום הוסתו הוילנות בחדרי השינה ותוך דקות התמלאו השורות '.כך נזכר אחד
מחברי "כחול לבן" שנים אחר כך.
אם סבלו חברים מקשיים כלכליים ניסה יופ לעזור ולמצוא פתרון כך שחברותם במועדון
לא תיפגע .העבודה המשותפת והרגשת האחדות היו מבחינתו עמודי התווך של הספורט.
כדי לקדם את הרעיונות הללו אירגן המועדון חמישה ימי מחנאות ואימונים בחג
השבועות= פינקסטרן ,בהם יכלו ילדי השכונה לצאת לטבע .בערב הודלקה מדורה
ואורגנה שירת רבים .לרבים מבין המשתתפים יהיו אלה זיכרונות שלא יישכחו *.25
ווסטרוויל נשאר יו"ר עד  1932או אמצע " .1933כחול-לבן" הייתה באותה שנה אלופת
הולנד בכדורסל .בשנה זו עזבו ויל ויופ את השכונה ועברו לעבוד עם חברת הילדים
ב"וורקפלאטס" בבילטהובן ,בניהולם של קייס ובטי בוקה .עם בני הזוג בוקה היה ליופ
קשר קודם בפעולה נגד ההצבעה לבחירות.

קייס בוקה והוורקפלאטס
הוורקפלאטס נוסד ב –  1926על ידי קייס בוקה ( .)1966 – 1884בוקה היה מהנדס שלמד
בדלפט ,ובא מרקע פרוטסטנטי חופשי .בזמן לימודים באנגליה ,שם סיים את לימודי
התואר שלו ,יצר קשר עם הקוויקרים .תנועה זו ,שנוסדה במאה ה –  ,17חיה על פי חוקי
הנצרות הקדומה .המאמינים חיו חיי צניעות,התנזרו מאלכוהול וסרבו לשרת בצבא.
הקוויקרים היו בעלי השפעה גדולה בבריטניה בתחומים שונים כמו בנקאות ,ביטוח (בנק
ברקליס-לויד למשל) תעשיית הממתקים (שוקולד קדבורי) ותעשיית הנעליים .אשתו של
בוקה ,בטי-ביאטריס קדבורי ,באה ממשפחת יצרני השוקולד ,משפחה אמידה עם מודעות
חברתית עמוקה.
הזוג התחתן ב –  1911וחי זמן מה בסוריה .קייס עבד שם כמורה ומפקח בבתי הספר של
הקוויקרים .הם נאלצו לעזוב בגלל פרוץ מלחמת העולם הראשונה .סוריה השתייכה
לאימפריה העותמנית ,מדינת ציר עם גרמניה ,ואוייבתה של בריטניה .הם חזרו לאנגליה,
וקייס עבר קורס בהוראה והתחיל ללמד בבית ספר תיכון .היות וחשף את דעותיו
הפציפיסטיות גם בכיתה ,הוא פוטר במהרה .הזוג התמסר כולו למאבק במלחמה .אחרי
שקייס קרא לכורים בוויילס לסרב לעבוד עבור מטרות מלחמתיות הוא נאסר ב – 1917
לשישה שבועות ,וגורש להולנד .הזוג התיישב בבילטהובן והחל להתמסר לכינוסים
ועצרות נגד ח ימוש ובעד שינוי חברתי .קייס ישב ראש בכמה וועדות וקבוצות עבודה
שהקים ,דרכן קיווה להפיץ את דעותיו .החיבור והתיאום בין כל הארגונים הללו לכלל
עבודה משותפת ,לא צלח בחוגים שמלכתחילה היו בעלי אופי אינדיווידואליסטי .רוב
היוזמות גוועו מהר.
תבניות החשיבה של בוקה התפתחו בהדרגה לכיוון האנרכיסטי .הוא רצה ליצור חברה
ללא אירגון או כפיה ,של מדינה בה ההחלטות אינן מתקבלות על פי דעתו של הרוב אלא
על ידי הסכמה כללית .כתוצאה מדרך חשיבה זו החליט בוקה בתחילת שנות ה – '20
שלא לציית עוד לחוקי המדינה .הוא לא שילם עוד מיסים או קנסות ,מה שהוביל
להשתלטות על רכושו מספר פעמים והסתיים במכירת ביתו .קייס ובטי בוקה מצאו
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עצמם לא פעם בתאי מעצר לתקופות קצרות ,באשמה ,למשל ,של נאומים ברחוב .בוקה
חדל להשתמש בדרכון בדואר או בתחבורה ציבורית .כצעד קיצוני במיוחד חדל להשתמש
בכסף .לאחר תקופת היסוסים ,תמכה בו אשתו בעניין השימוש בכסף .משפחת בוקה,
שמנתה  8ילדים ,יכלה לנהל אורח חיים זה בגלל תמיכה כספית של חברים אמידים ובגלל
קיומה של "קרן בוקה" .בקרן הזו היו כלולות מניותיה של בטי במפעל השוקולד קדבורי,
שנוהלו על ידי מועצת העובדים במפעל .הקרן נתנה מענקים באופן קבוע לפרוייקטים
של בני הזוג ,דבר שנעשה באופן אנונימי כך שבני הזוג לא היו מודעים למקור התמיכה,
ובשמחה היו מוכנים לקבלו *.26
הויתור על השימוש בכסף הביא לתוצאה שהכי פירסמה את שמם של בני הזוג – הקמתו
של מוסד חינוכי .ב –  1925נוצרו בעיות מעשיות בבית הספר ע"ש מונטסורי שבו למדו
הילדים ,בשל יחס הוריהם לכסף .איסוף הכספים עבור בית הספר נעשה על ידי מיסי
קהילה שלא שולמו כמובן .הילדים נאלצו לעזוב את בית הספר .בוקה ,שתמיד התעניין
בחינוך והוראה ,בכוונה ליצור 'עולם חדש' ניצל הזדמנות זו כדי לקחת את ההוראה של
ילדיו תחת ידי ו .ילדים של שותפים לחזון ושל חברים צורפו  ,וכך נוצר תוך כמה שנים
בית ספר קטן .אחרי סכסוכים שונים עם הרשויות ,עזרה של חברים ותמיכה של "קרן
בוקה" ,נקרא בית הספר "חברת הילדים וורקפלאטס" .כהסבר לשם שנבחר אמר בוקה
שאין בכוונתו ללמד את הילדים אלא לתת להם הזדמנות לפתח את כישוריהם בעזרת
עיסוקים שונים .הוא רצה לייסד מקום לעבודה .התלמידים נקראו "עובדים" .המורים –
"חברים לעבודה" .את הפרוייקטים ניהלו ה"עובדים"" .החברים לעבודה" סייעו .כל
ההחלטות ב"ורקפלאטס" התקבלו בהתייעצות ובהסכמות.
"בית הספר של בוקה" כפי שכונה ה"וורקפלאטס" ,למרות האופי האנטי-ממסדי שלו,
הוקם על בסיס השקפת העולם החברתית של הקוויקרים ושל המייסד .במבט לאחור
היה המוסד חוליה בשרשרת הרעיונות החדשניים בעולם החינוך המסורתי הקלאסי
באירופה ,כמו הרעיונות של מריה מונטסורי ב  1900 -יאנוש קורצ'אק ב –  1926וחדשנים
אחרים .תהליך השינוי הזה נמשך עד שנות ה –  '60של המאה ה –  ,20כאשר רבים
מהרעיונות החדשניים של ראשית המאה הוכנסו לחינוך הרגיל והוטמעו בו*.27
בתחילת דרכו של בית הספר הצטרפו אליו ילדים להורים שתמכו ברעיונותיו של בוקה.
מאחר יותר הצטרפו גם תלמידים בעייתיים ממוסדות חינוך אחרים ,שיכלו להירשם
ל מערכת החינוך של בילטהובן ,ולו רק בשל הכנסות הוריהם' .אם אתה מסוגל ללמוד
הרי לא תלך ללמוד בוורקפלאטס' שמע מחבר ללימודים ,בסוף שנות ה –  '30הרמן פון
דר דונק ) (Herman von der Dunkשבדיוק ברח עם אמו היהודיה מגרמניה .הוא דווקא
חשב שמספר ה"לא-מתאימים" הוא קטן .ב –  1928זומן בוקה לתחנת המשטרה מפני
שניהל בית ספר ללא הכשרה לכך .מורה מבית הספר על שם מונטסורי ,בעלת תעודת
מנהל בי"ס נקראה לדגל וכך נפתרה הבעיה .היא עזבה ב –  1932ובית הספר נקלע לקושי
כשמספר התלמידים בו גדל ואף נרכש מבנה חדש .מפני שבית הספר לא נתמך על ידי
הרשויות היה חסר מימון להעסקת מורה בעל תעודת מנהל ולשלם את משכורתו.
המשבר ב"וורקפלאטס" התרחש בדיוק בזמן שבו נתקל גם הזוג ווסטרוויל בבעיה של
תעסוקה מספקת .ויל ויופ עסקו שניהם בעבודות מזדמנות בבתי הספר בשכונת מגוריהם
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וההוראה בהם לא הייתה תמיד קלה .גם ויל וגם יופ רצו לעבוד עם ילדים ובני נוער
בצורה יותר אינטנסיבית מאשר שעות הלימוד בלבד .יופ העלה את הרעיון לכתוב מכתב
לקייס בוקה ,שאותו כבר הכיר ,ובו הציע את עזרתו ואת עזרתה של ויל ב"וורקפלאטס"
ללא 'תנאים כלכליים' .ביום למחרת ,משקיבל בוקה את המכתב ,הוא יצא באופניו
לאמסטרדם .בעליית הגג של ויל ויופ הם הסכימו להצעה ובאוגוסט  1932הגיע הזוג
לבילטהובן לעבודה *29

ויל ויופ ווסטרוויל בבילטהובן
יופ הרגיש ב"וורקפלאטס" כמו דג במים .פה יכול היה לעבוד בין אחים לרעיון,
פציפיסטים ומתנגדי ממסד ולהביא את הרעיונות החינוכים ודרכי העבודה שפיתח לידי
מימוש .ההכנסות המועטות של המשפחה ,כ –  40גולדן לחודש ,פוצו על ידי אווירת
שייכות ואידיאליזם .משפחות ווסטרוויל ובוקה חלקו את ארוחות הערב הצמחוניות
יחדיו ,כשהם משתמשים עד כמה שאפשר בתוצרת גינת הירק של ה"וורקפלאטס" .גם
עם חברים אחרים בסגל "המסייעים בעבודה" ועם תומכים של בית הספר היה קשר חזק
יותר מאשר בבתי ספר אחרים.
תיגמול נוסף להכנסה הנמוכה היו הפעילויות התרבותיות .הודות לקשרים של קייס בוקה
בבילטהובן ,והקרובים האמידים ,אם כי לא בני אצולה ,העניקו מוסיקאים ,שחקני
תיאטרון ואמנים רבים אחרים את כישרונם בחינם או בתמורה לתשלום סמלי בלבד .אם
הגיעה חבורת מחול מאינדונזיה .....הם הופיעו בוורקפלאטס .אם הגיעו אנשים משבדיה
והפליאו בעבודות נצרים ועץ ,הם הדגימו אותן בבילטהובן .בוקה ,שלא חסר כישרון
אמנותי ,אם כי לא שיגרתי ,אירגן קונצרטים רבים בהם השתתפו סולנים של תזמורת
הקונצרטחבאו באמסטרדם תמורת תשלום פעוט או במחיר סמלי בלבד *.30
על פי בקשתו של בוקה ,עסק יופ ווסטרוויל בניהול ה"וורקפלאטס" ובהוראה .יחד עם
ב וקה ואנשי סגל אחרים ארגן מודל ניהולי בו הייתה אסיפת ה"מסייעים בעבודה" הגוף
הניהולי העליון .האסיפה בחרה מינהלת להכנת התקציבים ולניהול הכספים והחשבונות.
אנשי סגל לא יכלו לבקש שכר ,אלא קיבלו תקציב מהמינהלת .בסוף  1934הוקמה עמותת
חברת הילדים בילטהובן שתמכה ב"וורקפלאטס".
היות וה"וורקפלאטס" לא הכיר בבחינות רישמיות ,פיתח ווסטרוויל שיטת בדיקה כדי
להעריך את התקדמות התלמידים"/העובדים" .אלה היו מחולקים לקבוצות גיל וכל
קבוצה סומנה בצבע .סגול – לילדים עד גיל  ,8כחול לגילאי  ,10 – 8ירוק לילדים עד גיל
 ,13צהוב עד גיל  ,16וכתום עד גיל  18בערך .על פי קבוצות צבע עבדו הילדים על משימות
שגם הן נצבעו בצבע בהתאם .על ידי ביצוע שתי משימות כתובות בחודש יכלו הילדים
למלא את כרטיסי הצבע של קבוצת גילם.
שיטה זו נתנה ל"עובדים" ול"מסייעים בעבודה" להעריך את מצבם .בעבודה משותפת עם
בתי ספר בעלי חזון דומה ,פותח מסלול שבסופו קיבל התלמיד תעודה של הוראה
אינדיווידואלית מתקדמת  IVO -שאיפשרה כמה כיוונים של לימודי המשך *.31
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הגעתם של ויל ויופ לבילטהובן הייתה הלם ל"עובדים"/תלמידים שקודם לא נדרשה מהם
רמת הישגים גבוהה .מויס דה באוטר ) ,(Muis de Bouterשכבר למדה ב"וורקפלאטס"
כשבני הזוג ווסטרויל הגיעו ,מדברת על הרס גן העדן .לה ולאחרים נדמה היה שעד אז
היו הימים ב"וורקפלאטס" עוברים תוך כדי משחק .כשהגיעו המורים החדשים נגמרו
החיים הטובים '.שני עולמות התנגשו פה זה בזה .גן העדן שלנו עמד פתאום מול מציאות
של שני מורים נמרצים ,שעמדו עם שתי רגליים על הקרקע'.
הילדים של גן העדן האבוד התהלכו פגועים וליופ היה קשה לעמוד בכך ' .הוא היה כל
כך אחר ,חשבנו שהוא פשוט משוגע .הוא היה כל כך רועש ,הוא דיבר כל כך מהר ובקול
רם ,הוא היה מסוגל להסתכל פתאום דרכך בעיניו הכחולות והוא היה יכול לאחוז בידך
זמן רב כל כך עד שרצית להיבלע ברצפה' .חוסר שביעות מהעובד המסייע/מורה לא ארך
זמן רב .ההתלהבות ,הידע המקצועי והחן שלו הצליחו לנטרל את ההתנגדות די מהר,
ולהתגבר עליה' .מי שחווה את יופ נכנע למרות רצונו' נזכרה דה באוטר אחרי שנים *.32
הופעתו באמת הייתה מרשימה .הרמן פון דר דונק ,שכבר הוזכר קודם ,שהיה לימים
מרצה בכיר באוניברסיטת אוטרכט ,זוכר אותו כאדם שתמיד היה במרכזו של ספורט
כלשהו ,או שהעמיד בשורה והרקיד את התלמידים ואת הסגל' .ראית אז את רעמת
השיער הפרועה על ראש גדול ואדום ,או גוף קטן וכפוף ,ידיים מסוקסקות ואצבעות
מכשפות פרושות כמו כנפי עטלף .יופ ,האיש הקטן הזה היה בכל מקום .הוא רדף אחרי
הכדור במגרש הספורט כאילו ההצלחה במשחק תלויה רק בו ,הוא נאם בכינוסים או
בסיומו של יום נגד מצוקות קטנות של חיי יומיום ,נגד עצלות בעבודה או התנהגות בלתי
הולמת ,דברי ם שכל מורה נואם עליהם ,או לפחות אמור לעשות זאת ,אבל אצל יופ זה
לא היה מאבק מונוטוני נגד רוע משמים .זו הייתה מתקפה חמת מזג ומעניינת ולא היה
מה לקנא במי שעמד בקו האש .הוא לימד בעיקר ביולוגיה ומתימטיקה ,ומדי פעם לימד
הכל .אבל בעצם לימד הולנדית – לא ,הוא לא לימד ,הוא העביר את החומר כמטיף קנאי
המעביר חבורת פראים לאמונתו' .
חרדה לוף ) ,(Gerda Loefתלמידה אחרת ב"וורקפלאטס" זוכרת במיוחד את ההתלהבות
שבה היה ווסטרוויל עושה הכל .היא ראתה אותו כשדון כששיחק כדור-יד או כדורסל
ורץ על המגרש .ההצגות שביים היו חוויה .לוף שיחקה את תפקיד החתול בהצגה
"ריינארד השועל" ) ,(Van den Vos Reynaerdeמחזה מועדף על ווסטרוויל בגלל
המתיחות האנרכיסטיות הנכלוליות של השועל' .זה היה תענוג צרוף כי הבמאי היה זה
שנהנה הכי הרבה .כמתבגר אתה חושב :יופ ,תפסיק להשתטות .באמת התביישתי שהוא
יכול להתנהג בהתלהבות כזו ובעצם להשתולל כל כך' *.33
כאן צריך לציין שהתיאורים האלה נלקחו מספרון קטן שיצא אחרי המלחמה לרגל חנוכת
"יער ווסטרוויל" בישראל ב  .1964 -מתוך קבלת הפנים הזעופה ניתן להבין שלא כולם
העריכו את בואם של ויל ויופ ווסטרוויל .פון דר דונק מתאר אותו בזיכרונות מ – ,2008
כ 40 -שנה מאוחר יותר ,בהרבה יותר ריחוק ,כמורה מסור מאד ,בעל השפעה גדולה
במיוחד על התלמידים הבוגרים ,מלא מרץ וקנאי כשמדובר בהתחלות ובהשקפות עולם.
הוא ראה ביופ יותר את האדם ,השחקן הזריז שבעיקר נהנה לביים את עצמו *.34
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פעילויות פוליטיות
בתקופה בה ה יו בני הזוג ווסטרוויל בבילטהובן עברה אירופה כולה טלטלה פוליטית.
בתחילת  1933עלו הנאצים לשלטון בגרמניה .הם החלו בתעמולה לטובת חימוש מחדש
בגרמניה ובהדרגה נקטו בצעדים אנטי-יהודיים .איטליה הפאשיסטית כבשה את אתיופיה
וב –  1936מרד הצבא בשלטון בספרד .בתמיכתם של כוחות ימין ובעזרת ממשלות
גרמניה ואיטליה הצליחו המורדים הספרדים להביס את ממשלת השמאל במלחמת
אזרחים ( .)1939 – 1936שנתיים מאוחר יותר סופחה אוסטריה לגרמניה ,ולאחר מכן,
בהסכמת בריטניה וצרפת סופח גם חבל הסודטים שהיה שייך לצ'כוסלובקיה .ב – 1939
נכבשה צ'כוסלובקיה כולה ללא בקשת רשות או דיונים מקדימים .כתגובה לרצח דיפלומט
גרמני בפריס על ידי יהודי פולני ,אירגן השלטון הגרמני בליל  9-10בנובמבר  1939את
"ליל הבדולח" שבו הושמדו בתי כנסת רבים ,בתי עסק ובתי מגורים של יהודים .בפרעות
נרצחו  90יהודים ורבים נפצעו 30,000 .גברים יהודיים נאסרו לתקופה במחנות ריכוז,
שבהם נרצחו מאות בעינויים .ב  1 -בספטמבר  1939פלש הצבא הגרמני לפולין ומלחמת
העולם השנייה הייתה לעובדה.
בהתאם להשקפת עולמו ודעותיו ,עקב יופ ווסטרוויל ודאי אחרי האירועים .לכאורה
נראה שהוא ואשתו היו עסוקים בתחילה יותר בעבודת ההוראה ,הניהול ,הפעילות
התרבותית וטרדות המשפחה ,שמנתה כבר שלושה ילדים .בזמן מלחמת האזרחים בספרד
היה יופ פעיל בוועדה למען הפליטים מספרד .מלחמה זו הציבה בפני הפציפיסטים בעיה,
שכן המאבק החמוש של השמאל עמד בניגוד לעקרונות של אי שימוש בכוח .העזרה
לפליטים הייתה פתרון טוב לכולם.
על היקף העזרה לפליטים הספרדיים ופעולות פוליטיות אחרות בהן נקט יופ אין הרבה
מידע .זה נכון גם לגבי הפעולה למען הפליטים היהודיים אחרי "ליל הבדולח" .בהולנד
דווח על האירועים בצמצום ,מפני שהממשלה סגרה בפני הפליטים את הגבולות.
ל"וורקפלאטס" הגיעו כמה תלמידים שלכבודם כתב והלחין בוקה את השיר שהבית
הראשון שלו נשמע כך:

'פתחו את הגבולות
פתחו אותם רחב
הולנד ,קבלי את הסובלים
כך היה תמיד
כזו היא הרוח ההולנדית*.35
פעולת העזרה התמקדה בעיקר בהכנסת הפליטים היהודיים מגרמניה ,ובעיקר את
הילדים .תלמידי ה"וורקפלאטס" ,בעידודו של ווסטרוויל התחילו ב"מגבית הנוער" ,כדי
לתמוך בפליטים מבחינה כלכלית .בבילטהובן ובאוטרכט נערכו התרמות רחוב וחולקו
עלונים .תלמידי ה"וורקפלאטס" ,יחד עם תלמידים מבתי ספר אחרים וארגונים שונים,
ארגנו כנסים כדי לספק מידע וכדי להביע מחאה.
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על כינוס כזה ברוטרדם קיים דיווח של יאן סמיט ) ,(Jan Smitבנאי צעיר ומחוסר עבודה
שקרא על הכינוס במודעה שפורסמה בעיתון ובמתנ"ס ברובע טוידורפ פריי וייק
ברוטרדם ,שאליו הגיע לעיתים קרובות .במקום נאמר לו ש'מישהו צריך ללכת לכינוס
הזה .כך הגיע סמיט לאולם הקטן 'יחד עם עוד כ –  20צעירים כמוני' ,כלומר ממעמד
הפועלים' .ושם הופיע יופ .הוא סיפר על מה שמתרחש ב"וורקפלאטס" .סמיט ידע מעט
מאד על ה"וורקפלאטס" אבל חש מיד שווסטרוויל 'הוא אדם שיש לו מה לומר וידע בדרך
מיוחדת להשפיע על צעירים ולהלהיב אותם' *.36
ההצלחה של "מגבית הנוער" גרמה לקייס בוקה לנסות פעם נוספת לחבר אירגונים שונים
לפעולה משותפת בהנהגתו .בפעולה זו משך את תשומת ליבו של שירות המודיעין
ההולנדי –  ,CIDשכבר עקב זה זמן אחרי הפעילות לעזרת הפליטים בבילטהובן .בוקה
נחשד בקשרים עם אופוזיצית השמאל נגד הנציונאל-סוציאליזם הגרמני .ממשלת הולנד
עשתה מאמצים גדולים בשנות ה –  '30לשמור על יחסים טובים עם השלטון החדש
בגרמניה .להולנדים רבים מחוגי השלטון לא היה כל ענין במתנגדים פעילי השמאל הזרים.
ל  CIDהיה מידע מעודכן מסביבתו של בוקה על פעילותו ,ועל המתרחש ב"וורקפלאטס"
ודו"ח מפורט על כך נכתב כבר באוקטובר  .1938התובע הכללי באמסטרדם א .ברון ון
הארניקסמה טו סלוטן (  )A. Baron van Harnixma Thoe Slootenהסיק ממנו
שה"וורקפלאטס" הוא 'חממה של מהפכנים שלא צריך לעזור לה בשום צורה' *.37
ה  CID -מסר בקיץ  1939דוח בו נמסר ש'בוקה המוכר מבילטהובן ייסד את הוועדה
הארצית ל"מגבית הנוער" לעזרה לנזקקים שמזכירה הוא י.ח .ווסטרוויל' .המטרה
המקורית של הוועדה הייתה מתן עזרה לילדים יהודיים שברחו מגרמניה .תחת הסיסמה
' נוער עוזר לנוער' רצתה הוועדה להרחיב את הפעילות לנוער הזקוק לעזרה .לקריאה זו
נענו  25ארגוני נוער מכיוונים שונים .לצד עמותות קתוליות ויהודיות היה מדובר ,על פי
הדו"ח של  CIDבפציפיסטים קיצוניים ,בדמוקרטים החופשיים ,אירגון הצעירים
והפדרציה של הנוער הקומוניסטי בהולנד .זה אחרון מוזכר כארגון מסוכן ,וסומן בדו"ח
בקו מדגיש.
הועדה הארצית הייתה אמורה להיות הסניף ההולנדי של תנועת הקונגרס העולמי לנוער
–  ,WYMCשנוסדה בז'נבה ב –  ,1935ולקחה על עצמה אירגון פעולות נגד מלחמה
ופאשיזם .פעולות השיא של התנועה היו מלחמת האזרחים בספרד והחרמתה של יפן
בגלל אלימותה נגד סין.
הוועדה המורחבת של קייס בוקה ויופ ווסטרוויל יצרה קשת צבעונית שלמה בפוליטיקה
ובחברה .הדו"ח של  CIDקבע גם שבגלל התנגדויות שונות ,לא יתקיים הקונגרס המתוכנן
בהולנד בסתיו .בוקה ביקש לקיים במקומו מגבית לטובת סין בשם "שבוע עבור סין"*.38
לא ידוע אם פעולה כזו אכן בוצעה .בסוף נובמבר  1939פלשה ברית המועצות לפינלנד
ויופ אירגן מגבית לטובת פליטים פינים .קרוב לודאי שארגון הנוער הקומוניסטי לא
השתתף בפעולה זו .הפעילות של "הוועדה הארצית" לא פעלה רבות אחרי אירועים אלו.
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הנוער המשיך לפעול על בסיס מקומי .פיליפ רומקה ) (Philip Ruemkeתלמיד
ב"וורקפלאטס" ,פגש תוך כדי רכיבה על אופניים עם חברים בדן דולדר קרוב לבילטהובן
קבוצת ילדים משועממים .בשיחה איתם התברר שאלו ילדים פליטים מגרמניה ,שהגיעו
לשם לחופשה ,שאורגנה על ידי בית היתומים באוטרכט .הם לא הורשו לעזוב את המקום
ולכן לא ביקרו בבית ספר .רומקה סיפר על כך ב"וורקפלאטס" ,והציע לעזור להם .יחד
עם הוועדה לסיוע לפליטים בזייסט ,אירגנו ווסטרוויל ובוקה בבניין נטוש בבילטהובן
בית ספר לילדים .מורי ה"וורפלאטס" לימדו גם בבית הספר הזה .אחרי שהוזהרו על ידי
 CIDשיש חשד להסתה קומוניסטית הפסיקה הוועדה לסיוע מזייסט את שיתוף הפעולה,
אחרי שהסיקה שכך מוטב לה ,וחצי שנה לאחר מכן נסגר גם בית הספר*.39

חילוקי דעות בבילטהובן והתחלה חדשה
אחרי תקופת התחלה קשה התקבלו ויל ויופ ווסטרוויל ב"וורקפלאטס" ,וזכו להערכה
רבה .יופ הצליח להיות הכוח המניע במקום ונתן בסיס מעשי איתן לאידיאלים הנעלים
של בוקה ותומכיו .לראשונה הייתה שיטה להעריך את התקדמות ה"עובדים" בעזרת
שיטת המשימות הכתובות הצבועות .תעודת  IVOאיפשרה לתלמידים לפנות ללימודי
המשך.
בניגוד לרוחניות של קייס בוקה ,היה יופ ווסטרוויל מורה שאיתו היה קל להתייעץ .דמות
אב ,שתמיד עמד לרשות תלמידיו .פון דר דונק תיאר את בוקה כ'אדם שתמיד עמד
בריחוק מהילדים ,תמיד הייתה דממה מרחפת כשהוא צעד בטקסיות בבניין .אצל יופ היה
מעט מאד מהרוחניות .קולו הרועם הרעיד את קסתות הדיו באולם השכן' .עבור קבוצת
התלמידים הבוגרת כמו וילם ון מאנן ,חרדה לוף ופיליפ רומקה היה יופ הנמרץ,
הספורטאי הנונ-קונפורמיסט שתמיד לבש בגדי פועל עם חגורה ,מעין גיבור' .הוא היה
מה שכולם רצו להיות' כותבת עליו דניאלה הוכהיימסטרה בעבודתה על ה"וורקפלאטס"
*.40
לקייס בוקה היה תפקיד "הכינור השני" קשה להתמודדות .עד בואו של ווסטרוויל
ב –  1932עבד בוקה בעיקר במחיצת נשים שראו בו דמות מרכזית ועשו הרבה על פי
רצונו .בהערות פנימיות מאמצע שנות ה –  '30קבל בוקה על כך שבקשותיו אינן
מתמלאות תמיד ,ושחלק מהצוות אינו מתיחס אליו ברצינות .בכך התכוון כנראה בעיקר
ליופ ווסטרוויל מבלי שנקב בשמו.
באביב  1936הגיעו הדברים לידי משבר על כסף ,נושא רגיש אצל בוקה .הוא כבר החל
לחזור בו בהדרגה מעקרון אי-השימוש בכסף אבל לסגל "המסייעים בעבודה" לא היה
ברור איך ה"וורקפלאטס" מתנהל .המינהלת ,שכללה אנשים נאמנים לבוקה ,ניהלה
חלוקת הכנסות שהגיעו משכר לימוד ומענקים של "קרן בוקה" .במכתב לבוקה כתב יופ
שהחלוקה הזו אינה הגיונית .משפחת בוקה זוכה להעדפה ,או שהיא מעדיפה את עצמה.
כשקייס רצה להביא מוסיקאים נודעים לתזמורת שלו ,קיבלו אנשי הסגל פחות תקציב.
עבור הבת הלן הוצאו  700גולדן כדי שתוכל להיות מועסקת כמורה בבי הספר .עבור
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נסיעות של בוקה לארצות הברית ,למשל ,היה תמיד מימון שהגיע ממקורות נסתרים.
אנשי סגל אחרים נאלצו להסתפק בהרבה פחות או שלא שולם להם תקציב כלל.
הסכסוך על הכסף הסתיים לבסוף ,אבל מתוך כתביו מסתבר שבוקה הסתכל פעמים רבות
בנוסטלגיה חזרה לימים הראשונים כש'הוא וחבורת הגדעונים' ייסדו את המקום.
האידיאליזם של תקופת ההתחלה התפוגג לאיטו ולדעת בוקה באו במקומו משימות
המבחן הצבועות ,וכתוצאה מכך לא נשאר זמן לחינוך רחב יותר של ה"עובדים/תלמידים

"עובדים" ו"מסייעים" בוורקפלאטס בבילטהובן  .1935שני משמאל למעלה קייס בוקה
ולימינו בחליפה כהה יופ ווסטרוויל .בשורה השניה יושב די רחוק לימינו עם שיער
מתולתל פיליפ רומקה .ליד הדגל ,בטי בוקה ובתה קנדיה בשורה מתחתיה עם צווארון
לבן .בשורה התחתונה ,שישית משמאל ,חיה ווטרמן.
בדמות טיולים ,מחנות ושייט .האשם בשינויים אלו לא מוזכר בכתבים אבל היה ברור
שהוא מתכוון ליופ ווסטרוויל *.41
בקיצור ,מדובר בשתי יישויות מתנגשות וסכסוכי סמכות .אמו של פון דר דונק סיפרה לו
שהיו ישיבות בבית הספר שבהן יצאו קייס ויופ בזעם והודיעו שכך אי אפשר להמשיך.
הסיכסוכים הסתיימו כשהגיעו להבנה שהם אי חינוכי קטן ומיוחד בהולנד המסורתית
ולכך יש חשיבות גדולה*.42
והיה עוד עניין .יופ ווסטרוויל היה גם בחייו הפרטיים אנרכיסט או יותר נכון חסר
מעצורים .בשטח המין היו לו חוקים משלו .הוא היה רודף נשים מוכר ,שנהג לברך נשים,
ובהן גם את הבנות הבוגרות ב"וורקפלאטס" באופן גופני ,כשהוא מניח את ידיו על גבן
או ישבנן .בשילוב עם אישיותו הסוערת הובילה התנהגות שלוחת רסן זו לכמה פרשיות
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אהבים ,לרכילות רבה ובעיות בנישואיו .קייס בוקה האמין בחיים טהורים ובמין פוריטני.
הוא וגם אחרים ב"וורקפלאטס" לא היו מוכנים לקבל את ההתנהגות החופשית של יופ.

בתחילת  1940נמאסה על ויל ווסטרוויל התנהגותו של בעלה .פרשיית אהבים חדשה,
כנראה עם מרים ווטרמן שקיבלה בעזרת יופ מישרת הוראה ב"וורקפלאטס" ,הייתה
פרשייה אחת יותר מדי .יופ עזב את הבית ל"בית וודברוקס" בבארכם ,וסיפר לחברה
לעבודה ,באמ צע מרס ,שהוא עוזב את ה"וורקפלאטס" .הוא מסיים את חייו עם ויל.
'ברצוני לחיות על פי האמת שלי ,לזה אני שואף .כל היתר הוא שולי ,אני לא רוצה בזה'
אמר * .43ויל עזבה למגורים באמסטרדם .יופ עבר להתגורר בוואסנאר ,שם מצא עבודה
כמורה פרטי *.44
עד כמה הופעל על יופ לחץ לעזוב על ידי נאמניו של בוקה לא ברור .בהערות ביומנו של
ווסטרוויל אפשר למצוא רמזים ללחץ כזה .מראה המקום לכך הוא ציטוט מספר ירמיהו
פרק לא' פסוקים ' : 17 – 14קול ברמה יישמע' .יותר ויותר אני חושב על הפסוק בימים
אלה' * .45הטענה בספר ירמיהו נשמעה בהקשר של שילוח ילדים לבבל וניתוקם
מאמהותיהם בזמן הגלות .כנראה התכוון יופ בכך לילדיו – ילדי ה"וורקפלאטס" מהם
נאלץ להיפרד.
לרוטרדם
כמה ימים לפני הפלישה הגרמנית להולנד במאי  1940פנה יופ ווסטרוויל בבקשה
להתקבל כמנהל בית ספר על שם מונטסורי בבויקלסטראט ברוטרדם .לוף ) ,(Loeffיו"ר
הנהלת בית הספר סיפר אחרי המלחמה ש'די היה בשיחה קצרה איתו כדי להבין שקיים
פער משמעותי בינו לבין שאר המועמדים' .הפער נבע מנסיונו העשיר בחינוך ובעיקר
משנות הניהול ב"וורקפלאטס" שהרשימו את ההנהלה.
היו"ר מצא בכל זאת לנכון להזהיר את צוותו של המועמד החדש לניהול ש'אתה יכול
לצפות לקשיים אם תבחר בו למנהל ,אבל משהו יקרה בבית הספר .'...רק תנאי אחד היה
לקבלת המשרה – השתתפות בקורס בתורת מונטסורי במשך שנה ,מספטמבר
 ,1941 – 1940באוטרכט .יופ קיבל את התנאי אבל מהיותו יו"ר  IVOהכיר חלקים מתורה
זו וניהל וויכוחים סוערים עם הנהלת הקורס*.46

חבית מלאה מאבק וסתירות?
יהיה נכון לדמות את יופ כחבית מלאה מאבקים ומאבקי נגד .הוא היה עקבי ובלתי
מתפשר בסוציאליזם שלו ובמתן סיוע לקבוצות שנרדפו .בכל זאת היו גם סתירות
בהתנהגותו .דוגמא לסתירה כזו היא הדוגמא האינדונזית .מה חיפש במערכת
הקולוניאלית הזו? סיוע לאינדונזים? הפצת המהפכה? ווסטרוויל מעולם לא אמר על כך
דבר .הוא תמיד הדגיש את סירובו לשרת בצבא ואת מאסרו .קשה להסביר את הדברים
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כדרך מקרה ,היות והוא לא עזב מרצונו ,והיה זה הממשל באינדונזיה שתימרן אותו עד
שהצליח לגרום לעזיבתו את האי.
לסרוב לשרת בצבא לא היו תוצאות רציניות לווסטרוויל .בגלל מצבו הבריאותי הוא היה
במעצר רק תקופה קצרה ,אם כי לא היה בזה תענוג לאירופאי באקלים הטרופי.
כששוחרר ממאסר פוטר ממשרתו ,ללא פגיעה בשמו ,וכך יכול היה להמשיך לעבוד
בהולנד ללא קושי.
ההתנהגות המכובדת כמעט של שלטונות הולנד לא מנעה מווסטרוויל הממורמר מלכתוב
בעיתון "השחרור" לבטא את תמיכתו בהתקפות האלימות של הלאומנים האינדונזיים
בשנים  .1925/26כיצד מתיישבות העובדות עם פציפיזם לא ברור .גם בחירתו בעבודת
ההוראה משאירה מקום לתהיות .ווסטרוויל הסוציאליסט עזב את ספרנדאם ,שכונת
פועלים ,כדי לעבוד ב"וורקפלאטס" של בוקה בבילטהובן .הוא ודאי לא עשה זאת כדי
לשפר את מצבו הכלכלי אלא בגלל האווירה ושיטות החינוך המתקדמות .ה"וורקפלאטס"
הממוקם בכפר הוילות בילטהובן ,שבו גרו פועלים מעטים בלבד ,היה מקום אליטיסטי
ללא כל ספק .מעניין מה נשאר מכל הרעיונות הסוציאליסטים והמעשיים שלו במרחב
הידע החינוכי שלו.
ב"וורקפלאטס" פגש חוגים חברתיים אחרים לגמרי מאלה שבהם התחנך ומצא עצמו
בתחילת דרכו .בזכות קשרים אלו הצליח להשיג מהר את משרת הניהול בבית הספר על
שם מונטסורי ברוטרדם ,שלפני המלחמה היה גם הוא ממוקם באיזור אליטיסטי של
העיר .יופ ווסטרוויל התרחק בעליל מעברו הקיצוני ,ונראה שגם ממרבית קשריו מאותו
עבר .המשרה כעוזרו של קייס בוקה" ,המאחד"  ,הפכה חיוורת בהשוואה .הוא נשאר
אידיאליסט מעשי ,שהציע סיוע לנזקקים כפי שהתברר מעניין הפליטים היהודיים,
הספרדיים והפינים.
נשארת שאלת ה"אהבה החופשית" שיצר האנרכיזם שלו ,שגרם לאשתו ,אותה בהחלט
אהב ,לכאב רב ,ולו עצמו לצרות .עזיבתו הכפוייה את ה"וורקפלאטס" גם היא תוצאה
ישירה לכך .ויל ויופ חזרו זה לזו מאוחר יותר ,ובסוף  1942נולד בנם הרביעי בארט ).(Bart
פרשיית אהבים אחרונה הביאה ללידתה של ילדה מחוץ לנישואין ב –  .1944יופ כבר היה
אז תקופת מה במעצר במחנה הריכוז פיכט.
התנהגותו הוסברה על ידי חברים כהרחבה לאישיותו הסוערת ו"החמה" .לאנרכיזם,
המדגיש את ערך האחריות האישית ,לא היה למעשה קשר .גישתו ליחסים ולמיניות היו
מקור אכזבה לאנשים שמאוחר יותר ,בזמן המלחמה ,העריכו אותו מאד .התנהגותו זו
הייתה יכולה לסכן רבות את עבודת המחתרת .ויל שהייתה כלואה גם היא במחנות שונים
ב –  1944שקלה שלא לחזור ולחיות עם יופ אחרי המלחמה*.47
בתקופת המלחמה ניצל יופ ווסטרוויל את ה"אישיות הסוערת" האידיאליזם ואומץ ליבו
כדי להביא חלוצים יהודים למקום בטוח .אפשר בהחלט לסכם ולומר שהמטיף העממי
מצא את ייעודו בעבודת הצלה זו.
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 .4הקמתה של קבוצת ווסטרוויל
בפרק הקודם תואר עולם השמאל המתקדם שבו פעל יופ ווסטרוויל .בקשתה של מרים
ווטרמן בקיץ  1942לנהל את הסתרתם של החלוצים מ"בית עליית הנוער בלוסדרכט"
הייתה המשך לאותה פעילות בה עסק יופ בשנים שקדמו למלחמה .יש להקדים לזה כמה
מילים על עבודתו בבית הספר על שם מונטסורי ברוטרדם ועל המצב הכללי בשנים
הראשונות של המלחמה.

העבודה ברוטרדם
יופ החל להשתתף בקורס על שיטת החינוך של מונטסורי באוטרכט ב –  1940אבל
במחציתו השניה ,בתחילת  ,1941הוא כבר עבד כמה ימים בשבוע ברוטרדם .עם תחילת
שנת הלימודים בספטמבר  1941החל בעבודה במלוא המרץ .הוא התחיל בהוצאה
עצמאית של עיתון של בית הספר ,החל בפרוייקטים על פי קבוצות גיל על "נושאים
גדולים" כמו גוף האדם ,החיות בגן החיות בליידורפ ברוטרדם ,אירגן טיולים ,תערוכות
וכמובן הצגות תיאטרון .רוב התלמידים נהנו מאד מהפעילות .חלק מההורים הביעו דאגה
על הפעילות האינטנסבית מחשש לאחריות יתר ובגלל תלונות על עייפות .התלונות
הביאו את הנהלת בית הספר לחשיבה מחודשת ולבדיקה עצמית*.1
כמו ב"וורקפלאטס" ,גם ברוטרדם הייתה התנגדות ליופ ווסטרוויל .אחת מחברותיו
לעבודה ציינה הסתייגות 'מאישיות כל כך מרמזת' מההכרות הראשונה .למרות זאת ,היא
חשה מהר שרוח רעננה מנשבת במסדרונות בית הספר שבעקבותיה היה עליה להודות
שביטחונה העצמי גדל ,והיא יכולה להתמודד עם דברים שלא חשבה עליהם מעולם,
והוסיפה 'העבודה הייתה בכל זאת קשה מאד בגלל הציפיות הגבוהות שלו'*.2
ווסטרוויל ניסה להשאיר את מלחמת העולם מחוץ לכתלי בית הספר עד כמה שאפשר.
כשהלך לשחק בפארק עם כמה ילדים מצא מודעה מודבקת על עמוד ועליה הכתובת
'אסור ליהודים' ) (voor Jooden verbodenאותה קרע בביטול .אבל המלחמה הייתה
קיימת בכל זאת .הוא כבר עשה את הכרותו הראשונה איתה כשגר בוואסנאר .במאי
 1940השתתף במתן סיוע לשני צנחנים גרמנים שנפצעו קשה .אחד הפצועים סיפר
בגאווה שכבר הספיק להרוג כמה חיילים הולנדיים .יופ ווסטרוויל נחרד מהידיעה והעיר
ש'זוהי השפעתו הרעה של הפאשיזם אם אלו המחשבות האחרונות של חייל לפני
מותו'* .3הסיוע לחייל הגרמני הביאה למאסרו של ווסטרוויל באשמת השתייכות למפלגה
הנאצית ההולנדית .NSB
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בנובמבר  1940נערך כנראה כינוס של ארגוני
השמאל ,אחרי שהמורים היהודיים לא הורשו
עוד לעבוד בבתי ספר לא יהודיים ופוטרו
ממשרותיהם .בכינוס הזה נשמעה הכרזה,
שנוסחה ברובה כנראה על ידי יופ ,שקראה
'סרבו לעבוד במקום ממנו מגרשים
יהודים!...הביאו מחאתכם בפומבי במילים
ובמעשים ,עד כמה שרק תוכלו! תחי האמת
האמיתית! יחי העם ההולנדי!'* .4חוברות
בעלות תוכן דומה חולקו בכמויות קטנות.
"האמת האמיתית" היה עקיצה כלפי סיסמתם
של חוגים ימניים שהשמאל לא רצה כל קשר
עימם.
מלבד העובדה שסירב לבקש תעודת זהות ,לא
ידוע על פעילות פוליטית של יופ ווסטרוויל

מרים וטרמן
בחוגי שמאל ממאי  1940ועד אמצע  .1942המנעות זו מפעילות אינה מפתיעה .הנאצים
נהגו בחודשי הכיבוש הראשונים באיפוק ונשארו ברקע .נגד החוקים האנטי-יהודיים
הייתה מחאה מצד הכנסיה הפרוטסטנטית בעיקר מאוניברסיטאות ליידן ודלפט ,ומכמה
אנשים בודדים .למרות האומץ הכרוך בה ,מחאה זו לא קיבלה תמיכה רחבה בציבור.
"שביתת פברואר  ,"1941שביתה של המפלגה הקומוניסטית באמסטרדם וסביבתה
בפברואר  1941היא היוצא מהכלל המעיד על הכלל .הממסד החינוכי והמשפטי ,מנכ"לי
המשרדים הממשלתיים והמועצה העליונה קיבלו ברובם את ההוראות הגרמניות .על
התנגדות מאורגנת לא דובר דבר וחצי דבר.
בחוגי השמאל הסוציאליסטי היו שראו במלחמה בין גרמניה ובעלות בריתה לבין בעלות
הברית ,מלחמה אימפריאליסטית שממנה רצו להתרחק .פציפיסטים רבים לא ידעו איך
ל נהוג במצב החדש שנוצר .בבית משפחת בוקה השמיעו אנחת רווחה עם כניעת הצבא
ההולנדי' .תודה לאל ,המלחמה נגמרה' .המחשבה הרווחת הייתה שהמאבק בהולנד נגמר.
"תנועת הנוער לשלום  "IVOהתמסמסה אחרי מאי  ,1940כך כתבו ההיסטוריונים של
הארגון .מאוחר יותר התקבצו כמה מהם לפעילות במסגרת עיתון המחתרת המחתרתי
"הלפיד . 5*“De Vonk
ידיו של יופ היו מלאות בלימודיו בקורס החינוך שבו התחייב להשתתף כדי לקבל את
משרת הניהול בביה"ס על שם מונטסורי ,ועבודתו בבית הספר עצמו .בסוף  1940או
תחילת  1941השלימו ביניהם יופ ואשתו ושכרו יחד דירה בפליינווך בדרום רוטרדם.
החזרה לחיי יומיום עם משפחה בת שלושה ומאוחר יותר ארבעה ילדים הצריכה זמן
ואנרגיה רבה.
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המלחמה פורצת פנימה
שביתת פברואר  1941הרשימה מאד את ווסטרוויל' .אני מרגיש כאילו שעתי הגיעה .אני
חש שזה סוחף אותי .לא אהסס ,גם אם חיי יהיו בסכנה .אם אאבד את חיי ,יידע כל אחד
שגם בשעתי הקשה ביותר נשארתי על משמרתי ,אפילו כשהעניין נראה חסר תוחלת.
אולי ירחיק הדבר כל כך ,שגורלי יפנה ,הכל בתוכי מחפש מוצא' ,כך הוא כתב ב – 26
בפברואר  .1941מהכתוב נוצר הרושם שיופ היה מעורב בשביתה ,אבל אין על כך כל
מידע.
יופ נסע בערך באותה תקופה לדרום אמסטרדם כדי להציע סיוע לקבוצת פליטים יהודיים
מגרמניה .על פי עדות של אשתו הוא חזר מאוכזב 'הם אמרו שהם יכולים לפתור את
בעיותיהם בעצמם ואינם זקוקים לעזרתם של לא-יהודים'* .6ככל הנראה היה הפחד
מפרובוקציה או בגידה הרקע לדחייה זו.
יופ ווסטרוויל כעס שהאוניברסיטאות ו"האיחוד ההולנדי" לא הצטרפו לשביתה
הקומוניסטית בפברואר' .הם ראו עצמם כחשובים מכדי העמדת קיומם בסיכון בגלל
מחאה' כתב .לדעת יופ ווסטרוויל היה הפחד מסגירת המקום ,גם בבסיס ההסכמה של
ה"וורקפלאטס" לסגור שעריו בפני תלמידים יהודיים באוגוסט ' .1941אם הוא היה עדיין
עובד במקום ,דבר כזה לא היה קורה' דאג לספר לחבריו בבילטהובן ' .אני מרגיש אשמה
על כל מכה שנוחתת אם לא אביע ,לפחות לרגע ,עדות למחאתי באופן פומבי' כתב כבר
בסוף פברואר .7*1941
מחאה כזו היה מכתב מוזר שכתב יופ ב –  13במרס למושל הגרמני -אוסטרי בהולנד,
ארתור סייס-אניקוורט ) ,(Arthur Seyss Inquartכמה ימים אחרי הוצאתם להורג של
 13מורדים שהתתפו בשביתת פברואר .הוא מציין במכתב ש'גרמניה לעולם לא תוותר,
אפילו אם כל העולם יהפוך לעיי חורבות .זה יהיה עניין מחריד ולא אנושי '.בטקסט הוא
מצביע על מראה מקום בתנ"ך 'כל הגסות והמעללים יעמדו לפני בית דין של מעלה .זה
נכון גם לגבי היחס ליהודים' .המכתב ,שלא ברור אם אכן נשלח לסייס-אינקוורט ,מתאים
בין היתר לשיטת "ההתנגדות הרוחנית" שפיתח בארט דה-ליכט .זה היה ניסיון לשכנע
את היריב על ידי פנייה לרגש האנושי שבו .באותה שיטה ישתמש ווסטרוויל גם בהמשך,
לצערם וכעסם של חלק מחבריו לעבודה .הוא גם ישתמש בה בנסיעותיו ברכבת או
בפגישותיו עם חיילים גרמניים .בהולנד של טרם-מלחמה היה השימוש בשיטת שיכנוע
זו בטוח למדי .בתקופת הדיקטטורה הנאצית היה רעיון ההתנגדות הרוחנית תמים או
אפילו לא אחראי.
כפי שכבר הוזכר ,לא ברור אם יופ ווסטרוויל השתמש בדרכים אחרות כדי להביע את
יחסו לשלטון ,למרות שכבר הרחיק לכת הרבה מעבר למה שעשו רבים מתושבי הולנד.
רק ביולי  1942התפרצה המלחמה ישירות לחייהם של ויל ויופ ווסטרוויל .כשחזרו ממחנה
קיץ של בית הספר על שם מונטסורי התברר שבביתם מתגוררים ארבעה בני משפחת
כהן מאמסטרדם .משפחת כהן ירדה למסתור אחרי שבנם ,ומאוחר יותר גם בתם נקראו
להתייצב למחנה עבודה .פראוטייה כהן ) (Vrouwtje Cohenיצרה קשר עם חברתה טינה
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זחבור ) (Tine Segboerשהייתה גם חברה של ויל ווסטרוויל עוד מתקופת פעילותן ב
 . IVAטינה ,שכבר הייתה פעילה זמן מה במתן עזרה ליהודים ,הציעה להעבירם לבלגיה
במכונית .השלב הראש ון במסע היה בבית משפחת ווסטרוויל ,שהיו כפי שטינה ידעה,
בח ופשה .טינה נאסרה כשהעבירה משפחה אחרת את הגבול לבלגיה וכך נשארו בני
משפחת כהן בבית משפחת ווסטרוויל ברוטרדם .ויל ויופ פגשו אותם כשחזרו מחופשתם.
היות שהשכנים כבר היו מודעים לכך שבדירה חיים אנשים אחרים ,המציאה ויל סיפור
על השכרת הבית לאנשים שבאו לרוטרדם לבקר קרובי משפחה .משפחת ווסטרוויל יצאה
לעוד שבוע חופשה שאחריו חיפשו דירה מרוהטת חלופית .כך יכלו בני משפחת כהן
להישאר עוד תקופת מה בדירה בפליינווך *.8
זמן קצר אחרי האירוע הזה טילפנה מרים ווטרמן ליופ וביקשה עזרה בהסתרת דיירי
הפאביליון לוסדרכטסה ראדה ) (het Paviljoen Loosdrechtse Radeשל "עליית
הנוער" .החיים ,השקטים יחסית ,הגיעו לקיצם.

יופ ווסטרוויל והיהודים
בסוף פברואר  1941שלח יופ ווסטרוויל מכתב לחיה ווטרמן ),(Chaja Waterman
תלמידה שלו לשעבר ,ואחותה הצעירה של מרים .בהשפעת המתח שגרמו החוקים
האנטישמיים ,החלו במשפחה להתעניין בנושאים דתיים והתחילו ללמוד פרקים בתלמוד
אצל רב בהילוורסום .חיה כתבה על כך מכתב ליופ .בתשובה ענה לה יופ שהוא לא רואה
בהתעניינות בחיים יהודיים אמיתיים עניין טיפשי ,כפי שהיא כנראה חששה .בעבודת
ההוראה שלו הוא עסק לא פעם בעניינים יהודים ובציונות ,ושוחח עליהם עם תלמידיו,
יהודים ולא-יהודים כאחד .מאין באה ההתעניינות הזו לא ידע ,העובדה שהוא עצמו בא
מבית דתי הייתה ודאי גורם משפיע ,כתב לה.
'אספר לך משהו חיה ,משהו שנעשה כל כך חי כשקראתי את מכתבך על אותו יום דתי
שחימם את ליבך .ראיתי עצמי שוב בבית הורי ,שבו בכל בוקר היה אבא ,שנראה כמו
החכמים מהתנ"ך מוריד את הכיפה מעל ראשו .אנחנו שילבנו ידיים ועצמנו את העיניים
ואבא אמר את תפילת הבוקר.....כך התקיימה תפילה בכל ארוחה .בסוף הארוחות היינו
כולנו שקטים ,ואז פתח אבא את התנ"ך המשפחתי וקרא לפנינו את הסיפורים העתיקים
וההסברים ,מאותו התנ"ך שאת כל כך נהנית ממנו עכשיו 9*'.....
בסתיו  1941כתב יופ לחיה מכתב שני בו הוא מחמיא לה על שנשארה נאמנה לעצמה
ולא טיפחה "רגשות אנטי-אריים" ,כמו שהוא כינה זאת' .בזמנים אלו יש סכנה בטיפוח
רגשות כאלו ,והאנטישמים רוצים לראות אתכם בפינה הזו' .לוויל אמר יופ 'הלוואי
והייתי יהודי .כל כך הייתי רוצה לעבוד עכשיו בבית ספר יהודי .לא שבית הספר שלי
נעשה אנטי יהודי ,את זה את וודאי מבינה ,במקרה כזה לא הייתי ממשיך לעבוד בו'.
היות ובתי הקולנוע ,בריכות השחיה והתיאטראות נסגרו בפני יהודים ,הפסיקו גם ויל
ויופ לבקר במקומות אלו .כתוצאה מכך הפכו חייהם ל"חיים בשוליים"' .כמה הייתי רוצה
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שיהיה לי עכשיו חבר יהודי אמיתי ,שלא יפנה אותי לפינה הארית שלי ,שיראה לי הבנה
אמיתית לבעיה שמציקה לי בכל יום ובכל דקה ,שיקח אותי באמת למעגל הבזויים ,שם
ארגיש כמו דג במים'*.10
שני המכתבים נועדו בראש ובראשונה לעודד את חיה ,במצב שנעשה יותר ויותר מעיק.
בתאוריו על הדומה בין היהדות והנצרות של משפחתו הוא ביקש להדגיש עד כמה הדתות
דומות זו לזו במנהגיהן ,מנהגים שהוא לא החשיב כטיפשיים ושלא ראה כל סיבה
להתבייש בהם.
בדעותיו של ווסטרוויל על היהודים ניתן לזהות את השפעת הרקע הנוצרי של "אסיפת
המאמינים" שמסיבות אמוניות שלהם ראו את היהודים באור חיובי .העולם הנוצרי
הפרוטסטנטי האמין שצריך לעזור ל"עם האלוהים" ,וזה גם מסביר את מספרם הרב של
נוצרים פרוטסטנטים במתן סיוע ליהודים ובפעילויות אחרות במאבק נגד הנאצים
בהולנד .להתבטאויותיו הדרמטיות משהו של יופ ווסטרוויל על רצונו להיות יהודי לא
היה רקע דתי דווקא .הם נאמרו בעיקר כדי להשתייך לקהילה סובלת ,אפילו נרדפת.
רגשות כאלו ,עד שביקש לקבל אזרחות אינדונזית היו לו גם בתקופה ששהה באינדונזיה.
גם את האכזבה מהסרוב לקבלת סיוע צריך להבין מאותו הגיון .המכתבים מראים גם
בבירור את הבידוד שחש בשנות המלחמה הראשונות .בשבע שנותיו ב"וורקפלאטס"
התרחק ווסטרוויל מהמרחב השמאל-סוציאליסטי אליו השתייך בתחילת שנות ה – .'30
החוגים היותר פציפיסטיים של קייס בוקה שבאו במקומם לא הציעו בסיס למאבק ,פרט
למקרים מעטים ב –  .1940ויל ויופ קיבלו על עצמם חלק מהאיסורים נגד היהודים מתוך
סולידריות ,אבל נסיונותיהם ליצור עמם קשר נבלמו .הבידוד היחסי שיופ חש ,התחזק
ודאי כשעזב את ה"וורקפלאטס" והשמועות שהופצו עליו* .11לפי דעתה של ויל
ווסטרוויל הייתה ההגעה של משפחת כהן לביתם ברוטרדם הקלה גדולה עבור יופ ,סוף
סוף יכול היה להציע את הסיוע שכל כך חיפש*.12

לוסדרכט
זמן קצר אחרי שוויל ויופ העמידו את דירתם לרשות משפחת כהן הגיעה הבקשה לעזרה
ממרים ווטרמן .כזכור ,לא הצליח הגרעין המקורי של "הפאביליון" ,מרים ווטרמן ,מנחם
פינקהוף ושושו סימון למצוא די מקומות מסתור לצוות ו  49 -החלוצים .באותו זמן
שנעשתה הפנייה ליופ נעשו ניסיונות לפנות גם לאנשים נוספים ,יהודים-ולא יהודים,
למתן סיוע.
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ראשון המסייעים האלה היה באוקה קונינג ) .)Bouke Koningבאוקה נולד ב – 1915
באקרום שבפריזלנד ,בן למשפחת פועלים סוציאליסטיים שתמכו במנהיג הסוציאליסטי
טרולסטרה ) (Troelstraוהאנרכיסט דומלה ניוונהויס ).(Domela Nieuwenhuis
בהשפעת רעיונותיו של בארט דה-ליכט סירב קונינג ב –  1934לשרת בצבא ,מה שגרם
למאסרו במשך  10חודשים בכלא פיינהפיינהויזן בדרנטה .בעזרת קלאס דה בור (Klaas
) ,de Boerגנן דינאמי שעבד בכלא ולפני כן עבד כמנהל גינת הירקות והפירות האורגניים
ב"וורקפלאטס" ,הגיע קונינג בסוף שנות ה –  '30לבית הספר .הוא קיבל אחריות על כמה
הקטרים של גינת ירק ,וכמה
חממות שעמדו עליהם .כדי
להחזיק במשרתו החדשה
השתתף קונינג בכמה קורסים
בחורף  1939-1940בבית הספר
לחקלאות ולגינון .בבית הספר
הזה פגש את מרים ווטרמן
שלמדה שם והכינה עצמה
לעליה לארץ ישראל .פרוץ
המלחמה מנע זאת ממנה.
בהיותה יהודיה ,לא יכלה
ווטרמן לסיים את הקורס ב –
 ,1941אבל באוקה קונינג
המשיך לשמור איתה ,ועם
מנחם פינקוהוף חברה ,על
קשר .עם זה האחרון סיכם את
האפשרות לרדת למסתור ב –
.1942
קונינג ,שב –  1936נשא
לאישה את פראוקייה קראמר
) ,(Froukje Kramerהתגורר
ליד
עם משפחתו בכפר חרונקאן
באוקה קונינג ,תחילת שנות ה – '40
אוטרכט .הוא נשאר תמיד פעיל
בתנועת השמאל והיה מעודכן היטב בגורלם של היהודים בגרמניה .הוא לא היסס,
משנתבקש לכך ,לסייע במבצע ההסתתרות*.13
מסייעים נוספים בצוות היו אלי ווטרמן ) ,(Elly Watermanאחות נוספת של מרים
ווטרמן ,ושני תלמידים לשעבר ב"וורקפלאטס" – פיליפ רומקה וקאנדיה בוקה (Candia
) ,Boekeשהייתה גם בתו של קייס בוקה .בשלב הראשון של המבצע סייעו גם יאפ
לאמבק ואשתו יו ) .(Jaap Lambeck & Joמשפחת לאמבק התגוררה בבית מול
ה"פאביליון" בלוסדרכט והכירו את הוריה של מרים ווטרמן .לאמבק ,סוציאל-דמוקראט
מושבע ,היה מעורב החל מ –  1940בהפצת העיתון המחתרתי "הט פארול" (הסיסמא
 .(Het Paroolעד שביתת פברואר  1941עבד כבונה רהיטים בחברת הטלגרף ההולנדית
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 ,NSFשהייתה חברה-בת של "פיליפס" .הוא לקח חלק חשוב בהרחבת השביתה
מאמסטרדם בלבד אל הפריפריה שלה .הוא נעצר ונשלח למאסר בן שלושה חודשים.
אחרי שחרורו לא חזר לעבוד ב  ,NSFוהתמסר כולו להפצת העיתון ,ולצורות התנגדות
אחרות .הסיוע בהסתרת החלוצים היה עבורו ועבור אשתו ,שכבר הייתה מעורבת במתן
סיוע למסתתרים ,עיסוק צדדי .אחרי פשיטה גרמנית על ביתו ,כנראה בסוף  ,1942נאלץ
לאמבק להסתתר באמסטרדם .הוא המשיך בפעילותו עבור "הט פארול" ,אבל עם
החלוצים עבד רק לעיתים רחוקות*.14
יאן סמיט הגיע ללוסדרכט דרך פיליפ רומקה .הוא כבר הכיר את יופ ווסטרוויל מהכינוס
לסיוע לפליטים יהודיים ברוטרדם שהוזכר כבר.
סמיט נולד ב –  1917למשפחת פועלים סוציאליסטית .הוא היה פעיל במתנ"ס מרכז
תרבות וחברה בשכונת טוינדורפ פרייזוויק בדרום רוטרדם .בגלל המשבר הכלכלי היה
סמיט ,הבנאי ,מובטל ועזר בפעילויות המרכז הזה .מתנ"סים כאלה השתייכו לעמותה
שהייתה קשורה למפלגה הסוציאליסטית
 SDAPוכתוצאה מכך גם המרכז
לנוער העובד  .AJCיאן סמיט הגיע
רכוב על אופניו לבילטהובן זמן מה
אחרי המפגש ברוטרדם כדי להעיף
מבט ב"וורקפלאטס" .יופ ווסטרוויל
אמר לו' :עבדת בעבודת כפיים ולנו
יש עבודה להציע לך .לא כמורה ,אבל
תמיד יש מה לתקן .האם אתה
מעוניין?' סמיט כבר עבד קודם
תקופת מה ב"וורקפלאטס" כעוזר
לאוגוסט קרופ )(August Krop
והמורה
ה"וורקפלאט"
מנהל
למלאכה.
במקרה חזר ל"וורקפלאטס" שוב ב –
 .1941כדי לחמוק מעבודה כבנאי
בגרמניה ,מצא עבודה כנגר במחנה
נופש לידן פוטן .הוא פגש שם
וב"צהובים"
ב"ירוקים"
התלמידים/עובדים הבוגרים של
לשם
שהגיעו
ה"וורקפלאטס"
ל"מחנה תיאטרון" .הם ביקשו את
סמיט ,אותו זכרו מתקופת עבודתו
ב"וורקפלאטס" שיבשל עבורם .סמיט
הסכים לכך ועבד במטבח בשבילם

יאן סמיט
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במשך כמה שבועות .בתום התקופה התבקש על ידי הנהלת ה"וורקפלאטס" להחליף את
קרופ שעזב .יאן סמיט היה מבוגר רק בשנים מעטות מהתלמידים הבוגרים כמו פיליפ
רומקה שאיתו התידד .רומקה ביקש ממנו לאחר מכן לסייע בהסתרת דיירי ה"פאביליון".
סמיט נתן הסכמתו*.15

"הצלילה"  -מבצע הירידה למחתרת
בפעם הראשונה שיאן סמיט השתתף בהתכנסות בלוסדרכט בקיץ  ,1942הוא פגש שם
את יופ ווסטרוויל שלקח על עצמו ,אחרי בקשה מאחרים ,את הפיקוד על המבצע .סמיט
היה סבור שהוא מאד מתאים לתפקיד .לווסטרוויל היה ניסיון בקבלת החלטות ,הוא
ידע לשכנע ,והבהיר לכולם שאין דרך חזרה ממבצע ההסתתרות .בקרב החברים היהודיים
בקבוצה הטמיע את המודעות שאין לפנות לאלטרנטיבה להסתתרות על-ידי פניה אל
ה"יודסה ראד"  -שדגל בדחייה באמצעות עבודה או בחסות רשימה כלשהי.
יופ ווסטרוויל ביקר בכל הכתובות להסתתרות הפוטנציאלית .הוא בדק בהן את
האפשרויות ,דיבר עם המסתירים והצליח להסיר מהם פעמים רבות חששות בעזרת
שיחות אלו .כדי להגיע לכל הפגישות יצא יופ מרוטרדם בכל יום אחרי שעות הלימודים.
הוא ישן ,ברכבות או בחדרי ההמתנה של תחנות הרכבת .רק לפנות בוקר שב לרוטרדם
שם חיכתה לו שוב העבודה בבית הספר.
בשל מסעותיו הצליח לפעמים להלהיב ולהפיח נחישות אצל החלוצים המהוססים .על
פי מנחם פינקהוף ,הפך מבצע ההסתתרות להרבה יותר מ"פעולת הצלה" .הוא הפך
למטרה בפני עצמה ,דרך שבה המאבק על האמת הפנימית יכול היה להתגשם וגם מאבק
נגד המדכא* .16התגייסותם של ווסטרוויל ועוזריו יצרה בסיס לקשר חזק בין החברים
היהודים והלא-יהודיים שנקרא מאוחר יותר "קבוצת ווסטרוויל" ונמשך בהרכבים שונים
בכל תקופת המלחמה.
בתחילה לא היה לווסטר וויל ,לקונינג ולסמיט כל קשר לציונות שבה ראו סוג אחר של
לאומנות שחוגי השמאל הסוציאליסטיים לא ראו בעין יפה .יופ כתב ביומנו זמן קצר
אחרי 'שביתת פברואר' ש'הלאומנות היהודית היא חולשה' .היה נדמה לו כי כמו בכל
לאומנות אחרת 'הקשר היהודי הזה הוא תופעה זמנית מאוחרת של לאומנות-יתר או
שלפחות כך היא נראית'.
הביקורת על הציונות לא גרעה מהקשר האמיץ ורגשות הסולידריות של החבורה .שתי
הקבוצות הער יכו את האידיאלזם זו של זו .והרי גם אצל החלוצים הסוציאליזם היה
הבסיס חשוב .האידיאליזם הזה היה קרקע פוריה לשיתוף פעולה.
עניינים מעשיים
עם הצטרפותם של החברים החדשים הייתה מציאת מקומות מסתור קלה יותר .באוקה
קונינג מצא כמה עשרות מקומות מסתור בפריזלנד ,ביניהם היו הוריו ,קרובי משפחה
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ומכרים .בעזרת חבר ב  AJCמצא יאן סמיט שמונה מקומות מסתור באיימוידן והסביבה.
יופ ווסטרוויל הצליח לשכנע את אמו הזקנה באפלדורן לקחת מסתתר לביתה ומצא
קומות מסתור באמסטרדם ,רוטרדם וזוטפן .פיליפ רומקה הצליח להסתיר שניים בבית
אמו שהייתה פעילה במינהלת של ה"וורקפלאטס".
אבל היה דרוש יותר ממציאת כתובות למסתור .באותה מידה של חשיבות היו נחוצים
גם מסמכים מזוייפים ותעודות ,שבעזרתם יוכלו החלוצים לעזוב את ה"פאביליון" ולהגיע
למחוז חפצם במקרה של חיפושים .למסמכים המזוייפים דאג בעיקר יאפ לאמבק שקיבל
אותם מידיהם של וולטר ברנדליכט ) (Walter Brandligtולוסי פיסר). (Lucy Visser
היו שני סוגי זיוף בשימוש .האחד היה מחיקתה של האות  Jמהתעודה כאשר פס קרטון
חלק באותה צורה מודבק במקומה .צורה זו הייתה קלה מאד לחשיפה אם התעודה כופפה
בחוזקה .במקרה כזה הפס המודבק היה ניתק ממנה בדרך כלל .דרך אחרת הייתה שימוש
בתעודות זהות שנלקחו מלא-יהודים .באלה החליפו הזייפנים את התמונה המקורית
בתמונה של הבעלים החדש* .17לצורך זה צויירו החותמות הגרמניות על התצלום מחדש.
הבעייה הייתה שתעודות "אבודות" אלו היו רשומות במרשם התושבים .אצל יהודים
בע לי זהות כהה ניסו להמציא רקע אינדונזי לזהותם .נושא התעודה היה אמור להיוולד
באינדונזיה ,כשאחד מהוריו הוא יליד אינדונזיה וממוצא אינדונזי .עבור הגברים היה
לזהות הזו גם הסבר להיותם נימולים .המילה הייתה מנהג מקובל מסיבות בריאות אצל
אירופאים לא-יהודים ואצל מוסלמים באינדונזיה.
בעבודת הזיוף נוצרו לפעמים בעיות בלתי צפויות .תעודת זהות של אדם ששם משפחתו
קון ) ,(Coenשם משפחה הולנדי נפוץ ,היה פתרון מצויין בהולנד .אבל חלוץ שהגיע עם
תעודה נושאת שם זה לצרפת נקלע לקושי שכן שם נקרא שמו קו-אין ) (Coënוזה כבר
היה מסוכן .לאיש סופקה תעודה חדשה במהירות*.18
הייתה גם שאלת המימון .בישיבות משותפות הוחלט לשלם  50גולדן למסתתר בחודש
בתמורה להסתרתו .סכום מכובד ,שבתחילה שימש לכיסוי הוצאות המחייה של
המסתתרים ותמיכה מיוחדת במשפחה המסתירה ומאוחר יותר שימש גם לקניית
ממתקים ולמשחקים ,כתבי עת ,ספרי קריאה ולימוד .כדי להשיג את הסכום הדרוש נמכרו
בחודשי המסתור הראשונים כל מצרכי המזון מה"פאביליון" בשוק השחור ,הכנסה של
כמה אלפי גולדנים לקופה*.19
עכשיו התפנו להכנת "תכנית צלילה" (הכינוי בהולנדית להסתתרות) ולתכנית חרום .זו
האחרונה הוכנה למקרה ש"תכנית הצלילה" לא תהיה מוכנה עדיין כל צרכה ,בהגיע
פקודת הפינוי ב'יום הדין" ,מה שבאמת קרה במציאות .ביום רביעי ,ה –  15באוגוסט
 1942ניתנה על ידי אריקה בליט מ"עליית הנוער" באמסטרדם מילת הצופן בטלפון,
שמשמעותה הייתה שילוח כל דיירי "הפאביליון" על ידי הגרמנים מלוסדרכט
לווסטרבורק.
בערב קראו מנחם פינקהוף ושושו סימון את כל החלוצים לחדר האוכל .הם סיפרו
שההנהלה החליטה להסתיר את כולם אצל משפחות לא-יהודיות וככה להצילם מידי
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הנאצים' .יעצתי להם לקרוא וללמוד הרבה .הם היו מאד נבונים .לאחר מכן אמרנו לכל
ילד בנפרד לאן עליו ללכת וניתנו לו ההוראות הדרושות .מספר בנות הלכו עם מרים כדי
לקבל הסברים בשאלות מין' .סימון ופינקהוף הדגישו גם שעל החלוצים להתחשב בכך
שהאנשים המסייעים להם מסכנים את עצמם סיכון רב ,ושעליהם להתנהג יפה .אם
ייעצרו ,היה עליהם לומר שההנהלה ,כלומר סימון ופינקהוף ,הכריחו אותם להסתתר*.20
ב –  16באוגוסט בבוקר החלו מיד בהכנות .הטלאים הצהובים הורדו מהבגדים ,כל אחד
קיבל לידיו את המסמכים המזוייפים שלו ,ומיד לאחר מכן החל המסע למקומות המסתור.
המסע נוהל בעיקר על ידי החברים הלא-יהודיים בקבוצה ,כדי להקטין את האפשרות
למעצרים עד כמה שאפשר .גם מרים ואלי ווטרמן ,שתיהן בעלות חזות לא-יהודית ,היו
שותפות למבצע .על זוג אופניים ,מאחור ,הובלו המסתתרים לכתובות המסתור בסביבת
לוסדרכט .כדי להגיע לכתובות המרוחקות יותר השתמשו ברכבת .בשבת עוד שהו
ב"פאביליון" כעשרה אנשים שעשו רעש אדיר כדי לתת רושם לשכנים שהכל מתנהל
בבית כרגיל.
מבצע ההסתתרות התנהל בהצלחה .עבור יאן סמיט היו אלה ימים בלתי נשכחים בזכות
הרגשת השייכות שחש .המסייעים ישנו מעט 'השמענו מוזיקה ,ובלילה חפרנו בור בגינה
כי היה צורך להסתיר כמה דברים '.ליאן ,כמו גם לאחרים הייתה הרגשה ש'עשית משהו,
שהיית פעיל במאבק נגד הגרמנים ,את זה חשנו כולנו' .יופ ווסטרוויל נתן השראה לכולם.
הוא אמר 'זה נחוץ .זה אפשרי .זה יצליח .זה נחוץ ואנחנו נעשה זאת!' *.21
ביום ראשון בבוקר ,היום האחרון למבצע ,התברר שנחוצות עוד כתובות לארבעה אנשים.
למנחם פינקהוף הייתה כתובת בבילטהובן ,אבל זו התגלתה כלא בטוחה .הוא השאיר
את הבחורים לחכות ביער ,וטילפן אל באוקה קונינג ,שהצליח למקם אחד מהם .מנחם
חיכה עד הלילה והביא את שלושת הנותרים למוסד לילדים עם קשיים בלמודים שניהלה
"דודה קאתי" מולדר ) (Kathi Mulderבהילוורסום .אישה זו הייתה מהימנה לחלוטין
וכבר הציעה עזרה לילדים מלוסדרכט בעבר .שלושת הנערים נשארו כמה ימים במוסד
עד שנמצא עבורם מקום מסתור חלופי" .הדודה קאתי" השתמשה בחדר הבידוד כמקום
מסתור לשלושה ,ודאגה שלא יכנס אליו איש מלבדה *.22
כשהגיעו הגרמנים ,ללא אזהרה מוקדמת ,ביום שני בבבוקר מלווים בכמה משאיות כדי
לאסוף את דיירי ה"פאביליון" לווסטרבורק לא מצאו שם איש.

הסכנות שבמסתור
מבצע ההסתרה הצליח אבל הבעיות רק החלו .חלק מהמסתירים הסכימו לסייע  ,אבל
רק אם המסתתרים יישארו אצלם זמן קצר ,אם בגלל שלחלק מהמסתתרים היה מה
שכונה "מראה יהודי" – עור כהה ,שיער כהה ,גבות שמנות (ואולי גם אף עקום) ,ואם
בגלל המבטא הגרמני הכבד שהיה להם כשדיברו הולנדית .חברי קבוצת ווסטרוויל
הסכימו לתנאים אלו כדי לתת לכל אחד קורת גג ראשונה .מהר מאד צריך היה להתחיל
ולחפש כתובות מסתור חדשות.
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אחרי כמה ימים התברר עד כמה ההסתתרות מסוכנת .כנראה באמצעות מרים ווטרמן
הסכים המשורר ברטוס אפייס ) (Bertus Aafjesלהעמיד את דירתו בפרינסנחראכט
באמסטרדם לטובת מסתתרים יהודיים לשבועיים שבהם יבלה את חופשתו בפריזלנד.
מדובר היה בדירת גג בקומה השלישית .בדירה היה מקום לשלושה אנשים .בקומה
מתחתיה גרו שלושה סטודנטים ובקומת הקרקע גרה בעלת הבית .המסתתרים – האחיות
סופי ,בת  17וגוסטל בת  ,19נוסבאום ) (Sophie & Gustel Nussbaumופאול זוננברג
) (Paul Sonnenbergבן ה –  ,17הובאו על ידי שושו סימון מלוסדרכט באופניים וברכבת
לדירה בפרינסנחראכט .הם קיבלו הוראות מפורשות להסתיר את שהותם בדירה בכל
מחיר ופירוש הדבר היה לא להקים רעש ,להוריד מים באסלה כמה שפחות ,ובמיוחד לא
לרדת בשום אופן לקומות החתונות .אחד המסייעים הביא מדי פעם מזון ודברים נחוצים
אחרים .הכל התנהל כשורה מספר ימים עד שפאול זוננברג החליט לסייר בבית בקומה
השניה פגש באחד הסטודנטים שהזהיר את בעלת הבית על האורחים הלא 'קרואים'.
בעלת הבית עלתה מיד לקומה השלישית ,פגשה במסתתרים ודרשה מהם לעזוב מיד .גם
כאשר סיפרו לה השלושה שהם יהודים ומסוכן בשבילם לצאת לרחוב היא לא שינתה
את דעתה ,ואיימה לקרוא למשטרה.
זוננברג והאחיות נוסבאום נבהלו מאד ,לקחו מעט חפצים בתיק ,אבל השאירו את
תעודותיהם המזוייפות מאחור ,ועזבו בחופזה .החשיפה אירעה בשעות אחר הצהרים
והיה עליהם למצוא פתרון עד  ,18:00שעת תחילתו של העוצר ליהודים .השלושה הלכו
לתחנת הרכבת המרכזית .בגלל "ראציה"/אקציה מתוכננת המה האיזור גרמנים והשלושה
לא יכלו למצוא מסתור .מאוחר יותר בערב החליטו להתפצל .האחיות נוסבאום הסתתרו
תחת גשר הרכבת .פאול הלך למרתף ליד התחנה כדי לישון בו .המרתף הזה היה מוכר
לגרמנים כמקום מסתור שיהודים רבים נהגו להגיע אליו בזמני מצוד .פאול זוננברג נתפס.
האחיות נשארו מתחת לגשר כל הלילה אבל לא נמצאו *.23
גוסטל נזכרה בדירתה באמסטרדם של חנה דה ליאו ,מנהלת משק הבית ב"פאביליון",
שזה עתה נישאה להארי אשר ) .(Harry Asscherאשר הביא את הבנות לבית חלוצים
בטולסטראט ושם נשארו יומיים .אחרי יומיים עברו להסתתר בביתו של מורה
סוציאליסט .בנו היה פעיל במפלגה הקומוניסטית והגרמנים חיפשו אחריו .כך הייתה גם
כתובת זו לא בטוחה .אחרי שישה שבועות בא יופ ווסטרוויל ,שביקר אותן במקום כמה
פעמים קודם לכן והביא להן כרטיסי מזון .יופ העביר אותן לכתובת אחרת .יאפ לאמבק
העביר אותן לדירן לביתו של בונה כלים מוזיקליים .האיש היה ידידותי אבל אישתו אמרה
ש'בסופו של יום אנחנו גרמניות והיא הייתה מעדיפה לארח יהודים הולנדיים' .לכך נוספו
בעיות המימון .הבנות טענו שמשפחתן משלמת היטב עבור ה"ארוח" אבל הן קיבלו רק
מעט מאד מזון .אחרי שעזבו את הבית חזרו אליו שוב בחלוף שבועיים בגלל פשיטת
גרמניות באזור .הן נשארו אצל המשפחה  3חודשים ,כשאצלם כבר "התארחה" משפחה
חדשה של יהודים הולנדיים.
המתח עלה כל כך עד שהיה על הבנות לעזוב .הן שהו מספר שבועות אצל סוחרת בשוק
השחור ,ואז נלקחו על ידי יופ ווסטרוויל ,גוסטל לאמסטרדם ,וסופי למשפחה של צלם
ברוטרדם שעבדה אצלו כעוזרת במשק הבית .אחרי עוד כמה שבועות של נדודים הגיעה
לכפר סוונום בצפון לימבורך ,איזור ששוחרר בסתיו  ,1944ובשל התפתחות המלחמה
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התעוררו בו בעיות חדשות .גוסטל ,שהגיעה גם היא לרוטרדם לבסוף ,וגם סופי שרדו
את המלחמה .פאול זוננברג ,נשאר עד אמצע  1944במחנה ווסטרבורק והיה שותף פעיל
בהברחת חברים מהמחנה .הוא עצמו לא רצה לברוח כי לא רצה להשאיר את אביו ,שהיה
שם גם הוא ,לבדו .יחד עם אביו ,וטרן של צבא גרמניה ממלחמת העולם הראשונה,
הועבר לגטו טרזיינשטאדט ומשם ,בניגוד לכל ההבטחות ,גורשו למחנה ההשמדה
אושוויץ .באחת מצעדות המוות שיצאו ממחנה זה ,ניספה פאול במקום לא ידוע *.24
פרטי נדודיהם של השלושה ואחר כך רק שתיים ,נמסרים פה בפירוט רב מפני שהם
מציירים תמונה מהימנה של הבעיות שהתלוו לההסתתרות .ענינים רבים השפיעו על
החלטותיהם של החלוצים כמו למשל גילם הצעיר שהקשה על רבים להתמודד עם מצבם,
מוצאם הגרמני ושפת דיבורם הגרמנית ,ההתנהלות במרחבים בלתי מוכרים וחוסר אימון
מוגזם ובלתי אפשרי היו כולם גורמים בעלי חשיבות.
נותני המסתור לא היו כולם אנוכיים כפי שנהוג היה לתאר אותם אחרי המלחמה,
והמתארחים לא תמיד היו האורחים לדוגמא שנשאו את המחסור מבלי לרטון על גורלם.
הרבה מהחלוצים התקשו להתמודד עם הבדידות של שהייה ארוכה בעליות גג .קרה לא
פעם שנוצרו חיכוכים בין הצדדים שנבעו מהתנאים שבהם בנוסף לכל ,היה גם הפחד
תמיד שותף.
סיפור הנדודים של השלושה לא היה סיפור יוצא דופן בין סיפורי החלוצים מלוסדרכט.
ארתור היינריך ) (Arthur Heinrichהיה בן  16כאשר שהה יחד עם אחיו יוסף בן ה – 18
בין אוגוסט  1942לאפריל  1943בשבעה מקומות מסתור שונים .המסתירים היו שורה של
אנשים  -זוג אמני חשמלית ,שלוש נשים קתוליות אדוקות שאחת מהן הייתה בעברה
מסיונרית בפלסטינה ,ועד לבסוף פעיל קומוניסטי .בפשיטה שערכה המשטרה הגרמנית
על ביתו של זה האחרון התגלו האחים ,שלא הייתה להם "חזות יהודית" .הם שוחררו
אחרי זמן מה ,משום שהשוטרים חיפשו למעשה את המשפחה עצמה – האב ,האם הבן
והבת ,שכולם נשלחו למאסר .אחרי מסע נדודים שאל אותם יופ ווסטרוויל באביב 1943
אם ירצו לעזוב את הולנד לבלגיה בשלב הראשון כדי להגיע לספרד ומשם לפלסטינה-
א"י ואל החופש .הם נתנו את הסכמתם*.25
מסתתרים אחרים מלוסדרכט היו יותר בני מזל .מטה לאנדה ( (Meta Landeוינאית
צעירה בת  17נשארה שנה שלמה אצל משפחה בזוטפן .היה עליה להישאר בחדרה רוב
הזמן ,דבר שהיה קשה עליה מאד .כשנאלצה לעזוב את זוטפן בגלל הלשנה ,חזרה בכוחות
עצמה לשבועיים ללוסדרכט ,לעבוד בחווה שבה עבדה עד שנאלצה לרדת למסתור .מטה
המשיכה משם כמטפלת לילדיו של מטיף פרוטסטנטי מהילוורסום .היא הורשתה
להסתובב עם הילדים ברחוב מה שמצא חן בעיניה מאד .בינואר  1944חצתה את הגבול
לבלגיה ומשם לצרפת כשהכתובת בהילוורסום לא הייתה בטוחה עוד*.26
מנפרד פאול ) (Manfred Paulבן ה –  17מקולברג  -פומרניה הסתתר ב  1942בתקופת
הראשונה במספר כתובות בהילוורסום .יופ ווסטרוויל הביא אותו אחר כך לרוטרדם,
לבית שהיה רכושו של איש  NSBשלא שהה בביתו ,והיה הגיס של טינה זכבור שכבר
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הוזכרה .הוא ודאי היה מודע ל"אורחים" השוהים בביתו ברוטרדם ,אבל לא התנגד לכך
כפי הנראה .קבוצל ווסטרוויל השתמשה בבית כ"בית בטוח" לחלוצים שהיו בדרכם
למקום אחר .בזמן שמנפרד פאול היה בבית שהו שם בין היתר גם שושו סימון וארוסתו
עדינה-סופי ון קופורדן שניהלה את משק הבית ,ושלושה חלוצים שאחד מהם היה ישראל
טיטלבאום ) (Israel Teitelbaumבן ה – .18
ב –  19בספטמבר  1942הועברו פאול וטייטלבאום לכתובת בווסט זיי דייק ,ביתה של
אלמנה עם שני בנים .חודשיים אחר כך הסתתרו בביתו של מורה למשך  6חודשים .משם
העביר יאן ריטפלד ) ,(Jan Rietveldשסייע ל"קבוצת וווסטרוויל" בעבודתה את מנפרד
פאול יחד עם מנפרד רובנר) , (Manfred Rubnerחלוץ אחר מלוסדרכט ,לפנסיון
בהיימלאנד סינגל .על ריטפלד אין מידע מעבר למוזכר כאן .בפנסיון הזה התגורר גם
ריטפלד עצמו ,והוא היה שייך לאלמנה שבהתחלה לא ידעה מאומה על הדיירים החדשים
שלה ,ומובן שלא ידעה שהם יהודים מסתתרים .משהתבררו לה העובדות מאוחר יותר,
הציעה להסתיר בפנסיון עוד שלושה יהודים וביניהם גם מורה אחד מבוגר יותר*.27
האיש לא היה אדם קל והסתתר קודם לכן בארנהם כנראה .הוא לא הקפיד על כללי
ההסתתרות בארנהם ואף דרש מזון נוסף .הדברים הגיעו לכדי מריבה של ממש שבה איים
להלשין על כולם במשטרה .אחרי התייעצות ארוכה הוחלט להוציאו משם ולהעבירו
לרוטרדם .גם כאן גרם לבעיות רבות עד שיאן סמיט ונורברט קליין שהיה פעיל גם
ב"פלוגות ההלם  " KPאיימו לרצוח אותו .ברגע האחרון החליטו השניים 'לא כדאי לעשות
זאת .הבאנו אותו עד לכאן החזקנו בו ושמרנו עליו' * .28כך הגיע האיש להיימלאנד
סינגל.
השם שנרשם בתעודות המזוייפות של מנפרד פאול במסתור היה מרינוס פיטרסן
) (Marinus Pietersenמאמסטרדם .אחרי זמן הציע לו יופ ווסטרוויל לעבור לספרד
ומשם לפלסטינה-א"י .פאול נתן את הסכמתו ונסע בתחילת יולי  1943לאנטוורפן .כמה
שבועות אחרי שעזב את רוטרדם עצרו הגרמנים את המורה שאהב לטייל ברחובות שעות
ארוכות .בעקבות המעצר נערכה פשיטה על הפנסיון ושני חלוצים ששהו בו – מנפרד
רובנר ויו ספיר ) , (Jo Spierנעצרו גם הם* .29חלוץ שלישי ,אושי לוי ) (Ushi Levyקפץ
מהחלון והצליח לברוח משם יחף .משטרת הביטחון הגרמנית שילחה את רובנר למחנה
ווסטרבורק ממנו ברח זמן קצר אחר כך .בסתיו  1943נתפס מחדש ברוטרדם ,נשלח
למחנה ההשמדה אושוויץ כעונש ,ושם ניספה .גם מזלו של מקס טורטלטאוב (Max
) Turteltaubבן ה –  17לא שפר .הוא הסתתר יחד עם אחיו בנו ) (Bennoבן ה – 16
תקופת מה ברוטרדם "בבית הבטוח" אחרי שעברו כמה וכמה מקומות מסתור אחרים.
האחים שבאו מבית יהודי דתי ,מצאו מקלט אצל כומר בוואסנאר וכאשר הגרמנים פשטו
על הבית בקיץ  ,1943ברחו האחים לשדה פתוח מאחריו והסתתרו מעבר לחומה .אחרי
פרק זמן ,כשמקס הלך לבדוק אם בבית הכומר הכל כשורה ,הוא נפל למלכודת שהכינו
הגרמנים שנשארו בו וחיכו .בנו ראה איך נלקח אחיו משם לאור פנס*.30
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עבודה מתרחבת ,מתח גובר
החיפוש המתמיד אחרי כתובות למסתור ,הנסיעות המסוכנות לכתובות אלו הביקורים
אצל המסתתרים השונים כדי לברר מה מצבם ,היו מעמסה כבדה על יופ ועל אנשי
"קבוצת ווסטרוויל" .הטיפול במסתתרים הצריך זמן יקר .ויל ווסטרוויל שזה היה תפקידה,
לצד עבודות משק הבית של משפחתה ,מתארת את המצב' :קודם כל היה צריך להביא
כסף מכל מיני מקומות .את הכסף הזה היה צריך להביא ,מלווה בכרטיסי מזון ,ספרים
ומשחקים אל המסתתרים .לפעמים היו הכתובות ברוטרדם ,לפעמים בהאג ,והן יכלו גם
להיות בלימבורך .במסעות הללו לא יכולת לקנות מזון בלי בולי מזון אבל יכולת לקבל
קערית מרק .קעריות מרק כאלו שתיתי הרבה במשך היום עד שהגעתי הביתה ממסעותי
נפוחה מנוזלים'.
הרבה יותר מסוכנות היו ביקורות המסמכים .כשחזרה ויל לרוטרדם באחת הפעמים
מנסיעה לאמסטרדם כשבתיק ערימה של תעודות זהות ריקות ,גילתה בתחנת הרכבת
שנערכת בדיקה של הנוסעים ביציאה' .לא מצאתי פתרון טוב יותר מאשר לרדת
ולהסתתר במרתף .ישבתי שם זמן רב ,עד שעליתי לבדוק את הדופק בחוץ .החיפושים
הסתיימו ,החוף היה נקי ויכולתי לחזור הביתה .רק כשהגעתי לתוך הבית התחלתי
לרעוד*.31
רגשות פחד דומים חשו גם מסייעים אחרים.
המתח גבר בשבועות אחרי מבצע ההסתתרות של לוסדרכט .ארגון "החלוץ" ,ארגון הגג
של התנועות החלוציות בהולנד ,שבו מילאו מנחם פינקהוף ושושו תפקיד בהנהלה ,ביקש
למצוא מקומות מסתור לחלוצים נוספים .ההסתתרות ,כתב פינקהוף ,הפכה למעשה
לפעולת התנגדות .ההתנגדות שכוונה מלכתחילה נגד הגרמנים הפכה גם להתנגדות
ל"יודסה ראד" שנראה לחלוצים ,בגלל מדיניותו הפשרנית ,כארגון משתפי פעולה עם
הגרמנים .דחיפות בקשתו של "החלוץ" ,שיופ וגם חברים אחרים בקבוצה לא התלהבו
ממנה בהתחלה ,בגלל העומס הרב שהיא יצרה ,דחיפות זו פחתה כשהחלוצים קיבלו
בסוף  1942תעודות שהעניקו להם ,לפחות לזמן מה ,פתור מהתייצבות לשילוח למחנה
ווסטרבורק.
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דיירי ה"פאביליון" בלוסדרכט באביב 1942
 .1רולף רוזנטל .2 ,לוטי ורהפטיג (סיזל) .3 ,איצ'ה (ישראל) טיטלבאום.4 ,מרגוט רוזנטהל
(דרך) .5 ,מקס ביסבורג .6 ,יוסף היינריך .7 ,דוד רוזנבאום .8 ,לילי קלנר .9 ,רות אהרנפסט
(מרון) .10 ,ארנסט רוטגן (גולקה) .11 ,רוברט יוסף דורהיים .12 ,רחל שלבווסקי (לביא),
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 .13ברנרד אשהיים .14 ,רות דירקטור .15 ,היינץ (אברהם) קוסמן (קרן) .16 ,משה קיני כהן,
 .17מנפרד פאול .18 ,דוד נייס .19 ,יוסף ולדמן .20 ,יואכים אנגלברט .21 ,מקס טורטלטאוב,
 .22סופי נוסבאום (יערי) .23 ,בנו טורטלטאוב .24 ,גוסטל נוסבאום (מוזס),
 .25עזרא יורוביץ' .26 ,ולטר דרייפוס .27 ,מרים שלבוסקי (קרמר) .28 ,פאול זוננברג.29 ,
בטי בריץ (שטרן) .30 ,הרטוג-הרי ואן-גלדר .31 ,וילי גרלר .32 ,רות טישלר (מאיר) .33 ,מנפרד
רובנר .34 ,יהודה פינקהוף .35 ,סופי (עדינה) ואן-קופורדן (כוכבא) .36 ,לודי כהן .37 ,ארתור
דנציגר .38 ,מטה (שולמית) לנדה (רוטלר) .39 ,פביאן סכוהן,
 .40חנה דה-ליאו (אשר) .41 ,היינץ (פטר) סכסטאובר (טאור) .42 ,תיאה פרלמוטר (הירשברג),
 .43ברבל (ברברה) טישלר (טוטאור) .44 ,יוליוס שלוסר .45 ,ארתור היינריך .46 ,זיגי אדלר,
 .47מנחם פינקהוף .48 ,לטי רודלסהים (בן-חלד) .49 ,לילי ברנארד.

"החלוץ" המשיך אם זאת בהכנות לירידה למסתור של אנשיו .חלק מהחלוצים לא סמך
על הגרמנים והבטחותיהם והחליט בסוף  1942או בתחילת  1943לרדת בכל זאת למסתור.
דחיית ההתיצבות בווסטרבורק הפחיתה את העומס על החברים ב"קבוצת ווסטרוויל"
רק במידת מה .יופ ווסטרוויל היה בדרכים באופן קבוע ,מיד עם סיום עבודתו בבית
הספר .הוא ישן במיטתו בבית במקרה הטוב פעמיים בשבוע .את הדאגה למסתתרים ראה
כתפקיד שנתן משמעות לחייו והוא ביצע אותה ללא תלונות .ב –  1943עמד סכום כסף
גדול יותר לרשות הקבוצה .מנחם פינקהוף נסע לרוטרדם כדי להציע ליופ ווסטרוויל
להתפטר ממשרתו .ארגון "החלוץ" ישלם תקציב למשפחה כדי להקל מעט על הקצב
הקדחתני .בפגישתם סיפר יופ למנחם בהתלהבות כל כך גדולה על עבודתו בבית הספר,
עד שפינקהוף בכלל לא העלה את ההצעה*.32
מנחם פינקהוף ומרים ווטרמן ,שניהם בעלי תעודות מזוייפות ,יצאו לדרכים ויחד עם יאן
סמיט השקיעו זמן רב בליווי המסתתרים .באוקה קונינג נסע באופן קבוע לפריזלנד כדי
לוודא שהכל מתנהל שם כשורה .לשושו סימון היה הדבר מסובך יותר בגלל חזותו
היהודית המובהקת והוא נשאר לפעול בעיקר מאחרי הקלעים.
כבר למן ההתחלה היו חלוקת עבודה ושיטת עבודה .קבוצת הגרעין – יופ ווסטרוויל,
שושו סימון ,מנחם פינקהוף ,יאן סמיט ומרים ווטרמן ,כשאליהם מצטרפים לעיתים
קרובות גם ויל ווסטרוויל ובאוקה קונינג ,התכנסה בדרך כלל פעם בשבוע .בהתחשב
בזמנו המוגבל של יופ ,התקיימו הישיבות בבניין קטן סמוך לבית הספר על שם מונטסורי
ברוטרדם .בישיבות אלו שוחחו המשתתפים על נושאים חשובים ועניינים שוטפים
והוצגו הצעות לשיפור ולפתרונות.
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מתחים בין המסייעים
הגרעין הקשה של הקבוצה נשאר קבוע ,אבל בין המשתתפים הצעירים לא כולם הצליחו
לעמוד במתח הרב .קנדיה בוקה ,סטודנטית לעבודה סוציאלית באמסטרדם ,הייתה
פעילה מתחילת הצעדים האנטישמיים ,וסייעה לסטודנטים יהודיים ולמכרים יהודיים.
אחרי הרחקתם מהלימודים ,השתדלה לעזור להם להמשיך בלימודיהם ,דאגה להצהרות
רפואיות מזוייפות ,והביאה חבילות מזון לעצורים בבתי המעצר .הגרמנים עצרו אותה
מדי פעם לחקירות בגלל פעילותה זו.
כחברה ב"קבוצת ווסטרוויל" הביאה קנדיה בתחילת מבצע ההסתתרות קבוצה של שבעה
בנים ,מתוכם חמישה דוברי גרמנית ,מ"הפאביליון" בלוסדרכט לניימכן .לפני יציאתם כבר
נקבעו הכללים' .אמרתי להם ,נשב כולנו מפוזרים ,ונתראה שוב באוטרכט' .בארנהם היה
על קנדיה והחבורה להחליף רכבת' .תקפידו לא לתת אף פעם תשובות שעלולות לסכן
אתכם ,תנהגו תמיד בצורה מה שפחות מושכת תשומת לב ,אל תנסו ליצור שיחה עם
אנשים ולכו לשבת בשקט בפינה'*.33
כשהגיעו לניימכן התברר שזהו יום חג קתולי .הרבה מהחנויות היו סגורות ומרכז העיר
היה שקט .על קנדיה היה ללוות שבעה גברים צעירים ,לחצות עיר שאיש מהם לא הכיר,
ושהיה עליהם להתנהג כאילו לא הכירו זה את זה .ההוראות היו:
'שימרו על מרחק של כ  100 -מטרה אחד מהשני ,שימרו על קשר עין ,תוודאו שאתם
רואים את זה שחצה לפניכם את הכביש ושזה שאחריכם הבין את המצב ,כך שלא תאבדו
את הדרך .נו טוב ,זה היה נורא קשה .רק הגענו אל הבית ,וכבר הוזהרתי שבבית השכן
גרים אנשים שאסור להם לדעת שאנחנו שם .נאמר לנו שעלינו להיות שקטים שקטים,
אסור להשתמש בשירותים ,אסור להקים רעש ,ועדיף אפילו לא לכחכח או להשתעל.
יכולנו להישאר שם באותו הלילה ,אבל בבוקר היה עלינו להיעלם .נו טוב ,מה שעברתי
עם שבעת הנערים האלה ,וכל אחד מהם נראה יותר יהודי מחברו'.
קנדיה הרגישה יותר ויותר ש'זו אינה דרכי .אני לא יכולה' .היא שוחחה על התלבטויותיה
עם ויל ווסטרוויל ובקשה ממנה לעשות עבודה אחרת .היא המשיכה לספק כרטסי מזון,
עיתונים וידיעות כשהיא רוכבת על אופניה ,אבל אט אט החלה להיות יותר חסרת שקט
ולבסוף פסקה מעבודת המחתרת*.34
גם עבור פיליפ רומקה ,הצעיר בן ה –  ,19שעסק במציאת כתובות למסתור והבאת
המסתתרים אליהם ,היה המתח גדול מדי אחרי זמן מה .אצלו היו כמה גורמים שהשפיעו,
כמו למשל האווירה המדכאת במה שאפשר לקרוא "אמסטרדם היהודית" ,שממנה נעלמו
בכל פעם אנשים שהוא הכיר .העבודה עם המסתתרים התבררה בסופו של יום כמשימה
כבדה מדי על כתפיו של רומקה הצעיר.
'אני זוכר פעם אחת שישבתי ברכבת מהילוורסום לאוטרכט עם שני ילדים שנראו מאד
"יהודיים" שהייתי צריך ללוות למקום המסתור שלהם .הרכבת נעצרה באמצע הדרך .נו,
זה היה ממש שמח .הסתבר שמישהו משך סתם בידית החירום והכל בסדר .אבל אתה
היית בפחד שכל הרכבת תיבדק על ידי הגרמנים ,שהילדים שבאחריותך יחשפו ,וגם אתה.
אלה היו דברים מפחידים .לא הייתי ממש מוכן לזה כמו יאן סמיט או אחרים ,אבל הם
גם היו יותר מבוגרים .השתתפתי בהתחלה ,ואז הפסקתי'.
להחלטתו של רומקה להפסיק היה גם גורם נוסף ,פשיטה על בית הוריו בגלל פעילותו,
ומאסרו של אחיו במקומו .כשרומקה היה פעיל בפעולת מחתרת נוספת ,הוא קיבל צו
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להתייצב לחובת עבודה בהולנד .הוא החליט להפסיק את העבודה ב"קבוצת ווסטרוויל"
בסוף  1942ולהסתתר בעצמו אצל מכר מה"וורקפלאטס" בפריזלנד*.35

נסיון הבריחה לשוויץ
בהולנד היו שמועות ב –  1941וב –  1942על יהודים שמצאו דרך להימלט לשווייץ
הנייטראלית .זו הייתה גם התכנית המקורית של "קבוצת ווסטרוויל" אבל בגלל בעיות
טכניות היא נזנחה לטובת הסתתרות בהולנד .חברי "קבוצת ווסטרוויל" הבינו כבר
מוקדם שההסתתרות ,כמו שהם תיכננו ואירגנו אותה ,היא פתרון זמני בלבד .בהולנד
המיושבת בצפיפות לא היו הרבה מקומות מסתור טבעיים .ההסכמה להסתיר יהודים
הייתה מוגבלת ותמיד ריחפה סכנת ההלשנה .כל אלה חברו כדי להקשות עד כדי מניעה
של הסתתרות של אנשים במספרים גדולים .מציאתה של דרך מילוט לשווייץ ,כך סברו
חברי הקבוצה ,תקל על הלחץ ותאפשר לאירגון פעולה בסיכון קטן יותר.
בתחילת אוקטובר  ,1942כפי הנראה ,יצר יופ ווסטרוויל קשר עם קבוצת מבריחי גבול
שיוכלו לספק מעבר בטוח לשווייץ .איך נוצר קשר זה לא ברור .לפי עדות של מנחם
פינקהוף הוא נוצר באמצעות יהודים שבעצמם הוברחו אל מעבר לגבול .פגישה עם נציג
של המבריחים נערכה באמסטרדם בבית קפה .גירסה אחרת היא שהקשר נוצר דרך
חברים ב  NSBבארנהם .הקשרים באמסטרדם נראים הגיוניים יותר.
המבריחים דרשו חמשת אלפי גולדן לאדם ,סכום גבוה ביותר באותו הזמן .בעבור סכום
זה הסכימו להעביר את האנשים דרך בלגיה וצרפת לשווייץ .הצעתם של המבריחים נדונה
בהרחבה בישיבה של הגרעין הקשה של הקבוצה .מחד היה ברור שהדבר כרוך בסיכון רב.
מאידך היה גם ברור שהמצב הנוכחי של המסתתרים אינו טוב .יופ ווסטרוויל היה בטוח
לגמרי במהימנותם של המבריחים .לאישתו ויל היו ספקות .יופ הצליח לשכנע את כל
האחרים .לדעתו של יאן סמיט ,שגם הוא נכח בישיבה היה יופ 'בעל אמון בלתי מסוייג
בכל דבר ובכל אחד*.36
ובכל זאת היו בהתארגנות כמה עיכובים .בהתחשב בחוסר הוודאות והסכנות ,הוחלט
לקחת בתחילה את המסתתרים היציבים והבריאים ביותר .המנהיג הבלתי מוכתר של
הקבוצה שנבחרה היה אחיו של מנחם ,יהודה פינקהוף ) ,(Juda Pinkhofבן  .21שאר
האנשים היו בני  ,17-18פליטים מגרמניה או אוסטריה פרט לברנרד אשהיים (Bernard
) Aschheimשנולד בהולנד .היות שלחלוצים חסרי האמצעים לא היו  5,000גולדן לשלם
למבריחים ,וגם ל"קבוצת ווסטרוויל" לא היה הסכום הדרוש ,צורפו לקבוצה מועמדים
מחוץ למעגל חלוצי לוסדרכט שיכלו לשלם לעצמם ולכסות בנוסף גם את מעברו של עוד
חלוץ אחד .חלק מהם מכרו חלקים מרכושם כדי להשיג את הסכום הדרוש.
הספק במהימנות התכנית נשאר תלוי .בישראל ,בה חי יאן סמיט מספר שנים עם תום
המלחמה ,הוא דיבר עם אחת הנשים ,שמוצאה מהולנד שהייתה אמורה להצטרף
לקבוצה .היא סיפרה לו שאמא שלה שילמה עבורה את המעבר .האם עצמה לא רצתה
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לצאת כי לדעתה הייתה זקנה מדי למסע כזה .כשפגשה הבת את האחראי על קבוצת
המבריחים התעורר אצלה החשד והיא סרבה לצאת .כפי הנראה מדובר באותה קבוצת
מבריחים איתם רצתה "קבוצת ווסטרוויל" לצאת לדרך*.37
הקבוצה מנתה  16איש ,מתוכם שמונה חלוצים .הם יצאו לדרך ב –  20באוקטובר .1942
היעד – שווייץ .ימים אחדים לאחר מכן הגיע פתק לרוטרדם ,שהוברח מהכלא בבריסל,
ובו ידיעה על בגידה .המבריחים הסגירו את הבורחים לידי הגרמנים .הידיעה הגיעה
לחברי "קבוצת ווסטרוויל" ברוטרדם בזמן ישיבה .מרים ווטרמן נזכרת שנים אחר כך איך
נשמעה דפיקה בדלת ,ויופ ירד למטה' .הוא חזר חיוור כסיד ,הניח את הראש על השולחן
ובכה כתינוק .לאחר זמן התאושש ,וסיפר על הבגידה .מיד לאחר מכן אמר שהעבודה
חייבת להימשך'*.38
לא ברור עם איזו קבוצת מבריחים שיתפה "קבוצת ווסטרוויל" פעולה .בסתיו 1942
ובתחילת  1943היה מספר רב של ארגונים ויחידים ישרים שפעלו בתחום .בהתחשב
בהיקף הפעולה ,בצורת העבודה והמעצר בבריסל שהקבוצה נפלה לו קורבן ,מדובר
בקבוצה של שלושה אנשים שעבדו בשרות הגרמנים והמשטרה בבלגיה .אדם בשם
מ.ס.ה.א .וייקרס ) (M.C.E.H. Weekersשנולד בלימבורך ב –  1906היה המנהיג.
לש לישיה היו נציגים באמסטרדם ,רוטרדם והאג שיצרו קשר עם יהודים שרצו לברוח
לשווייץ .אחרי ששילמו את דמי המסע ,הביאו הנציגים את הפליטים כקבוצה ללימבורך,
ושם מסרו אותה לידי וייקרס וחבריו .משם הוסעו לבריסל ונמסרו לידי הגרמנים על ידי
וייקרס.
 16חברי הקבוצה שיצאו בסיועה של "קבוצת ווסטרוויל" ,נענשו והובאו מבריסל למחנה
המעצר דוסין במכלן ,ווסטרבורק הבלגי .ב –  13באוקטובר  1942הובלו בטרנספורט
למחנה ההשמדה אושוויץ ושם נרצחו.
לפעילות של וייקרס וחבר מרעיו הגיע סוף ב –  .1943המחתרת הבלגית העבירה אזהרה
על בגידה לקבוצת לוחמי מחתרת ברוסטרן בלימבורך .בחקירה ,שבה השתתף מפקד
המשטרה ,התברר שוויקרס ועוזריו כבר הספיקו להסגיר לגרמנים כ  180 -יהודים לפחות.
בפנקס של וויקרס ,שנפל לידי הלוחמים הסתבר שהוא בגד באופן אישי ב –  150יהודים.
נציג המבריחים באמסטרדם ,שוטר לשעבר במשטרת אמסטרדם ,שכפי הנראה היה
אחראי להרבה אירועים ,חוסל על ידי המחתרת ההולנדית ליד מונט .וייקרס עצמו נעצר
אחרי המלחמה על ידי המשטרה הבלגית ,נשפט ונדון למוות ,והוצא להורג*.39
אחרי הכישלון הנורא הזה ,החלה "קבוצת ווסטרוויל" לחפש באופן עצמאי דרכים להוציא
את המסתתרים שלהם מהולנד ולהביאם לקרקע בטוחה .על כך בפרק הבא.

// / / / / / / / / / / /
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מבצע ההסתתרות שביצעה "קבוצת ווסטרוויל" היה עבודה קבוצתית ,שבאופן ברור
נסמכה על התגייסות של יופ ווסטרוויל ובאוקה קונינג .כמו שהחלוצים פעלו בשולי
הקהילה היהודית בהולנד ,כך היו שני אלה "שתי רגליים חיצוניות" של החברה
ההולנדית .הם ,וחברים אחרים שהתגייסו לעבודת ההסתרה – ויל ווסטרוויל ,מרים
ווטרמן ,יאן סמיט המשיכו להיות פעילים גם ב"וורקפלאטס" בבילטהובן .למוסד החינוכי
המתקדם הזה היה מקום חשוב בעולם החינוכי ההולנדי ,ונחשב כמוסד שבו מתנהלת
פעילות מחתרתית על ידי רשויות החוק.
מתוך הבידוד החברתי הזה הייתה אפשרות להגיב באופן ספונטאני על בקשת העזרה של
החלוצים .האנשים בשכונה שאליהם פנו היו גם הם בעלי רקע חברתי-פוליטי משולי
החברה .החברים של יאן סמיט מ  AJCבאיימוידן היו אנשים פשוטים ,שכפי שהתברר
מאוחר יותר מתלונות חלק מהחלוצים שהסתתרו אצלם ,אפילו לא סיפקו את התנאים
הסניטריים הפשוטים ביותר.
יופ ווסטרוויל הכריזמטי היה האיש שהצליח במיוחד בגיוס אנשים בעלי השקפת עולם
ורקע חברתי שונה ,לעבודה משותפת בסיוע למבצע ההסתתרות .הוא היה עבור חברי
הקבוצה מעין מפלס דרך בחברה ההולנדית המפוצלת.
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 .5התחזקות והרחבת העבודה
בבמרכזו של פרק זה עומדת התגברות הפעילות המחתרתית של "קבוצת ווסטרוויל".
אחרי ההצלחה בהסתרת חלוצי לוסדרכט החליט ארגון "החלוץ" להתיר גם לחלוצים
אחרים להסתתר .לשם כך הופנתה בקשה ל"קבוצת ווסטרוויל" שהתחזקה והתרחבה
בסוף  1942או בתחילת .1943

אנשי ה"וורקדורפ" אחרי חיסול ההכשרה
בפרק  2מתואר מה קרה עם  240החלוצים של ה"וורקדורפ" אחרי חיסול ההכשרה במרס
 .1941מתוך הקבוצה נותרו  60בווירינגרמיר עוד כחצי שנה ,כדי לאסוף את היבול
החקלאי .היתר ,כ –  ,200הגיעו לאמסטרדם שם קיבלו מקום במלטשת היהלומים של
אברה ם אשר בטולסטראט .עם חלוף הזמן עברו רובם לדירות שכורות או למשפחות
יהודיות בעיר .כ –  40חלוצים שלא היו להם משפחות קיבלו דיור בבית ברחוב פלאנטז'יה
פראנסילאן ,עליו היה ממונה הנרי פולאקלאן ) .(Henri Polaklaanאחרים עברו להתגורר
בבית ברחוב ניקולאס ויטסינקאדה .כתובת זו הפכה למקום מפגש חברתי לאנשי
ה"וורקדורפ" הלא-ציוניים.
כפעולת תגמול על פעולה מחתרתית עצרו הגרמנים ביוני  1941מתוך חבורת שוכרי
הדירות  59חלוצים .הם נשלחו למאוטהאוזן וזמן קצר אחרי כן הם נרצחו שם.
בטרנספורטים הראשונים שיצאו מאמסטרדם לווסטרבורק ביולי  1942ומשם מיד אחר
כך למזרח ,היו  52אנשי ה"וורקדורפ" ,בהם  19חלוצים בני  .18 – 16אלה היו קרוב לוודאי
הדיירים מרחוב פלאנטז'יה פררנסילאן*.1
ב –  1941יצאו ,בעידוד "ארגון דוונטר" חלוצים מה"וורקדורפ" להכשרת יחידים
בחקלאות .כ –  25מהם הקימו את "הקיבוץ" באנסחדה כדי לצאת משם לעבודה אצל
האיכרים בסביבה .אחרים פנו להכשרה כמורים או השתתפו במיזמי גינון בעיר
אמסטרדם וסביבתה .כמה חלוצות הועסקו כמורות וחלק אחר נשלח כצוות סיעודי לבית
החולים היהודי לחולי נפש "אפלדורנסה בוס" באפלדורן שם המשיכו את הכשרתן
בסיעוד .את כל ההפניות האלה תיאם "המרכז היהודי להכשרה מקצועית .JCB
כדי לשמור על הקשרים עם חלוצי ה"וורקדורפ" ,אירגן "החלוץ"-הולנד מרכזי מפגש,
קודם ברחוב אוסטרפארקסטראט ומאוחר יותר גם בטולסטראט*.2
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בית "החלוץ" כמרכז להתנגדות מחתרתית
מנחם פינקהוף ושושו סימון היו חברים בהנהלת "החלוץ" .הם עדכנו את חברי ההנהלה
בעניין התקדמות מבצע ההסתתרות של לוסדרכט .אחרי הצלחתו ,נתן חבר ההנהלה
קורט האנמאן ) (Kurt Hannemannבסתיו  1942הוראה להתחיל בהכנות להסתיר גם
את החלוצים לשעבר של ה"וורקדורפ" וגם חלוצים ממרכזי הכשרה אחרים .הבחירה
בדרך זו הייתה מבוססת בחלקה על הידידות בין האנמאן בן ה  23 -לשושו .שניהם למדו
באותו בית ספר תיכון ציוני ,היו פעילים בתנועות נוער ציוניות ועברו הכשרה במרכז
ההכשרה באלגוט ,גרמניה .בפוגרום "ליל הבדולח" ,נעצרו האנמאן וסימון ושניהם נשלחו
למחנה הריכוז בוכנוואלד * .3בתחילת  1939הגיעו האנמאן וסימון באותה קבוצת חלוצים
להולנד.
אחרי שעבר תקופת מה בחווה חקלאית ליד אסן ,הצטרף האנמאן להכשרה ב"וורקדורפ"
בווירינגרמיר .הוא נשאר שם עד לחיסול ההכשרה .קורט האנמאן היה בחור שקט שעשה
רושם של ביישן .במיוחד בגלל יכולתו להעניק יחס ולחוש ההומור שלו הוא משך את
תשומת ליבן של הבנות וכך נבחר לחבר בהנהלת ההכשרה באלגוט ואחר כך גם
ב"וורקדורפ" .הוא התגורר בבית "החלוץ" יחד עם גדעון דראך )(Gideon Drach
עדינה/סופי ון קופורדן ) ,(Sophia van Coevordenולורה זיסקינד ).(Lore Sieskind
תפקידו של האנמאן היה לשמור על קשרים עם קבוצות מסייעים לא-יהודים ,כמו
"קבוצת ווסטרוויל" ולגייס כמה שיותר קבוצות אחרות מאותם חוגים' .חוגים שכבר
סייעו בעבר ושיוכלו לסייע גם בעתיד' .הנהגת "החלוץ-הולנד" הסיקה אחרי פרשת
לוסדרכט שהישענות על כוחות פנימיים בלבד אינה נכונה .כדי להציל מספר משמעותי
של חלוצים היה צורך להיעזר בלא-יהודים מהימנים ,בדרך כלל מחוגי השמאל.
כדי לארגן את העזרה להסתרה ,לצד ההתקשרות עם מסייעים פוטנציאליים היה על
האנמאן ,בדיוק כמו בלוסדרכט ,לדאוג למימון .חלק גדול מהמימון הגיע בהתחלה
מה"יודסה ראד" .בשלב מא וחר יותר במלחמה הגיע גם מימון מחוגים יהודיים פרטיים,
כמו סוחר הסמרטוטים לויסון מזוטפן ,ומהקרן הלאומית לסיוע*.4
בנוסף לכל אלה היו זקוקים לכרטיסי מזון ,חותמות ומסמכים ,שיעניקו למסתתרים זהות
חדשה .העבודה הזו של האנמאן 'הציבה כל הזמן דרישות חדשות והביאה עמה הצלחות
קטנות ואכזבות גדולות' .להאנמאן הייתה חזות יהודית ברורה ,שהעמידה אותו במצבי
סיכון לא מעטים בכל פעם שיצא לרחוב*.5
מעמסה מיוחדת היו הדיונים האינסופיים בחוגים הפנימיים בחוכמה של 'כן או לא'
שבירידה למסתור .בויכוח הזה עלתה ההערכה שהמלחמה תיגמר במהרה – תוך שלושה
חודשים לכל היותר ,הערכה שהייתה מקובלת בציבור.

84

קורט האנמאן

מדוע אם כן להסתכן במאסר על הסתתרות וענישה אם אפשר בעזרת חותמת מתאימה
להיות חוקי ובטוח ,ולו לזמן מה.
ואפילו אם תארך ,אולי יהיו התנאים בפולין פחות גרועים ממה שחושבים .על האנמאן
היה לשכנע את המשתתפים שיותר טוב לקחת את הגורל בידיים ולא להישאר ולחכות
בצורה פאסיבית .הוא ידע להחזיר לחלוצים את בטחונם העצמי עד שהתגברו על הפחד
ובטחונם שב* .6הויכוחים עם קורט בנימין ) (Kurt Benjaminהיו בעלי אופי אחר.
לדעתו של בנימין אסור היה לאבד זמן בחיפוש מקומות מסתור בהולנד וטוב יותר
להעביר את החלוצים במהירות האפשרית לבלגיה ולצרפת.
בסוף סתיו  1942ובתחילת  1943התרחבה העבודה .כבר נעשה ברור שהגרמנים רציניים
בכוונתם להעביר את האנשים למחנה ווסטרבורק ומשם הלאה למזרח .אם בהתחלת
הצעדים האנטי-יהודיים עוד אפשר היה לקבל שיחרור מהתייצבות בכמויות מצומצמות,
פחתו אלו במידה ניכרת בסוף סתיו  .1942במסדרונות משרדי ה"יודסה ראד" התאספו
בכל יום מאות מיואשים שביקשו לכלול את שמם ברשימות המאפשרות להם הגנה
מטרנספורט לווסטרבורק.
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כאשר נודע שרוב החלוצים שנותרו ,מוגנים מגרוש בספטמבר  ,1942כדי לעזור בחלוקות
המזון ,התחיל ו להגיע לבית "החלוץ" בכל יום "קרובים וקרובים פחות" .כולם ביקשו
מהאנמאן או מאחד מעוזריו האחרים מקום באחת ההכשרות ,או לחלופין ,אם זה לא
יתאפשר ,כתובת להסתתרות .קרה לא פעם שבימי ראשון היו בבית "החלוץ 70 – 60
איש ,בהם הורים של חלוצים .מצב עניינים זה הפעיל לחץ רב על האנמאן ואנשיו .זרם
האנשים יצר גם תשומת לב לא רצויה וגרם לבעיות בלתי צפויות והיווה סכנה לבטחון
הפעילים.

מסתתרים פוטנציאליים אחרים
בחצי השנה שלאחר מכן ,עם סגירתו הסופית של ה"וורקדורפ" בווירינגרמיר בינואר ,1941
קיבל "המרכז היהודי להכשרה מקצועית  "JCBאת האחריות על מרכזי ההכשרה
בלוסדרכט ,חאודה ,ואלדן .את סיפורה של הכשרת לוסדרכט כבר פרטנו .בחאודה מדובר
בהכשרה ששבה לפעול ב  1937 -ששכנה בבית קטרינה הובה ,ובה פעלה חוות ירקות.
עבדו בה כ  - 25חלוצים .מנהלי החווה היו הזוג מנפרד ליטן ) (Manfred Littenמברלין
ואשתו יאנסייה-שושנה סרלואי ) (Jansje-Shoshana Sarluiמאמסטרדם.
בכפר הקטן אלדן ,חלק מהעיירה הקטנה אלסט בחלדרלנד חיו מאז תחילת  1941כ – 40
חלוצים בגיל  17 – 15באחוזת פורבורך .באחוזה היו מטע עצי פרי וכמה שדות .חלוצים
אלה סיימו בחלקם את לימודיהם והשלימו את הכשרתם בקורסים בגידולי מטע ופרי.
הדיירים הגיעו בעיקר מלוסדרכט ומחאודה .אנשי אלדן נבדלו מהחלוצים האחרים בכך
שהייתה להם כבר משפחה בפלסטינה-א"י ,והיו ברשותם סרטיפיקטים שהונפקו על ידי
הבריטים .בעיקרון יכלו אלה להתיישב באיזור הנשלט על ידי המנדט הבריטי בפלסטינה-
א"י ,אבל בשל מצב המלחמה לא יכלו להגיע אליו .ההנהלה באלדן הייתה בידיהם של
חמישה חלוצים מבוגרים יותר .שני החשובים שבהם היו וורנר אהלפלד (Werner
) Ahlfeldוליני דה ברוין ) (Linni de Bruinבת ה –  .41אהלפלד ,יליד  1911מנורדהאוזן,
גרמניה ,בן למשפחה יהודית מבוססת ,למד טרם בואו להולנד כלכלה .הוא נעצר אחרי
"ליל הבדולח" לכמה שבועות ואחרי שחרורו ב –  1939הגיע ל"ארגון דווינטר" .בעזרת
"המרכז היהודי להכשרה מקצועית"  JCBמצא עבודה במספר חוות מטעים בדירן
ובאפסה .אחיו ואמו כבר היו בפלסטינה-א"י .ליני דה ברוין לימדה באחוזת פורבורך משק
בית ,וניהלה את משק הבית במקום .באלדן עבדו החלוצים חצי יום ,ואת מחציתו השניה
הקדישו ללימודים *.8
מלבד שלוש ההכשרות ,היה ה  JCBאחראי גם לשני קיבוצים של "המזרחי" ,התנועה
הדתית המתונה ,בפראנרקר ובייווירווייק .בפראנקר היו התנאים כמו בלוסדרכט ,מגורים
בבית אחד שממנו יצאו לעבודה מדי יום אצל האיכרים בסביבה .הגרמנים סגרו את
ההכשרה בבייווירוייק כבר בתחילת המלחמה כי הייתה על שפת הים ,באזור שהיה מחוץ
לתחום ליהודים לא-הולנדיים .כ –  100האנשים שהיו במקום פנו בחלקם להכשרה
הדתית בלאך-קפל בחלדרלנד ,מזרח המדינה ,או שחזרו לבתי ההורים .בסתיו  1941פשטה
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המשטרה הגרמנית על פראנקר .ההאשמה – אגירת מזון .שני חלוצים הצליחו לברוח20 .
האחרים הובאו לליאובארדן ומשם למחנה ווסטרבורק .שישה חלוצים ילידי הולנד
שוחררו מהמחנה*.9
באנסחדה הייתה עוד הכשרה דתית של "אגודה" "דה היימרס אש " de Haimers Esch
ובה כ –  50חלוצים .המרכז הזה והמרכז בלאך-קפל נשארו פתוחים עד אביב  .1943כארגון
הם לא לקחו חלק במבצע ההסתתרות של "החלוץ" .חלק ממנהיגי היהדות הדתית
האמינו שעל היהודים לחיות על פי גורלם ושהתנגדות איננה בגדר אפשרות .בלאך-קפל,
בה היו בתחילת  1943כ –  40חלוצים נבחנה הסתתרות כמו בלוסדרכט – ירידה
קולקטיבית להסתתרות .ההנהלה לא הצליחה למצוא מקומות מסתור לכולם .יחידים
מההכשרה הצליחו להסתתר בכל זאת.
בהתחשב בהשקפת עולמם של הארגונים הדתיים ,ובניגוד למה שאפשר היה לצפות ,ירדו
חלוצי ההכשרה של "אגודה" באנסחדה למסתור בכל זאת .הם עבדו באופן עצמאי וקיימו
קשרי שיתוף פעולה עם "היודסה ראד" המקומי העצמאי של אנסחדה ועם הכומר
הפרוטסטנטי פעיל המחתרת ליינדרט אוברדוין ( .)Leendert Overduinכמחצית מהם
שרדו את המלחמה*.10
נותרו עוד כ –  200חלוצים שהיו במסגרת של "הכשרת יחידים" באחריותו של רו כהן
ו "ארגון דווינטר" .אלה עבדו בחוות חקלאיות במזרח הולנד ,ושמרו על קשר עם בית
"החלוץ" בדווינטר מדי פעם .כאשר נאסר על היהודים להשתמש בתחבורה ציבורית ביוני
 ,1942או להשתמש באופניים ,אורגנו מפגשים במקומות יותר קרובים כמו זוטפן.
בעיקרון הייתה "הכשרת היחידים" פחות מאורגנת מאשר הקיבוצים ,בגלל הפיזור הרחב
של חבריה .ההגבלות על התנועה היקשו גם על הקשר עם מרכז "החלוץ" באמסטרדם.
להאנמאן אם כן לא היו חסרים מועמדים להסתרה .אלה היו בראש ובראשונה החלוצים
לשעבר מ"הוורקדורפ" בווירינגרמיר ,חלוצי ההכשרות בחאודה ובאלדן וחברי "הכשרת
היחידים" שעבדו בחוות החקלאיות במזרח הולנד.
מטרתו של האנמאן הייתה הסתרתם של כמה שיותר מהאנשים שהדפקו על דלתו.
לעזרתו התייצבו חבריו לדירה לורה זיסקינד ,תומס-גדעון דראך ,ונורברט קליין שהתגורר
בד ירה אחרת .שני האחרונים היו בעלי מה שנקרא אז המעמד המיוחד של "יהודים
למחצה" ,והיו תמיד חלק מקבוצת החלוצים .דראך הגיע להולנד כבר בסוף  .1936קליין
אחרי "ליל הבדולח" .המעמד המיוחד שלהם העניק להם ,בין השאר ,יתרון בתנועה
בתחבורה הציבורית שבה יכלו לנוע באופן חופשי ופטור מנשיאת טלאי צהוב.
תומס דראך נולד במינכן ב –  .1916לפי עדותו ,היה בהתחלה נוצרי בחינוכו ואחר כך גם
סוציאליסט .אחרי קטטה בבית הספר עזב ב –  1933והגיע להכשרה בליטא .שלוש שנים
מאוחר יותר ,אחרי שהגיע להולנד עבד כטכנאי באוטרכט ואחר כך בספאקנבורך .דראך,
שכ בר בליטא אימץ לעצמו את השם גדעון ,נשאר תמיד בקשר עם התנועה החלוצית.
הוא ויתר על הזדמנות לעזוב את הולנד על סיפון האוניה "דורה" מסיבות אישיות .אחת
הסיבות הייתה אמונתו שהוא יוכל להישאר בהולנד בבטחה .אחרי הפלישה הגרמנית
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להולנד עבד באמסטרדם בחברה ההולנדית  NEDAPכמכונאי .בתעודת הזהות המקורית
שלו סומנה האות  Jלמרות שהיה בעל מעמד של "חצי יהודי" .בעזרת בדיקה גנטית של
מומחה לענייני גזע ,ובעזרת מה שנקרא "חותמת קאלמאייר “ Calmeyer Procedure
(חותמת של הפקיד הממונה על קביעת הגזע במקרים של ספק בזהות היהודית) הוכר
מעמדו בתחילת  1943והחותמות הנחוצות הודפסו בתעודת הזהות שלו .להאנמאן הביא
דראך בולי מזון ועזר גם בליווי מסתתרים לכתובות המסתור שלהם ועשה מיני עבודות
קשר אחרות*.11
נורברט קליין נולד בנירנברג במדינת זאקסן-אנהלט ב  .1919 -אביו היה יהודי .אמו לא.
באופן רשמי הוכר כ"חצי יהודי" .אחרי הגעתו להולנד בסוף שנות ה –  '30הצליח להישאר
מנותק מפעילויות החלוצים .בעיקר בגלל שערו הבלונדי ועיניו הכחולות לא נראה
כיהודי .משהצטרף לתנועת החלוצים עשה את אותה העבודה כמו גדעון דראך *.12
לורה זיסקינד הייתה בת  22ב –  .1942היא הגיעה להולנד מברלין בסוף  ,1938כמו רבים
מחבריה החלוצים .בגרמניה הייתה חברה בתנועת הנוער "השומר הצעיר" ,אירגון ציוני
סוציאליסטי .גם בהולנד השתייכה לפלג השמאלי של תנועת החלוצים ולמדה כלכלה
אצל התיאורטיקן המרכסיסטי סאם דה וולף ) .(Sam de Wolffב"וורקדורפ" היו לה
וויכוחים עם שושו סימון ועם קורט האנמאן על סוציאליזם וציונות.
לורה הייתה חברתו של הנס באנדמן ) (Bandmannשהיה בין  60החלוצים שנשארו
בווירינגרמיר וביוני  1941נשלחו למאוטהאוזן .זמן קצר אחרי מעצרו של בנדמן נעצרה
גם לורה ונחקרה על ידי משטרת הבטחון הגרמנית .בחקירתה שמעה שבנדמן נורה בזמן
בריחה ונהרג .היא נתקפה בהיסטריה ולא הייתה מוכנה להאמין לידיעה .היא הוצאה
מהבניין בכוח.
ללורה שראתה במשרדי ה"יודסה ראד" איך מדפיסים את רשימת  60השמות והכתובות
של החלוצים היה ברור שהעבודה בשיתוף פעולה עם ה"יודסה ראד" מסוכנת .היא החלה
ללמד סנגוריה על יצירת קשרים עם הולנדים סוציאליסטים וקומוניסטים*.13
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אחרי חיסולו של ה"וורקדורפ" עבדה לורה
תחילה כעוזרת בבתים של יהודים
אמידים באמסטרדם ,ומיולי 1941
כמטפלת ב"מעון" )(de Creche
בפלאנטז'יה מידלאן באמסטרדם" .המעון"
היה ממוקם באמצע "שכונת היהודים"
בעיר אבל מיום הקמתו ב –  ,1926ביקרו
בו גם ילדים לא-יהודיים .בקיץ 1942
הקימו הגרמנים בבניין ה"הולנדסה
סחאובורך" ,התיאטרון היהודי ,מקום
ריכוז ליהודים מאמסטרדם בטרם יישלחו
לווסטרבורק .ב"מעון" שהיה ממוקם
בצידו השני של הרחוב ,בדיוק מול בניין
התיאטרון ,השתמש ה"יודסה ראד" כדי
לשכן את הילדים שהובאו לבניין
התיאטרון עם הוריהם .מתוך הבניין הזה
הוברחו הרבה ילדים והובאו למסתור
בבתים של לא-יהודים.

נורברט קליין
החל מאוגוסט  1942ניהלה לורה זיסקינד את משק הבית ב"בית החלוץ" בטולסטראט
אבל לצד עבודה זו עסקה באותן עבודות המחתרת כמו דראך וקליין*.14
הארי אשר לא היה חלוץ מבית היוצר של ה"וורקדורפ" בווירינגרמיר .העוזר החדש נולד
באמסטרדם ב  1912למשפחה ציונית-דתית .אחרי לימודיו בבית ספר תיכון עבד כמה
שנים במשרד אבל החליט להצטרף להכשרה החלוצית הדתית בפראנקר .בגלל מחלה
קשה נאלץ לעזוב את ההכשרה וקיבל עבודה בבבית ספר להכשרה חקלאית לבנים דתיים,
וכך הגיע גם ללוסדרכט .כאן הכיר את חנה דה ליאו שהייתה בין אנשי הצוות .הם נישאו
ב –  .1941הארי עסק בחיפוש עבודה עבור חלוצים בהכשרת לאך-קפל .כאשר בסוף 1942
ותחילת  1943נלקחו מהחלוצים אישורי העבודה שלהם ,התחיל הארי ,בשיתוף פעולה
עם "קבוצת ווסטרוויל" בחיפוש מקומות מסתור לחלוצים הדתיים שחפצו בכך .מאוחר
יותר היה מעורב בטיפול בחלוצים אחרים גם כן *.15
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לורה זיסקינד עם מקס צימלס,
לפני נישואיהם–  1945בארץ
ישראל.

רשת חדשה של מסייעים
ביוזמת קורט האנמן ועוזריו קמה רשת מסייעים לא-יהודים במנותק מ"קבוצת
ווסטרוויל" בין סוף  1942או תחילת  .1943המסייעים החדשים דאגו ככל שיכלו למסמכים,
כתובות למסתור ודברים נוספים ש"החלוץ" נזקק להם .איך בדיוק נוצרו הקשרים הללו,
איך תיקשרו ביניהם האנשים השונים ,איך פעלה התקשורת עם "קבצות ווסטרוויל" לא
ברור לגמרי .מה שכן ברור הוא שגדעון דראך ,שכבר היה וותיק בהולנד היה חוליה חשובה
בקשר החדש הזה .כבר בסוף  1941יצר דראך קשר עם האחות אנטייה/אנס רוז – (Antje
) .Ans Roseרוז הייתה בת למשפחת פועלים פרטסטנטיים עם שישה ילדים מאלקמאר.
אבא רוז היה חבר במפלגה אנטי-מהפכנית ומעריץ של סיפורי השופטים מהתנ"ך .הוא
רא ה בנציונאל סוציאליסטים את התגלמותו של השטן וזאת בעיקר בגלל האנטישמיות
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שלהם .את התנגדותו לנאצים העביר גם לילדיו .במסע טרמפים שעשתה בגרמניה ,נוכחה
אנטייה לראות שהאנטישמיות מושרשת עמוק בגרמניה.
כבר מתחילת הכיבוש הייתה כל המשפחה מעורבת בכל מיני צורות של התנגדות .האח
קייס ) (Keesשוטר באמסטרדם ,עזר ליהודים לברוח מכיכר יונאס דניאל מאייר במרכז
העיר בפברואר  ,1941בזמן מעצרם של  400צעירים יהודים .אנטייה רוז שעבדה בזמן
המלחמה בבית המרגוע "וילהלמינה" ,זוכרת שבזמן המלחמה היא 'לא הייתה עצובה.
עצובים היו כולם .היא הייתה זועמת ,סוג של זעם שאת עושה כל מיני דברים שאחרת
לא היית עושה'.
בדירה שלה ברחוב רולוף הארטסטראט ,אותה חילקה עם עוד כמה חברות לעבודה
הסתירה כבר ב –  1941קומוניסט איטלקי שלחם בספרד .מאוחר יותר הגיעו עורך דין,
קומוניסט יהודי ואשתו .ה"ראציות" (אקציות) הראשונות בקיץ וסתיו  1942השפיעו מאד
על אנטייה רוז .מחלון דירתה ראתה את שיירת העצורים מגיעה 'הולכים לאיטם ,מלווים
על ידי חיילים חמושים בקרבינים משני הצדדים .הילדים ,הנשים ,הגברים ,לאט לאט
להרגיז '.ה יא לא הצליחה להבין איך אנשים יכולים לעבור ליד שיירה כזו בלי לשים לב.
היא הייתה בטוחה שדבר כזה לא יכול לקרות בהולנד.
שמה של אנס עלה בחוגים יהודיים עם התחלת פעולות ההסתתרות הראשונות ,וכך פנו
אליה גם אחרים .אחד מהפונים אליה היה דוד של גדעון דראך ,שברח גם הוא מגרמניה.
אנטייה מצאה לו מקום מסתור .באמצעות דראך הגיעה אנטייה גם לקורט האנמאן
וללורה זיסקינד .היא הרבתה להגיע ל"בית החלוץ" ואם שהו מסתתרים בדירתה ,נשארה
לפעמים לישון שם.
עבודת ההתנגדות של אנטייה רוז הייתה למעשה מן עיסוק משפחתי .בית ההורים –
דירת פועלים קטנה עם מקום מוגבל שימש כבית-מעבר .האחים של אנטייה ליוו אנשים
והסתירו אותם ,הם פנו לקרובי משפחה ומכרים כדי שיסכימו להכניס יהודים לביתם.
הדבר לא תמיד הסתיים בהצלחה .אחיה האמצעי של רוז הסתובב פעם בכפר בצפון
הולנד ,סיפרה אנטייה שנים אחר כך' .הוא חשב לעצמו לאן יפנה עכשיו .ואז ראו אותו
אנשי הכפר והעירו :הוא שוב מסתובב עם יהודים כמרכולת*.16
האנמאן ודראך כבר הזהירו את אנטייה שתנהג בזהירות ולא תכניס למשל יותר מדי
מחבריה לסוד העניינים .העבודה המשותפת של אנטייה רוז והחלוצים נמשכה עד אפריל
 ,1943כשהיא נעצרה אחרי המתקפה של המחתרת ההולנדית על משרדי מרשם
האוכלוסין באמסטרדם ,בה היה מעורב גם אחיה השוטר .אנטייה נשפטה ל –  12שנות
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מאסר ,שקוצרו מאוחר יותר לשנה אחת בלבד .קייס רוז הועמד למשפט על חלקו
במתקפה ,נידון למוות והוצא להורג*.17

אנטייה רוז עם חברה בלתי מזוהה בבית החלוץ
מסייע אחר של קבוצת החלוצים היה איש ביטוח מאמסטרדם בשם בוב יסה (Bob
) .Jesseלפני המלחמה היה יסה פעיל ב  AJCואחרי שהארגון חוסל בתחילת ימי הכיבוש,
הצטרף לחבורה שפעלה סביב הפצת העיתון המחתרתי "דה פונק  ."De Vonkהוא
התבקש להכין תעודות מזוייפות עבור הקבוצה ובעקבות הפעילות הזו נוצר הקשר עם
האנמאן בסוף  1942או בתחילת  .1943יסה סיפק כמה פעמים תעודות מזוייפות וליווה
יהוד ים לדרום לימבורך למסתור .קבוצות מחתרת אחרות כמו קבוצתו של חריט ון דר
פיין  der Veen) (Gerrit vanמהמרכז לתעודות הזהות זכו אף הן להינות משרותיו*.18
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פראנס חריטסן "מרבה רגליים" במחתרת
תעשיית הזיוף ופעולות המחתרת האחרות גזלו זמן רב מבוב יסה והוא הציע לקורט
האנמאן וללורה זיסקינד לפנות גם למכר קרוב של אשתו דיני ,למעצב התעשייתי פראנס
חריטסן ) ,(Frans Gerritsenתושב הארלם .שני החלוצים יצרו מהר מאד קשר אמיץ עם
חריטסן ועם אשתו הני ).(Henny

פראנס והני חריטסן עם בתם מיקה
צולם מספר שנים לאחר תום המלחמה

פראנס חריטסן ,בחור
נולד
ונמרץ,
נאה
באפלדורן ב – 1915
פוליטית
בסביבה
למשפחה
שמרנית,
פרוטסטנטית-חופשית.
אחרי המלחמה ניזכר
שפעם ,במצעד של אחד
במאי קיבל מדודתו עשרה
סנט כדי שיצעק 'החוצה
עם השדים האדומים!'.
עברה
המשפחה
מאפלדורן לזייסט שם
סיים פראנס את לימודיו
בבית הספר היסודי
תום
עם
ובתיכון.
הלימודים עזב פראנס
לאמסטרדם והמשיך את
לימודיו במוסד לעיצוב
ולהוראת
תעשייתי
האמנות ,הידוע היום
בשם "אקדמיית ריטפלד".
מאז שנות ה –  '30עבד
כמנהל עבודה במפעל
לעיבוד עץ של אלוף טניס
השולחן קור דו בוי (Cor
) Du Buyבאמסטרדם.
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פראנס והני חריטסן התגוררו מ –  1941בהארלם והיו להם חברים בחוגי השמאל
והפציפיסטים ,כמו למשל עורך הדין היין ון וייק ).19*(Hein van Wijk
בסיועם של הני אשתו ובוב יסה התחיל פראנס די מהר בעבודת מחתרת .על פי בקשה
של יסה "איבד" את תעודת הזהות שלו ,ויהודים הסתתרו באופן זמני בביתו .הראשון
היה קומוניסט פולני ,ומ 1942 -היו אלה סימון וסאפקה פרינס ),(Simon & Saapke Prins
מכרים יהודיים של חריטסן .בוב יסה לא היה מודע לכך .פראנס שמר על חוקי הזהירות
בקפדנות.
יסה לימד את פראנס לזייף מסמכים ,מה שתאם מאד את כישוריו של פראנס כמעצב.
פעולת הזיוף הראשונה נעשתה בערב שבו ילדה הני תאומים .המסמכים עליהם עבדו היו
מיועדים לשימוש ב"קו הסום" – רצועה רחבה לאורך נהר הסום בצרפת ,שבה נעשו
ביקורות גרמניות קפדניות והגרמנים הציבו בו שמירה כבדה ,כדי למנוע מפליטים
ומשבויי מלחמה מלהגיע לצרפת .חריטסן ויסה הכינו חותמת ,שתהיה מעורפלת ,כמו
חותמת קיימת ,וזאת 'עשינו על משטח זכוכית שהשארנו להתייבש בלילה' .יסה נאלץ
לעזוב את העבודה כדי ללכת לטלפון ולקרוא לרופא שיעזור בלידת התאומים של
חברו*.20
בוב ודינטייה יסה הביאו איתם כמעט בכל ערב ערימות של תעודות שהיה צריך לשנות.
כדי לעשות זאת נעזר יסה בצלם יהודי ,דה אוליביירה ) ,(d’Olivieraשצילם את
המועמדים כך שייראו עד כמה שאפשר פחות "יהודיים" .הוא עשה זאת בין היתר על ידי
שימוש בתאורה* .21תצלומים אלו הודבקו בתעודות "אבודות" או גנובות .את התעודות
הגנובות השיגו בעיקר מתיקי נשים בבתי קפה ,במלתחות של מועדוני ספורט ובריכות
שחיה .לאחר הדבקת התמונות היה צריך להוסיף את חותמת העירייה ולשנות או לתקן
את מספרי הרישום במקרה שאלה היו "חסומים" במרשם האוכלוסין.
חריטסן עבד בדרך כלל עד אמצע הלילה על משימות הזיוף .בבוקר בשעה שש היה עליו
לקום לעבודתו במפעל ,ממנה חזר רק בשעה שבע בערב .אחרי שאכל ארוחה קלה שב
לעבודת הזיוף .באביב  1943חלתה הני ועברה להתגורר אצל הוריה עם התאומים .ארבעת
המסתתרים שהיו בדירה הועברו למקומו מסתור חדשים.
פראנס חריטסן ניצל את ההזדמנות שאשתו והילדים לא היו בבית כדי לבנות בדירה
מקום מסתור נוסף על זה שכבר היה בו .מקום מסתור אחד היה בעליית הגג בין התקרה
לגג הרעפים והכניסה אליו הייתה דרך מנורה בתקרה ,שהייתה מחוברת ללוח שהסתובב
על ציר בלחיצת כפתור .משזז הלוח נפתח פתח בתקרה שגילה סולם מתקפל שהוביל
למקום מסתור מתחת לריצפת חדר האורחים .מקום המסתור השני נבנה עבור הארכיון
– שבו נאספו בסופו של דבר גם נתוניהם בצורה מקודדת על שתי לוחיות עץ עגולות
של כ –  300היהודים המסתתרים להם דאגו חברי "קבוצת ווסטרוויל".
המעצב הכישרוני חריטסן שבנה ,בדרך כלל מעץ ,בנה עוד עזרים אחרים לעבודת
המחתרת .הוא עיצב תגית כביסה עם דופן כפולה שבה אפשר היה להעביר ידיעות.
מסגרות חלולות לתמונות ,רגליים חלולות של כיסאות ושולחנות ,משענות ומסעדים
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חלולים של ספסלים ,ואת כל אלה בנה כדי שימשו מקומות להסתרה והעברת מידע
וחפצים סודיים*.22
לורה זיסקינד וקורט האנמאן הסתתרו אצל חריטסן באביב  .1943היה עליהם לעזוב את
אמסטרדם כי הגרמנים עלו על עקבותיהם .בית "החלוץ" בטולסטראט היה ממוקם
באיזור מסוכן שהיה נתון למעקב כבר מסתיו  ,1942כאשר בפשיטה של משטרת הביטחון
נעצר כל מי שהיה בבניין כולל לורה זיסקינד שהייתה חולה בצהבת .גדעון דראך הצליח
לחמוק ממעצר כי הסתתר מאחרי וילון.
אחרי הפשיטה הזו "שתלו" הגרמנים בבית מלשינה שלמרבית המזל לא הביאה לקורבנות.
בתחילת מרס  1943ראה אחד מעוזרו של האנמאן בעיתון המחתרת "פריי נדרלנד –
הולנד החופשית" אזהרה מפני הגברת דה רויטר ) ,(de Ruiterשבפקודת הגרמנים
הסתננה לארגוני מחתרת שונים .הגברת הזו ,שעליה נרחיב בפרק  ,10פעלה כבר שלושה
חודשים ב"בית החלוץ" כעוזרת לארגון .הביא אותה לשם נורברט קליין שלא תמיד פעל
בזהירות הנדרשת*.23
החלוצים עזבו את הבית בטולסטראט מיד אחרי חשיפתה של הגברת .לורה זיסקינד
עברה לדירה בכיכר אפריקנר ברובע טראנסוואל ,איזור מגורים שיועד ליהודים על ידי
הגרמנים .האנמאן ודראך עברו לדירה בשכנות לזיסקינד .את העבודה המחתרתית
העבירו לדירת גג במשרדי ה  JCBבהאמוניסטראט .יומיים אחרי המעבר פשטו שישה
שוטרים ממשטרת הבטחון הגרמנית על הדירה ועצרו את זיסקינד .היא נחקרה שעות
ארוכות על הפעילות ב"בית החלוץ" ועל חלקה בפעילות זו .הודות לסיפור הכיסוי
שהכינה והצליחה לדבוק בו ,צלחה את החקירה הקשה ,וגם את זו שביום למחרת.
זיסקינד והאנמאן ,שכבר היה מותש למעשה ,החליטו לעזוב את אמסטרדם ובסיועו של
בוב יסה הגיעו למשפחת חריטסן .לורה החלה מיד לעזור להני בעבודות משק הבית,
ואחרי זמן חזרה גם לעבודת המחתרת ולתפקידה כקשרית .קורט האנמאן שכבר היה
מיומן בעבודת הזיוף עזר לפראנס .יותר מאוחר הסתירו בני הזוג חריטסן עוד שני
מסתתרים ,את פאולה קאופמן ) (Paula Kaufmannואת אמיל וינדמילר (Emil
) .Windmuellerפאולה קאופמן מילאה תפקיד חשוב במחתרת מאוחר יותר .היא נולדה
פולין ב –  1920ובגיל צעיר הגיעה עם הוריה לוינה .ב –  1938הגיעה להולנד והצטרפה
להכשה בוירינגרמיר עד לחיסולה ב –  .1941לאחר מכן הסתתרה בכתובות שונות ,ביניהן
גם בבור ביער .בסיוע "ארגון החלוץ" הגיעה לבית משפחת חריטסן ועזרה בעבודות הבית.
היא עזבה לצרפת בתחילת .1944
לפראנס והני חריטסן היו יחסים מצוינים עם החלוצים מרגע המפגש הראשון .הגורם
המחבר ,כמו עם חברי "קבוצת ווסטרוויל" היה הרקע השמאלני המשותף .בניגוד
לווסטרוויל ,נשאר חריטסן אדם שלא סבל שטויות ,שעבד ,בעיקר בזיוף מסמכים גם עם
ארגוני מחתרת אחרים.
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///////////////////////
התרחבות היקף עבודת המחתרת של "קבוצת ווסטרוויל" לא הייתה התפתחות
ספונטאנית .בתחילה לא מצא הגרעין ברוטרדם כל עניין בעבודת "החלוץ" ובהסתרתם
של חלוצי ה"וורקדורפ" ,חאודה ,אלדן ו"הכשרת היחידים" של "ארגון דווינטר" .יופ
ווסטרוויל ואנשיו היו בדעה שהתרחבות כזו תהווה מעמסה גדולה מדי עבור קבוצת
הנאמנים שהייתה ממילא קטנה.
הרחבת הפעילות נעשתה בעיקר על ידי החלוצים עצמם ,במקביל לעבודתה של "קבוצת
וווסטרוויל" ,שהקימו ארגון מחתרת משלהם .הם ידעו לגייס גם כמה לא-יהודים לעזרתם.
החשוב שבהם היה פראנס חריטסן ,שעבד בתחילה רק כמזייף תעודות ונותן מסתור,
אבל בהמשך מילא גם תפקידים אחרים בארגון.
העבודה המשותפת עם "החלוץ" ובהמשך עם חריטסן ,יצרה מתכונת חדשה ב"קבוצת
ווסטרוויל" .הקבוצה המקורית סביב יופ ווסטרוויל נותרה כשהייתה ,אבל לצידה קמה
רשת של חלוצים וקבוצה בהארלם בהנהגת פראנס חריטסן .החיבור בין שלושת
הקבוצות נוצר על ידי חלוצים שפעלו בכל השלושה והיו המתווכים ביניהם .אט אט
נוצרה עבודה משותפת שאפשר לכנותה בשם "קבוצת ווסטרוויל החדשה"
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 .6מבצע הסתתרות שני
בפרק הקודם הוזכרו קבוצות החלוצים שהיו המועמדים להסתתרות ,ונמנו אלו ,שמלבד
"קבוצת ווסטרוויל" היו יכולים לעזור .מכאן והלאה יתוארו ההסתתרות וההישארות
מאחור .כדי לתאר תמונה של חייהם של החלוצים בזמן המלחמה ,נקדיש מקום נרחב
לשניים מהם ,פאול זיגל ) (Paul Siegelוחנן-הנס פלורסהיים (Chanan-Hans
Floersheim).

הכישלון באלדן
נתחיל בנסיון של "החלוץ" להסתיר חלוצים מהכשרות אחרות אחרי ההצלחה היחסית
של לוסדרכט .כבר הזכרנו עד כמה היה קשה לשכנע את הארגון בדחיפות העניין ,שקיבלה
תוקף נוסף בדוגמא של הכשרת אלדן.
לפי עדותו של וורנר אהלפלד ,מנהל ההכשרה באלדן ,אחרי המלחמה ,הוא היה אמור
לקיי ם מספר שיחות עם שושו ועם האנמאן' .היה סיכום בינינו שילדי ההכשרה ירדו
למסתור '.לוסדרכט ירד למסתור ראשון .לפי אהלפלד 'נחשב אלדן למקום בטוח לזמן
מה ,כי אנשיו עבדו בחקלאות .ההנהלה הייתה אמורה לטפל בהכנות להסתתרות ולחפש
כתובות למסתור למרות זאת'*.1
הדיווח הזה אינו מדוייק .סימון והאנמאן התחילו לעסוק בעניניהם של מרכזי ההכשרה
האחרים רק אחרי ההצלחה היחסית בלוסדרכט .ליני דה ברוין ,חברתו של אהלפלד
לניהול באלדן ,סיפרה אחרי המלחמה שהחיפוש אחרי כתובות למסתור לא היה שיטתי.
עדותה נתמכת על ידי עדותו של הנס זימן ,איש הכשרת אלדן .הנס זימן נולד בברלין ב
–  ,1923והגיע עם ה"קינדרטרנספורט" לאיינדהובן ב –  .1939דרך לוסדרכט הגיע הנס
לאלדן .עם התחלת גירוש היהודים מהולנד ביולי  ,1942מצא מסתור בכוחות עצמו .על
פי עדותו לא הייתה הנהלת אלדן מעוניינת באמת בהסתתרות מפחד מפני פעולות תגמול
גרמניות נגד החלוצים כעונש על הסתתרויות אינדיווידואליות .אהלפלד האמין להבטחה
ה גרמנית שאלדן 'תוכל להמשיך לתפקד' ושיכנע בכך את זימן .זה לא מימש את תכנית
ההסתתרות האינדיווידואלית שלו.
אילזה בירנבאום ) ,(Ilse Birnbaumגם היא ילדת ברלין שהייתה אז בת  ,21הייתה סבורה
שלאהלפלד ולדה ברוין לא הייתה תכנית כללית להסתרת החלוצים .אילזה הייתה ממוצא
יהודי בחלקו ,שאיפשר לה תנועה חופשית רבה יותר .היא מצאה מקומות מסתור עבור
ארנסט-ארקו קוסמן ) (Ernst-Erco Kossmannחלוץ מבוגר יותר שהיה בן זוגה ועוזר
בהנהלת אלדן ,ועבור ליני דה ברוין ובתה הקטנה .קוסמן ודה ברוין לא ניצלו את
ההזדמנות שנתנה להם מתוך רצון להפגין סולידריות עם חבריהם להכשרה באלדן.
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חלוצי ההכשרה באלדן בקיץ  .1942אהלפלד עומד ראשון מימין .זימן שני מימין
בשורה האחורית.
.
ארבעה או חמישה מהחלוצים ששהו בהכשרה הצליחו בכל זאת להסתתר בקיץ .1942
ליני דה ברוין האמינה שתגיע אזהרה מ"ארגון דווינטר" במקרה של פעולה גרמנית
מסכנת .אזהרה כזו תגרום לירידה קולקטיבית למסתור של אנשי ההכשרה .הגרמנים,
שכנראה למדו מפרשיית לוסדרכט ,התארגנו לפעולה מבלי ליידע את המוסדות היהודיים.
יחידה של משמר הגבול ,מלווים באנשי שירות הביטחון הגרמני ,שמו מצור בבוקר ה –
 3באוקטובר  1942על האחוזה באלדן ,והעבירו את כל  40החלוצים ששהו במקום למחנה
ווסטרבורק*.2
יש להניח שאהלפלד ,כמו שחשב הנס זימן ,נתן משקל כבד מדי לההבטחה הגרמנית לתת
להכשרת אלדן להמשיך ולפעול ,בגלל היותה קשורה לאספקת המזון ,כאחוזה חקלאית.
אמונה זו ,בצירוף הסרטיפיקטים המבוקשים לפלסטינה-א"י שהיו בידי חלק גדול
מהחל וצים ,נתנו כנראה להנהלת אלדן את תחושת הביטחון המוטעית .היסתתרות
נראתה בעיניהם כסכנה גדולה ממעצר במחנה.
במחנה ווסטרבורק שיחק המזל לידם .אביו של מנפרד סמסון ),(Manfred Samson
אחד החלוצים שהתחנכו באלדן ,היה אחד העצירים הוותיקים בווסטררסורק והיה בעל
השפעה על ההנהלה הגרמנית של המחנה .אבא סמסון דאג לכך שאנשי אלדן לא יוכנסו
לרשימות הגרוש* .3בסוף  1942הותר להם להקים קבוצת הכשרה שהורשתה לעבוד
בחקלאות מחוץ למחנה .הם הוצבו לעבודות בתוך המחנה ומחוצה לו לאחר מכן .בגלל
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הגעתם של חלוצים אחרים למחנה שצורפו לקבוצה עם הגעתם ,גדלה הקבוצה וכך נוצר
בהמשך הגרעין לקבוצת מחתרת שבין היתר סייעה לבורחים מהמחנה .בפרק  9נרחיב
יותר על קבוצת ההכשרה בווסטרבורק.

המסתתרים מחאודה
קבוצת המועמדים השנייה להסתתרות הייתה קבוצת החלוצים מאחוזת "קטרינה הובה"
בחאודה .האחוזה נבנתה ב –  1910עבור עמותה לגידול ירקות ובקר לתוצרת חלב .רק ב
–  ,1937אחרי שקיבלו תרומה נכבדה של  80אלף גולדן מתורם יהודי ,אפשר היה להכניס
למקום חיים ולקיים חלקת ירקות בת שני הקטרים שהייתה מוקפת בתעלות מים .הגישה
היחידה אל האחוזה התאפשרה דרך גשר ,שרק עם הרמתו התגלה בית האחוזה עצמו.
הסופר הבריטי יעקב לינד ) (Jakov Lindתיאר את הבניין 'כאילו אניה שעלתה על שרטון
בין השעועית לעגבניות' .לינד נשאר בחאודה גם אחרי  ,1940למרות סלידתו העזה
מההשפעה הדתית שלדעתו הייתה גדולה מדי*.4
אחרי "ליל הבדולח" יועד הבית לקליטתם של ילדי עליית הנוער" מגרמניה .את הניהול
קיבלו לידיהם בני הזוג מנפרד ליטן ) (Manfred Littenמברלין ויאנסייה-שושנה
סארלואי ) (Jansje-Shoshana Sarluiמאמסטרדם .יאנסייה עסקה בעיקר בטיפול
בילדים .מנפרד ,שלמד פילוסופיה באוניברסיטה של ברלין ,לקח על עצמו הוראה של
נושאים יהודיים ועברית .בנוסף היו עוד שני עובדים לא-יהודיים שלימדו גידול ירקות
ופירות .דירק ון סחאייק ) ,(Dirk van Schaikשהיה גנן חובב ומנהל עבודה במפעל לייצור
נרות ,עבד שם בזמנו החופשי .יחד עם מנהל המפעל ,י .מידלבורך ) ,(J. Middelburgהוא
מילא מאוחר יותר תפקיד חשוב כמסייע.
מתוך  20החלוצים שהיו בחאודה בהרכבים שונים ,היו הרוב כבני  15כשהגיעו להולנד
מגרמניה או מאוסטריה בסוף שנות ה –  .'30שבע מתוכם היו בנות ,אחת מהן אסתר
הרצברג ,בתו של יו"ר "ברית ציוני הולנד  . "NZBכמו בלוסדרכט ,היו התנאים בחווה
החקלאית הזו פשוטים מאד .המרחב היה מצומצם ,לשינה שימש אולם אחד שבו עמדו
מיטות קומתיים .לצד החלוצים שהגיעו מחו"ל ,שהו במקום מעט חלוצים ילידי הולנד
שהיו מעט מבוגרים יותר .אחד מאלה היה ברי אשר ) (Berrie Asscherמאמסטרדם,
שהיה בן  19כשהגיע לחאודה ב – .1939
ברי בא ממשפחה דתית-ציונית .אחרי שסיים לימודים בבית הספר התיכון המשיך כמה
שנים בסמינר יהודי למורים .כפי הנראה השפיע עליו מצב העניינים בהולנד ,וכמו אחיו
הגדול הצטרף ברי להכשרה החלוצית .כילד עירוני שבדרך כלל עסק בספרי לימוד ,היה
עליו להתרגל עכשיו לחיים באיזור כפרי שעל שליש משטחו עמדו שתי חממות גדולות
עם ערוגות שבהן גדלו ירקות .העבודה שנדרשה הייתה עבודת חקלאות רגילה :עישוב,
עידור וגידול עגבניות .אחרי אסיף הירקות ואריזתם בארגזים ,יצא שלוש פעמים בשבוע
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משלוח בסירה לבורסת הירקות רייאווייק .העברת ארגזי הירקות לבורסה היה תפקידם
של הנערים הבוגרים ,כמו ברי*.5

קבוצת החלוצים מהכשרת חאודה
יאנסייה -שושנה ליטן שיננה באזני החלוצים 'אם תיאסרו על ידי הגרמנים זו תהיה
שעתכם האחרונה' .כדי למנוע זאת ,יצרה 'קשר כבר בשלב מוקדם עם האנמאן .היא
ניסתה גם לגייס כספים ממקורות שונים ,כדי לממן את ההסתתרות.
הקשיים בחאודה החלו בסוף  ,1942בקריאה לחמישה בנים להתייצב במחנה עבודה .מפני
שלא היה זה מן החכמה להוריד את כולם למסתור בגלל חמישה בלבד ,הם נשלחו לבית
החולים המקומי ,כשבידיהם אישור שהם חולים בדיזינטריה .החמישה נשארו בבית
החולים כחודש ,עד שהסכנה חלפה לזמן מה.
קושי אחר היוו כמה חברים קנאים במפלגה הנאצית  ,NSBשבאו שוב ושוב "לבדוק"
בקטרינה הובה אם הכל פועל כשורה ובהתאם להוראות האנטישמיות .מקרים כמו יציאה
לרחוב אחרי שעת העוצר ליהודים משעה שמונה בערב ,דווחו מיד למשטרת חאודה .אם
נעצר מישהו בגלל עניין פעוט ,היה על שושנה ליטן לבוא ולשחררו מהר ,בטרם יישלח
למחנה ווסטרבורק .כדי להקשות את גישתם של אנשי ה  NSBלמקום ,הרימה שושנה
בכל ערב את הגשר מעל לתעלת המים.
עד ה –  22באפריל  1943הצליחו החלוצים כולם להישאר מחוץ לידיהם של הגרמנים.
בתאריך הזה קיבלו כל יושבי הבית בקטרינה הובה צו להתייצבות במחנה פיכט .בליווי
של שושנה ליטן ,צעדו  17חלוצים ,על מיטלטליהם ,לעבר תחנת הרכבת וקנו כרטיסים
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לפיכט ,אבל ירדו מהרכבת כמה תחנות אחרי חאודה בקבוצות קטנות ,כדי להגיע
למקומות מסתור .את הכתובות למסתור קיבלה שושנה מדירק ון סחאייק שהלך ונעשה
איש אמונם של אנשי חאודה*.6
שושנה ליטן ,שהסתתרה בנפרד מבעלה מנפרד ,ומאוחר יותר גם נפרדה מבנה גדעון,
התחילה לעסוק בסיוע למסתתרים .אחד מהם היה אלפרד דובובסקי (Alfred
) ,Dubowskiיליד  1926מקוניגסברג .הוא הגיע להולנד ב –  1938כילד בן  .13אחרי שהייה
במיינסהרינלנד הועבר ללוסדרכט באוקטובר  .1940הוא להצליח למצוא את מקומו שם,
כי ה"פאביליון" היה צפוף ורועש מדי עבורו .חאודה הקטנה יותר ,שאליה יכול היה לעבור
אחרי חצי שנה ,התאימה לו יותר.
זמן קצר לפני שהחלוצים יצאו למסעם המדומה לפיכט ,הסתתר אלפרד אצל משפחת
פועלים קתולית .הוא שהה אצלם כמה שבועות עד ששושנה ליטן הציעה לו לעבור
לצרפת .אחרי שהסכים להצעה קיבל ממנה תעודת זהות מזוייפת ,וכסף שהגיע מארגון
"החלוץ" באמסטרדם .ב –  21במאי נסע מחאודה לתחנת הרכבת ברוטרדם ,שם פגש את
אריק סנדרס ) (Erik Sandersוהיינץ פרידמן ) (Heinz Friedmannשהיו גם הם בחאודה
תקופת מה .עוד חלוץ שיצא איתם היה אמיל גליקר ) (Emil Glueckerשברח כמה
חודשים קודם ממחנה ווסטרבורק  ,כשיחד עם חלוצים אחרים הובא על ידי הגרמנים
לעזור בפינויו של בית החולים הפסיכיאטרי "אפלדורנסה בוס" באפלדורן.
הרביעיה הובלה מתחנת הרכבת ברוטרדם על ידי "תיאו" ) ,(Theoמבריח בלגי שעליו
נרחיב בפרק הבא .תיאו לבש מדים של ארגון הבניה הגרמני "טודט" ,שגם עליו נרחיב
מאוחר יותר .תיאו הוביל את דובוסקי ושותפיו לקרון עצורים של הוורמאכט ,בטענה
שהם עובדי כפיה הולנדיים שהוא מחזיר כביכול למקום עבודתם בצרפת" .תיאו" נעלם
ליד מכלן ,אבל השאיר הוראות איך אפשר לעבור את הגבול לצרפת ליד שרלרואה .הם
הצליחו במשימה וב –  23במאי  1943הגיע אלפרד דובוסקי לפריז*.7
ברי אשר ,שחזר לאמסטרדם בנובמבר  ,1942הצליח גם הוא לברוח בסיועו של דירק ון
סחאייק .האחרון הגיע אליו במאי  1943לאמסטרדם ,והביא אותו למרייאווייק לכתובת
שבעליית הגג שלה הסתתרו שושנה ליטן ובנה הקטן .אחרי יומיים יצא יחד עם אברהם
הלמן ,חלוץ אחר מחאודה לרוטרדם ,ומשם אחרי קשיים שונים חצה את הגבול
לבלגיה*.8
מתוך  20החלוצים שהיו בחאודה שרדו את המלחמה  .15שושנה ומנפרד ליטן לא שרדו,
הם היו בין אלה שנתפסו ונרצחו בפולין .בנם הקטן שרד את המסתור ואת המלחמה.
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חלוץ גרמני בחאודה
על חיי החלוצים ,או ליתר דיוק חיי המסתתר בחאודה ,ועל חיים אחרי כן באמסטרדם
קיים גם הדיווח של הנס פלורסהיים .הדיווח מתאר היטב את המתחים והבעיות שנילוו
אליהם.
פלורסהיים ,יליד  1923מריטנבורג ,מקום קטן ליד קאסל ,גרמניה .הוריו המבוססים שלחו
אותו לקרובים באמסטרדם ב –  ,1937בגלל הדרדרות מצב היהודים בגרמניה .הנס למד
בבית הספר התיכון מיימונידס באמסטרדם ועמד בבחינות הסיום שלו .אחרי שהסתובב
מעט ,עבר יחד עם עוד שני חברים ל"וורקדורפ" בווירינגרמיר ,והיה בין החלוצים שנשארו
במקום עד ספטמבר  1941כדי לאסוף את היבולים החקלאיים .את ההכשרה החקלאית
המשיך בחאודה .הוא נשאר תקופת מה באחוזת קטרינה הובה ,ואז שכר דירה מחוץ
לבית .הוא המשיך לבקר בו לעיתים קרובות כדי לאכול .פלורסהיים לא הישלה את עצמו
בקשר לכוונות הגרמנים .אביו ,שהיה חבר במפלגה הסוציאליסטית בגרמניה ישב במעצר
תקופה קצרה אחרי פוגרום "ליל הבדולח" ומאוחר יותר נעצר שנית .בדצמבר  1941קיבל
הנס הודעה מאמו שאביו נפטר מ"התקף לב" ,לשון נקיה למוות כתוצאה מפעולה אלימה
עד מוות .אימו נלקחה זמן קצר אחרי זה מלייפציג ,שם גרה ,לגטו ריגה עם עוד יהודים
מלייפציג.
הנס פלורסהיים ,שבינתיים כבר מצא עבודה בבית אבות יהודי בחאודה ,החליט שהוא
לעולם לא יצטרף לטרנספורט מרצונו החופשי' .מתי בדיוק גיבשתי דעה זו אני לא יודע.
אני רק יודע שבראשי עברה כל הזמן הבקשה – אלוהים ,עשה שלא אשלח גם אני'*.9
באותו הזמן הבין פלורסהיים שגם בחאודה הוא יושב במלכודת .בפברואר  1943כבר חי
בפחד יומיומי שיעצרו אותו ברחוב .למרות שלא היה בעל "חזות יהודית" ,נשא את
הטלאי הצהוב על בגדיו .הוא גם פחד שבית האבות היהודי שבו עבד ייסגר ויושביו יעצרו.
פלורסהיים חשב לברוח לשווייץ אבל לא היה לו הכסף הדרוש לכך בכיסו .בדרך מקרה,
מנהל בית האבות ביקש אותו להעביר מכתב לאמסטרדם ,ל"בית החלוץ" בטולסטראט
שעל קיומו לא ידע קודם .האדם אליו היה מופנה המכתב סיפר לו שקורט האנמאן ,אותו
הכיר פלורסהיים במעורפל מה"וורקדורפ" ,יוכל לעזור לו לברוח.
הנס דיבר עם האנמאן' .הוא לא אמר הרבה ,אני זוכר .התנהגותו די דיכאה אותי....
התרשמתי שהקשיב לי רק באופן חלקי .אבל זה היה מתאים לו ,כמו הפנים הרזות
והחיוורות שלו '.האנמאן הבטיח לפלורסהיים שעוד ישמע ממנו ,וכך גם היה .בתחילת
מרס  1943הביא לו נורברט קליין ,עוזרו של הנמאן ,דרכון מזוייף ,על שם הנדריק וסטרמן
) ,(Hendrik Westermanמקצ וע :בנאי .בדרכון הזה היה על פלורסהיים להשתמש 'אם
יקרה משהו' .הרגע הזה הגיע ב –  9באפריל  ,1943יום שישי בערב .הנהלת בית האבות
הודיעה שעל בית האבות להתפנות תוך חצי שעה והדיירים יישלחו בטרנספורט .הנס
פלורסהיים שלא היה עדיין מוכן לרגע הזה ,ברח בבהלה לדירתו לארגן כמה דברים וכדי
לשקול את צעדיו .מחלון חדרו ראה שהמשטרה ההולנדית כבר הייתה בכניסה לבית
יהודי שכן כדי לקחת גם את דייריו' .ברגע הזה הייתי לגמרי חסר אונים .רק מחשבה אחת
עברה בראשי ,אל החופש ,לברוח מכאן!' הוא יצא בדלת האחורית ,השתדל להסתיר את
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הטלאי הצהוב ונכנס לבית של חבר לא-יהודי .אביו של החבר לא הסכים להסתירו.
פתאום נזכר הנס בסוחר בשוק השחור שאיתו עשה לפעמים עיסקאות .בחנותו של הלז
היה יכול ללון בלילה*.10
ימים אחדים מאוחר יותר העז הנס לנסוע ללא טלאי לאמסטרדם ,שם פגש בהאנמאן
בשנית .זה הביא אותו לפנסיון של הגב' היימן ) ,(Heimanגרמניה לא-יהודיה .בשבועיים
הראשונים הכריח פלורסהיים את עצמו לטייל ברחובות שעתיים בכל יום' .זה נראה
כאילו כל אדם ברחוב מסתכל על המקום שבו אמור היה להיות הטלאי' .הוא היה עד
ל"ראציה" (אקציה) האחרונה שתהפוך את אמסטרדם ל'נקייה מיהודים'' .בשעה  4בבוקר
התעוררתי לקול רמקולים של 'המשטרה הירוקה' (המשטרה ההולנדית) .זמן קצר אחרי
זה התחילה ה"ראציה" ברצינות .שוטרים נכנסו לכל דירה כדי לבדוק מסמכים או לחפש
דברים אסורים .שותפי לחדר ואני נשארנו רועדים בעוד בעלת הפנסיון עושה פלאים
בדרכון הגרמני שלה'.
היות והגרעין הקשה של אנשי בית "החלוץ" הסתתר במקום אחר (האנמאן וזיסקינד),
או שנאסר (דראך וקליין) ,עזר הנס לקורט ריילינגר ) (Kurt Reilingerוללורה דורלכר
) (Lore Durlacherשהחליפו אותם בעבודת המחתרת .לורה דורלכר ,בת  ,23הגיעה
להולנד ב –  .1939היא נולדה במקום קטן ליד מנהיים ,גרמניה .להוריה היו שתי חנויות
נעליים .עם בואה להולנד החלה לעבוד ב"וורקדורפ" בווירינגרמיר .אחרי חיסול ההכשרה
החלה לורה ,תלמידה לסיעוד ,לעבוד כאחות מתלמדת ב"אפלדורנסה בוס" .זמן קצר לפני
חיסולו של המוסד בינואר  ,1943הסתתרה בהילוורסום ואחר כך בזאנדייק .לורה,
שנראתה כנערה תמימה עם שערה הצבוע לבלונד ובהתנהגותה קרת הרוח זכתה לתואר
"מלכת הקרח"' ,אחת שלא מאבדת את העשתונות' אחרי שנכחה בכמה פשיטות של
המשטרה על מקומות מסתור*.11
העבודה המשותפת בין השלושה הייתה טובה עד ספטמבר  .1943משטרת הביטחון
הגרמנית פשטה על הפנסיון של גב' היימן ולא הועילו התעודות הגרמניות שלה .הדיירים
והגברת עצמה הובאו ללמעצר.
הנס פלורסהיים לא נכנע .הוא הורשה לקחת מעיל מחדרו .קפיצה ממרפסת חדרו בקומה
השניה הייתה מסוכנת מדי לדעתו' ,ובכל זאת הייתי בכיוון הנכון .מחשבה רודפת מעשה
במהירות .מיד קפצתי על משטח העץ ,עשיתי צעד מעבר למחיצה שהפרידה בין המרפסת
שלנו למרפסת של השכנים ,ויצאתי משדה הראיה של הדירה שלנו '.באותה צורה עבר
ממרפסת למרפסת ודרך אחת הדירות יצא לרחוב.
"מלכת הקרח" לורה דורלכר הוציאה מאוחר יותר את התעודות המזוייפות מדירתו
הקודמת ,וסיפקה לו תעודה מזוייפת חלופית שבעזרתה היה יכול להסתתר מחדש .חודש
לאחר מכן ,באוקטובר  ,1943העביר מנחם פינקהוף את פלורסהיים ועוד חבר את הגבול
לבלגיה באיזור ברידה .השניים הגיעו לאנטוורפן באוטובוס ובחשמלית*.12
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בידודם של חלוצי דווינטר
על גורלו של הנס פלורסהיים הרחבנו כי הוא מייצג סוג אחר של חלוץ מזה של חלוצי
חאודה ולוסדרכט .הוא היה מעט מבוגר יותר ופעל באופן עצמאי ,מה שגרם לו למתח
רב .הוא לא רצה בשום אופן להגיע למחנה ווסטרבורק ,אבל חש בחאודה כאסיר בגלל
הפחד המשתק .זו הייתה הסיבה שלא הכין עצמו בזמן לאפשרות של סגירת בית האבות.
באמסטרדם נרגע מעט מהפחד הזה ,והשתלב בסיוע ותמיכה למחתרת החלוצית .בריחתו
דרך המרפסות מצביעה על אומץ וקור רוח.
מעניין שפלורסהיים התוודע לפעילות המחתרתית של בית "החלוץ" רק בשלב מאוחר.
אחרי פרשת לוסדרכט הייתה פעילות זו מכוונת בעיקר לאנשי ה"וורקדורפ" שנשארו
באמסטרדם ובסביבתה.
העניין הזה מתברר גם מעדותו של פאול זיגל .זיגל נולד ב –  1924במשפחה יהודית
ממעמד הביניים מקלן .לאביו ,סוחר שזיפים ,היו הרבה עסקים בהולנד .זיגל הגיע
לאוסטרבייק ,הולנד ,עם משפחתו אחרי עליית הנאצים לשלטון בגרמניה .מאוחר יותר
עקרה המשפחה לארנהם .בהשפעת חברים הפך פאול לציוני .הוריו לא היו ציונים .בסוף
שנות ה –  '30הם ויתרו על האפשרות להגר לארץ ישראל כדי לחכות לאשרת כניסה
לקנדה שלא הגיעה .אחרי הפלישה הגרמנית להולנד החליט פאול לעזוב את בית הספר
ולהצטרף להכשרה חלוצית .הוא נרשם ב"ארגון דווינטר" להכשרת יחידים .בקשתו
נדחתה בתחילה ,אבל באוגוסט  1940התקבל לעבודה אצל האיכר בריקפלד )(Brekveld
בכפר הקטן אוקן בסביבת ברומן ,כ –  20ק"מ מארנהם*.13

חלוצים מ"ארגון דווינטר" באסן ,פברואר  .1942מספר חלוצים עבדו שם במפעל
לייצור נייר .ראשון משמאל מקס ונדמילר ,רביעי משמאל קורט האנמאן,
וקיצוני מימין שרגא אנגל
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פאול זיגל ,בעל חזות "תימנית יהודית" 'הרגיש בבית' והשתלב היטב בחיי החווה
הפשוטה .הבית עדיין לא היה מחובר לחשמל או לגז .הוא שמע עובדים שכירים שעזרו
בזמן הקציר מדברים בפליאה על היהודי ש'עובד היטב ממש כמונו' .הוא הסביר להם
שיהודים עבדו תמיד גם בעבודות קשות ולא כולם הם סוחרי בקר או סוכנים נוסעים
של כל מיני חברות ,כפי שחשבו רבים באזורים הכפריים.
באיזור נהר האייזל עבדו כמה עשרות יהודים ב"הכשרת יחידים חלוצית" אצל האיכרים
ההולנדיים .בחורף ,כשעומס העבודה היה פחות כבד ,הם התקבצו פעם בשבוע בשעת
הצהריים במתנ"ס בזוטפן להרצאות על חקלאות וגם כדי להיפגש זה עם זה .עם החלוץ
ליאו ריכטנברג ( (Leo Richtenbergנפגשו בדירן לפעמים בסופי שבוע .מאוחר יותר
התקיימו גם מפגשים בבית "החלוץ" בדווינטר.
פאול זיגל המשיך לבקר את הוריו בארנהם באופן קבוע .הוא היה מודע היטב לצעדים
האנטי-יהודיים שהדירו את היהודים יותר ויותר מהחברה.
צו להתייצבות למחנה עבודה השיג אותו בקיץ  1942גם באוקן המבודדת שבה כבר עבד
שנתיים .הוא החליט לא להתייצב ,אלא לבקש מקלט אצל חברים טובים של הוריו .אלה
סרבו לבקשה* .14בהתערבות "ארגון דווינטר" הושגה דחייה להתייצבות ,עד סוף החורף.
פאול לא חיכה ,ויחד עם שלושה חברים הסתתר בצריף באחוזה של ברון אחד מהסביבה
בתחילת אוקטובר .הבעלים נתן לכך את הסכמתו .לפי דבריו של פאול 'זו הייתה מן
הרפתקה בנוסח קארל מאי' שבשבועות הראשונים עברה בהצלחה כשמזג האוויר מסביר
להם פנים.
זיגל וחבריו יצאו להרפתקה הזו ,כי איש מהחלוצים לא באמת ידע לתת עצה .עם ארגון
"החלוץ " ,באמסטרדם היה רק קשר רופף ,מ"ארגון דווינטר" לא היה רמז על קיומה של
התארגנות מחתרתית' .הישיבה במסתור באחוזה לא ארכה זמן רב .מזג האוויר החל
להתקרר ,מסתתר אחד כבר עזב ,והגיעה אזהרה שאנשי הכפר מדברים על יהודים
המסתתרים ביער .בתחילת נובמבר הודיע להם הברון שעליהם לעזוב מיד מחשש
לפעולת תגמול מצד הגרמנים במקרה שיחשפו*.15
פאול זיגל הלך ברגל לדווינטר לחפש עצה אצל רו כהן ,יו"ר "ארגון דווינטר" שאותו העריך
מאד .הפגישה לא הניבה תוצאות .לפי עדותו של זיגל 'כהן האמין להסברים של הגרמנים
על יישוב מחדש של היהודים בפולין ושכל מי שנשלח לשם היה עדיין בחיים .את מה
ששמע על מאוטהאוזן הסביר לנו כשמועה זדונית להפחידנו '.כהן לא האמין בהסתתרות,
אבל כל מי שבחר בדרך זו קיבל את ברכתו .בהקשר הזה סיפר לזיגל גם על המחתרת של
"החלוץ" .פאול החליט לא להעיק על על הארגון שהיה עדיין בשלבי הקמה.
עבור פאול זיגל החלה תקופה של נדודים בין כתובות שונות שהסתיימה בכפר הקטן
האל ,אצל משפחה נוצרית אדוקה .במקום כבר היו  12מסתתרים ובינהם גם כמה
חלוצים .פאול הבין שהמסתור הזה סופו להסתיים בכישלון מפני שסידורי הבטחון בחווה
לא היו טובים .במקום הסתובבו כולם יחד ,סוחרים של השוק השחור ,עוברי אורח
מקריים והמסתתרים ,מתערבבים זה בזה .בנובמבר ,ימים אחדים אחרי שהגיע ,פשטה
המשטרה ההולנדית על החווה .שכן שהיה שוטר שהכיר את פאול הציע לו הזדמנות
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לברוח אבל בייאושו לא ניצל זיגל את ההזדמנות .כמה ימים מאוחר יותר הגיע מהכלא
בארנהם למחנה ווסטרבורק *.16
המחסור בקשרים והמסע ללא תכלית של פאול זיגל לא היו מקרה בודד .גם חלוצים
אחרים שהיו מסונפים ל"הכשרת היחידים" של "ארגון דווינטר" ,לא היו מודעים לקיומה
של ההתארגנות המחתרתית של ארגון "החלוץ" .אילזה בירנבאום ,שבה כבר ניתקלנו
בדיון על הכשרת אלדן ,הצטרפה בקיץ  1943לעבודת הסיוע לחלוצי "ארגון דווינטר"
במסגרת המחתרת של "החלוץ" .בירנבאום עבדה אז אצל מגדל ירקות בטוולו .הראשונים
שלהם סייעה היו ארבעה זוגות חלוצים שהסתתרו בסביבה' .זוג אחד ,וורנר ולייני רוז
( ,(Werner & Leni Roosהסתתרו בתנאי עוני קשים ולא היה להם כל קשר עם החלוצים
האחרים עד אמצע  .1943לא היו להם בגדים או כרטיסי מזון ,לא היה להם כסף ,ולייני
הייתה בהריון .בעלי הבית שלהם היה שכיר יום אצל איכר מבוסס ששילם עבור המזון
של וורנר ולייני' ,כך נזכרת אילזה אחרי המלחמה*.17

הסתתרות עצמאית וחידוש הקשר עם "החלוץ"
ב –  1919נולד בדורטמונד ,גרמניה ,גרד שוינבאום ) (Gerd Schoenebaumבשכונה
פשוטה .הוא הגיע להולנד בתחילת  1939ועבד אצל איכר באלמלו במסגרת "ארגון
דווינטר" .כשקיבל צו להתייצבות במחנה עבודה יהודי ביוני  1942החליט גרד להסתתר.
לא היו לו קשרים עם "ארגון דוונטר" יותר ,וגם לא עם ארגון "החלוץ" באמסטרדם.
חזותו הייתה "יהודית ברורה" והוא לא דיבר היטב הולנדית .התוצאה הייתה 'על כל מי
שהיה ב"הכשרת יחידים" היה לחפש מקום מסתור בעצמו .צווי ההתייצבות הגיעו אלינו
ללא כל הכנה או יכולת להתגונן *.'18
גרד הסתתר באופן זמני אצל הורי חברתו היהודיה ,טוס דה ליאו ),(Toos de Leeuw
באלמלו .אדם לא מוכר הגיע לשם יום אחד והציע עזרה .זה היה דרק סניחאל (Derk
) ,Senechalאנרכיסט וסרבן גיוס ,ומנהיג של קבוצת סוציאליסטים מקומית .שוינברג
ראה בו חבר ועוזרו החשוב ביותר 'הוא עזר מסיבות אנושיות טהורות .סניחאל התעניין
בהרבה שטחים ובעל השכלה מעטה .הוא היה אנטי ציוני ועזר ליהודים והתכחש לבעיית
הגזענות'
סניחאל ,יליד  1913מחרונינגן ,היה אופה במקצועו ,נשוי ואב לשלושה ילדים .אשתו
סייעה לו בעבודת המחתרת .הזוג הציג באמונתם הפוליטית ובהתנהלות המחתרתית
דמיון גדול לויל ויופ ווסטרוויל .עד כמה שניתן להוכיח ,לא נפגשו שני הזוגות אלה עם
אלה .אחרי שהייה קצרה אצל הזוג סניחאל הביא דרק סניחאל באוגוסט  1942את
שוינברג למשפחת ביסטרבוס ) (Biesterboschבאלמלו ,שם כבר היה חלוץ נוסף – מקס
רוטשילד ) .(Max Rothschildהשניים נשארו שם כשנה וחצי.
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לורה דורלכר ביקרה את השניים כנראה בסוף  1943והציעה להם לברוח לספרד .השניים
סרבו 'כי חשנו בטוחים יותר כמסתתרים' .להחלטה הזו הגיעו גם מפני שגרד האמין
שעבורו פעילות הארגון התחילה מאוחר מדי*.19
המתח שגרמה ההסתתרות הביא לחיכוכים בין המסתתרים וגרד עבר בתחילת 1944
להסתתר אצל הגברת פט) , (Vethעורכת דין סוציאליסטית .במקום זה זכה גרד כשנה
מאוחר יותר לראות את השחרור.
טוס דה ליאו ,חברתו של שוינברג הסתתרה ב –  ,1942בסיועו של דרק סניחאל .מסיבות
שונות היה עליה להחליף  11פעמים את מקום המסתור שלה * .20גם הוריה הסתתרו
בעזרת סניחאל וכולם שרדו את המלחמה.
גם על פי עדותה של חרייט סטורק ) ,(Greet Storkשנולדה ב  1917בהמבורג ,גרמניה,
מתברר שבכל הקשור בחלוצי "ארגון דווינטר" היה קשר מצומצם ביותר מצד ארגון
"החלוץ" באמסטרדם עד אמצע  .1943היא וחברה ,היינץ הרץ ) (Heinz Herzעבדו אצל
איכרים באיזור דירן .בסוף  1942תיכננו לעלות על אוניית חופים ולהגיע לשבדיה .הרץ
הכיר מלח שהיה מוכן להסתיר אותם .למרות כל ההכנות שעשו ,לא יצאה התכנית אל
הפועל .בתחילת  1943קיבלה חרייט אישור על דחיית התייצבות במחנה ווסטרבורק .היא
יכלה להי שאר בחווה בה עבדה וקיבלה סיוע מאנשי מחתרת בדירן ואצלם גם הסתתרה
תקופת מה .ביוני  1943חודש הקשר עם ארגון "החלוץ" וחרייט סטורק עזבה לאמסטרדם
כדי לחכות למקום מסתור בטוח .בסתיו הביאה אותה לורה דורלכר לאלקמאר שם גרה
תקופה מסויימת בכתובת שניתנה על ידי משפחתה של אנטייה רוז .אחרי פשיטה של
המשטרה על הכתובת הזו נמלטה חרייט לבית הוריה של אנטייה ,שלמרות הוצאתו להורג
של בנם קייס ,ומאסרה של אנטייה ,המשיכו בעבודת המחתרת .הארי אשר העביר אותה,
כנראה בתחילת  1944לויטמארסום בפריזלנד ,שם הסתתרה אצל רופא .בבית הזה
הוסתרו גם רות ווסטרוויל ,בתו הצעירה של יופ ווסטרוויל ועוד שני יהודים.
אחרי כמה חודשי הסתתרות במרפאת הרופא העביר אותה הארי לבולסווארד .כאן
הסתתר גם הארי עצמו .חרייט נשארה במקום עד יום השחרור .היינץ הרץ ,שעליו
נרחיב בהמשך ,נספה באחד ממחנות ההשמדה*.21

גורמים חיוביים ושליליים בהסתתרות
מכל מה שכבר נאמר מתקבלת תמונה מורכבת של פעילות המחתרת ושל הנהלת
"החלוץ" אחרי לוסדרכט .מבצע ההסתתרות בלוסדרכט הצליח בגלל צרוף גורמים בעלי
חשיבות גם למרכזי הכשרה אחרים ,בכל הנוגע להצלחה או כישלון .הנהלת ה"פאבליון"
תמכה בהסתתרות ונקטה צעדים לפעולה כמו גיוס מימון ותעודות מזוייפות וכן כתובות
מסתור מראש .משלא הצליחו להשיג את הדרוש בכוחות עצמם פנו אל כמה לא-יהודים
לעזרה ,כשיופ ווסטרוויל הוא הרוח החיה ,שדאג לכל מה שעדיין חסר.
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הירידה המשותפת למסתור של חלוצי חאודה התנהלה בצורה דומה .ההנהלה שיתפה
פעולה ,דאגה למימון ואף הצליחה ,כמו בלוסדרכט לגייס כמה לא-יהודים שעזרו במציאת
מקומות מסתור .דירק ון סחאייק שהיה המנהיג הביא בעצמו כמה חלוצים לשעבר
מחאודה אל מעבר לגבול .הפעילות הצנועה של הקבוצה מחאודה נעזרה ב"קבוצת
ווסטרוויל" וגם במתגייסים חדשים כמו פראנס חריטסן שדאג לתעודות.
בניגוד לשני המרכזים הללו ,היה הכישלון של אלדן ,שגם בה הייתה תמיכה של ההנהלה
בהסתתרות ,תוצאה של חוסר עיסוק רציני בהכנות הדרושות .הם כנראה שמו יהבם על
ההבטחות הגרמניות ועל הסרטיפיקטים לפלסטינה-א"י .ארבעה חלוצים הסתתרו בכל
זאת ,וגם אילזה בירנבאום שסייעה למסתתרים ומצאה מקומות מסתור הם הוכחה לכך
שרשת סיוע הייתה קיימת.
הנהלת אלדן נכנעה לגרמנים ,שלא עמדו בהבטחתם להודיע מראש ל"ארגון דווינטר" על
הפינוי ,ובשל כך גם לא פעלה מערכת האזעקה בזמן .נשאלת כמובן השאלה על
משמעותה של עזרה כזו ,בהתחשב בהכנות הלא מספקות להסתתרות של החלוצים.
עם מרכזי ההכשרות הדתיות לא היו ל"החלוץ" כל קשרים בעניין ההסתתרות .מספר
חלוצים מהכשרות אלו הצליח להסתתר ונעזרו בארגון .אב פאך ) , (Ab Pachיליד 1923
מאמסטרדם למשל ,הצליח לברוח מהפשיטה המשטרתית על הכשרת פראנקר בסתיו
 ,1941עבד תקופה מסויימת באופן חוקי כשוליה אצל קצב יהודי ברוטרדם ,ירד למסתור
עם ניירות מזוייפים .הוא הסתתר בתשע כתובות מסתור שונות שקיבל מארגון "החלוץ".
את הכתובת האחרונה שבה הסתתר היה עליו לעזוב בגלל בגידה .הוא הגיע למשפחת
איכרים לא-יהודיים בוואנרוי שבברבאנדט .הקשר עם "החלוץ" אבד .בתחילת  1944קיבל
באופן פתאומי ביקור מהארי אשר ,ששמע על מקום הסתתרותו בהילחום .הוא הציע
לפאך להגיע לצרפת ,ומשקיבל את ההצעה יצא לדרך .במרס  1944נסע לפריס עם תעודות
מזוייפות אותן קיבל ברוטרדם ממנחם פינקהוף *.22
גם חלק מחלוצי לאך-קפל נעזרו בארגון "החלוץ" כדי להסתתר .בכמה אנשים מדובר לא
ברור.
בכל מה שנוגע לחלוצים שנותרו מה"וורקדורפ" באמסטרדם ,ארגון "החלוץ" הצליח
לסייע בהסתרתם של כמה מהם .חלקם נשאר בקשר עם "החלוץ" ודרכו קיבלו כתובות
למסתור ותעודות מזוייפות .בעזרת אנטייה רוז באמסטרדם ופראנס חריטסן בהארלם
קמה רשת של מסייעים לא-יהודיים שלא התמקדה רק בסיוע לחלוצים .בדרך זו ניצלו
ללא ספק כמה עשרות חלוצים .יש לזכור שהכשרת ה"וורקדורפ" חוסלה כבר במרס ,1941
לפני שארגון "החלוץ" החל לפעול למען הסתתרות אפשרית .בנוסף ,ביוני  1941וביולי
 1942נשלחו חלוצים בקבוצות שונות למחנות ההשמדה על ידי הגרמנים .קבוצה נוספת
של חלוצים נעצרה במאי  1943בפשיטה על פרוייקט גינון בזייבורחדייק.
על מספרם המד וייק של החלוצים שהצליחו להסתתר בעזרת ארגון "החלוץ" וקבוצת
ווסטרוויל" אין מידע .מדובר ככל הנראה בכמה עשרות ,כנראה  100איש .המספר היה
יכול להיות גבוה יותר ,אם הנהגת "ארגון דווינטר" ובעיקר יושב הראש שלה ,רו כהן,
שהיה בעל השפעה גדולה ,היו תומכים בהסתתרות .הוא יעץ זמן רב לאנשים שלא
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להסתתר ,כמו שתיאר פאול זיגל .הכנות לבנייתה של רשת כתובות של לא-יהודים שיעזרו
לא התבצעו על ידי "ארגון דווינטר" כלל.
תמונה כזו של פסיביות מקבלת גם חיזוק מעדותו של הנס מוגנדורף (Hans
) ,Mogendorfיליד  1922מדיסלדורף .הוא התישב אצל משפחה באיינדהובן ב – 1937
וכציוני נאמן הגיע ל"הכשרת היחידים" כשוליה בחנות הרהיטים של רו כהן בדווינטר.
אחרי שנה עבר לעבוד בחווה של איכר באוסלו ליד אנסחדה .בחווה זו השיג אותו צו
התייצבות במחנה עבודה יהודי .הוא החליט לא לציית לפקודה ,והודות לקשריו
החברתיים שמע על אירגון מחתרת בניימכן שסיפק לו תעודת זהות מזוייפת החליט
להסתתר .לפני שירד למחתרת פנה לרו כהן שיעץ לו לא לעשות כן .בשיחת טלפון גלויית
לב וחריפה בין מוגנדורף לכהן ,הודיע מוגנדורף שהוא איתן בהחלטתו*.23
רו כהן ומנהיגים אחרים של התנועה הציונית ,כמו אבל הרצברך וסאם דה וולף ,לא
הצליחו להבין את האופי הרצחני של האנטישמיות הגרמנית .רו כהן האמין להבטחת
הרשויות הגרמניות שהחלוצים יהיו מוגנים כל זמן שיעבדו בחקלאות ולא יסתתרו .הוא
לא היה מוכן לוותר על מפעל ההכשרה שבנה בעמל ובהתלהבות כה רבים .כשהתברר
באביב  1943שהגרמנים אינם עומדים בהבטחותיהם ,הסתתרו רו כהן ,אשתו אווה
ושלושת ילדיהם .רו כהן כבר היה אדם שבור .המשפחה מסרה עצמה לידי הגרמנים אחרי
מעצרה של הבת הצעירה רחל .רו כהן ,אשתו וחתנו רוב מאירסון )(Rob Meyerson
נספו בברגן בלזן .רחל נספתה במחנה אושוויץ .בתו הסלינה ) (Hesselineובנו הרמן
)(Hermanשרדו את המחנה ברגן בלזן ואת המלחמה.
גם באיזור הפעולה של "ארגון דוונטר" היה גרעין פעיל של מצילים ,כדוגמאת דרק
סניחאל וחבריו לדעה ,וכמו קבוצת המחתרת בדירן ,אם כי באופן כללי הייתה המוכנות
להגשת עזרה ולהסתרת יהודים בהולנד בסוף  1942ותחילת  1943מועטה.
צריך לזכור שהארגון הארצי לעזרת המסתתרים ( (Landelijke Organisatie voor hulp
 LO - aan Onderduikersהיה רק בשלבי התארגנות ראשונים .אילזה בירנבאום שעסקה
באותה תקופה בחיפוש כתובות להסתתרות עבור חלוצי אלדן ומאוחר יותר לחלוצי
"ארגון דווינטר" העידה ב –  1958ש'היה קשה מאד למצוא כאלה .התרשמתי פעמים
רבות שהעזרה מצד ההולנדים הייתה יכולה להיות גדולה הרבה יותר .הם היו לא פעם
די פושרים'* .24זוהי התבטאות זהירה מאד.
למחתרת ההולנדית במזרח המדינה היה חסר מנהיג מוביל כיופ ווסטרוויל שבעבודה
משותפת עם "ארגון דווינטר" היה יכול להשיג יותר ממה שהיה במציאות.
אחד הגורמים המכבידים על הפעילות היה הפיזור הגיאוגרפי של החלוצים ,שהיקשה
מאד על הקשר בינם לבין מרכז "החלוץ" והפך לאבן נגף בדרך .בנוסף היה כמובן המספר
הקטן של המצילים עליהם נשענו כל המסתתרים .מצילים אלו הותשו אחרי זמן.
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 .7בחיפוש אחרי החופש
"בקבוצת ווסטרוויל" היו למן ההתחלה תכניות להעביר את החלוצים לשווייץ.
בהולנד ,התברר ,קשה היה למצוא מספיק כתובות מסתור ,בין היתר מפני שהחלוצים
היו בולטים מדי ,אם בגלל המבטא הגרמני שלהם ואם בשל חזותם "היהודית" .ניסיון
להעזר במבריחי גבול להעברתם של שמונה אנשים לשווייץ ניכשל באוקטובר  1942ולכן
היה צורך במציאת דרכים חלופיות.
אחרי ההצלחה היחסית של מבצע הסתרת חלוצי לוסדרכט שלח שושו סימון מכתב
לנציג פלסטינה-א"י של ארגון "החלוץ" בז'נבה ,נתן שוואלב ) .(Nathan Schwalbבמכתב
דיווח לו שושו על הצלחת המבצע וביקש ממנו "מוצא" – כלומר נתיב בריחה לשוויץ,
ומימון* .1באף לא אחת משתי הבקשות יכול היה שוואלב לעזור .הוא היה מוגבל בכספים
והצוות שלו היה קטן .על "קבוצת ווסטרוויל" היה למצוא לבד את הדרך אל החופש.
בסתיו  1942התגלה ליופ ווסטרוויל נתיב החוצה את הגבול לבלגיה ליד הכפר בודל ,כפר
קטן ליד איינדהובן .את הנתיב הזה הגה יאספר דאמס ) (Jasper Daamsשעבד במפעל
"פיליפס" וגר באיינדהובן .מוצאו של דאמס היה בלוסדרכט והוא הכיר את בארנד ווטרמן,
אביה של מרים ,שבשל מסחר היהלומים שלו היה לו שותף באנטוורפן .לבקשתו של
ווטרמן ,יצר דאמס קשר עם השותף באנטוורפן ,ויחד הגו את הנתיב שעבר בבודל
ובהאמונט ,מקום קטן בצד הבלגי של הגבול .כאיש קשר שימש שוליה במיבשלת בירה
בבודל וגר בהאמונט*.2
בהוראת "החלוץ" יצא סימון ,שבגלל חזותו ה"יהודית" לא היה יכול לנוע בהולנד באופן
חופשי לעבד את הנתיב לפרטיו .על משימה זו עבד שושו בשיתוף פעולה עם ויל ויופ
ווסטרוויל ,איתם היה מיודד.

אשלייה שוויצרית
הבחירה בשווייץ כיעד בטוח הייתה מובנת .כבר מאמצע  1940ניסו יהודים לברוח
מגרמניה ומשטחי כיבוש אחרים לשווייץ .בהולנד עסק אוסף צבעוני של יחידים וקבוצות
קטנות במתן סיוע לבורחים .כדי להגיע לשווייץ היה צריך לחצות גבולות ומחסומים
רבים .בראש ובראשונה הגבול ההולנדי-בלגי שנשמר בקפדנות .הבידוק בגבול הבלגי-
צרפתי היה מעט יותר גמיש ,זאת מפני שהמשטר הצבאי בבלגיה ובצרפת היה נתון לאותו
פיקוד צבאי .ברצועה רחבה בצפון צרפת פעלו סיורים משטרתיים של הגרמנים שבדקו
את תעודות הנוסעים בקפדנות .הגבול בין שני חלקי צרפת – השטח הכבוש והשטח של
צרפת-וישי נשמר על ידי משטרת הבטחון הגרמני ומשמר הגבול של שלטון וישי כשלאף
אחד משני הצדדים אין אהדה ליהודים .כשהגרמנים פלשו לשטח וישי ב –  11בנובמבר
 ,1942נשמר הגבול בין צרפת ושווייץ על ידי הגרמנים שהשתמשו במלשינים כדי לחשוף
ולפרק ארגוני מבריחים של יהודים.
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לפי מחקרו של ההסטוריון ההולנדי ז'ק פרסר ) (Jacques Presserברחו מהולנד לשווייץ
כ  2500איש בתקופת המלחמה ,מעט פחות ממחצית המספר יהודים שהגיעו לשווייץ
בערך עד אוגוסט  .1942אחרי תאריך זה נחסם הגבול על ידי המשטרה השוויצרית
שחששה מגל גדול מדי של זרים להם קראו 'פליטים מסיבות של גזע כמו למשל היהודים',
ועלייה באנטישמיות .כ –  20,000יהודים נאלצו לחזור לשטח צרפת .מקרים מיוחדים
כמו חולים ,זקנים ,ילדים ונשים בהריון הורשו להיכנס .פליטים אחרים ,כמו למשל אלו
שכבר נכנסו למדינה ,הורשו להישאר*.3
כששושו סימון התחיל לבדוק את נתיב הבריחה באוקטובר  ,1942כבר הייתה האפשרות
להיכנס לשווייץ קטנה מאד .מדיווח מ  1946 -שנתנה אלמנתו סופי-עדינה ון ופוקרדן,
השניים נישאו בקיץ  ,1942אפשר לשחזר את המסלול הקשה שעשה ,כדי לצייר תמונה
של הקשיים במציאות של נתיב הבריחה*.4

סיור הכרות
שושו ועדינה סימון יצאו ב –  2באוקטובר דרך איינדהובן לבלגיה .היו ברשותם תעודות
זהות הולנדיות ותעודת מעבר מזוייפות המתירה להם לשהות בצרפת .למחרת חצו את
הגבול רגלית ליד בודל .אצל איכר מהימן נשארו ללון .בהתאם לעצתו יצאו ביום ראשון
והתערבבו בין המתפללים שהיו בדרכם לכנסיה ,כשהם שוב צועדים ברגל לעבר תחנת
הרכבת בהאמונט .שוטר ביקש מהם תעודות .לאישור השהיה בצרפת לא היה כל ערך
בבלגיה .לסיפור שהם עובדים בפריז ונמצאים בדרכם חזרה לא האמין ,אבל המזל שיחק
תפקיד .השוטר שיחרר אותם והזהיר אותם מפני הגרמנים.
ברכבת זיהו שושו ועדינה מיד יהודים פליטים אחרים ,כמו שהם וודאי זוהו על ידם .הם
קיבלו מיופ ווסטרוויל כתובת של סטודנטים הולנדיים בלאובן שהיו אמורים להכיר נתיב
בטוח לשוויץ .נתיב הבריחה הזה כבר היה מוכר לגרמנים ולא היה עוד בשימוש .מלאובן
נסעו לבריסל ,שם קיבלו לזמן מה חדר מחברים של יופ .הם הצליחו לשכור חדר לבסוף,
תמורת כסף רב ,ומדריך שהעביר אותם את הגבול לצרפת.
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ברכבת לפריז עברו שוב ביקורת
מסמכים ,שהסתיימה בהצלחה .ביום
למחרת נסעו לטור ,קרוב לגבול
שהפריד בין איזור וישי לאיזור הכבוש
ולא פגשו את המדריך שצריך היה ללוות
אותם לתוך שטח וישי.
שושו ועדינה סימון נאלצו לחזור לפריז,
שבה היו בידם כמה כתובות לקשר .אצל
זוג מבוגר שכבר עזר ליהודים שנמלטו
מהולנד בעבר ,יכלו להישאר לזמן מה.
הם קיבלו תעודות טובות יותר וכתובת
של מבריח גבול אחר ,שליווה אותם עד
לעיר ליון בשטח וישי.
העיר החופשית הייתה הקלה גדולה
עבורם .לא היו שם גרמנים ,לא הייתה
האפלה ואפילו תאורת הרחוב פעלה.
בליון היו לשושו פגישות עם מנהיגים
של התנועה הציונית כמו מארק
יארבלום ) ,(Marc Jarblumממנהיגי

יואכים-יכין שושו סימון
"פועלי ציון" .אלה כיוונו אותם למוייזאק באיזור הדרומי שלטארן א גרון .כאן היה
לתנועת הצופים הצרפתים-יהודיים מחנה לילדים שברחו מגרמניה ומפולין.
לשושו היו כמה מפגשים עם מנהיגי הארגון הזה ומתנועת "הנוער הציוני" ,שהיו להם
משרדים במואסאק .לא היה להם שום עניין לעזור לחלוצים מהולנד' .רובם חושבים
שהתכנית איננה הגיונית וגם אמרו לנו שיש להם מספיק מה לעשות עם האנשים שלהם.
פליטים יהודיים הולנדיים ששהו במוייזאק אישרו גם הם שאין שום אפשרות להעביר
חלוצים לשווייץ או לספרד .הכל נראה כאילו נכשלנו אבל אחד האנשים התנדב בכל זאת
לעזור'*.5
שושו חזר בסוף נובמבר להולנד .עדינה המשיכה במסלול הסיור .מליון נסעה ברכבת
ובאוטובוס לטונון על אגם ז'נבה ,קרוב מאד לגבול עם שוייץ .אבל גם שם חל שיבוש.
משהו במסמכים שהיו בידה היה פסול .במזל גדול הצליחה לחמוק מידיה של משטרת
וישי.
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עדינה סימון ון-קופורדן (שלישית משמאל) עם עוד שלושה
חלוצים באסן הולנד 1942 -
היא חזרה לליון והמשיכה משם למקום קטן ליד קלרמונט-פיראנד .כאן חיכתה עדינה
לשושו שחזר בסוף נובמבר מהולנד עם תכניות חדשות ,שלצד התכנית לברוח לשוויץ
כ ללו גם בריחה לספרד .שושו דיווח על התכניות החדשות גם לשוואלב ,איש "החלוץ"
בז'נבה.
התכנית כללה פניה לקונסול ההולנדי בפרפיניאן ,להבריח במשותף את החלוצים מהולנד
לספרד .משם ימשיכו החלוצים ללוב כדי להצטרף לצבא הבריטי בצפון אפריקה .התכנית
של שושו הייתה שנויה במחלוקת וכבר גרמה לסכסוך עם יופ הפציפיסט ,שאיים להפסיק
בסיוע אם התכנית תצא לפועל* .6הקונסול ,כפי הנראה יופ קולקמן ),(Joop Kolkman
שעזר בעבר לפליטים הולנדיים רבים לא נענה לתכניתו של שושו* .7קרוב לודאי שלא
רצה להרגיז את הגרמנים.
שושו נסע לגרנובל לשיחה עם אוטו גינייבסקי ) ,(Otto Giniewskiאיש מחתרת יהודי
וחוקר באוניברסיטה של ליון .כנראה הביאה השפעתו של גינייבסקי לכך שהשיחה הבאה
עם ארגון "הנוער היהודי" במואסאק התנהלה על פסים יותר חיוביים .סוכם ששושו יביא
את החלוצים אל הגבול המפריד בין השטח הכבוש לבין צרפת-וישי ,והצרפתים ילוו
אותם משם הלאה .הם 'יקבלו כרטיסים צרפתיים ,כרטיסי מזון וגם קורת גג עד שימשיכו
בדרכם לשוויץ או לספרד .הכל יעובד בדקדקנות ,והכתובות והדרכים יסומנו כולם*.8
עם החדשות הטובות האלה חזר שושו להולנד .עדינה נשארה בליון עם עוד שני חלוצים
מהולנד ,יופי נתנס ואיזק לווינברך ) . (Jopie Nathans & Isaac Leuvenbergהשניים
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קנו בריחה לשוויץ בכסף רב ,אבל נזנחו על ידי מלוויהם בפריז .ברובע היהודי מאראייס
בפריז פגשו במקרה את שושו שכיוון אותם אל אשתו בליון .השלושה החליטו להמשיך
לשוויץ יחדיו.
בעזרת המחתרת היהודית בליון נמצא מדריך בנקודת גבול שיביא אותם לגבול בערב חג
המולד שבו הביקורת בגבול רופפת .אחרי מסע עמוס בעיות ועם הרבה מזל הצליחו
לחמוק ממאסר והגיעו למחוז חפצם על שפת אגם ז'נבה .מדריך שיכור ששר בקולי קולות
הביא אותם עד הגבול שבו כבר עמדו שוטרים שוויצריים וחיכו .היות ולזוג לווינברך היו
קרובי משפ חה שכבר היו בשווייץ ,וליופי שהייתה לה תעודה מזוייפת המאשרת שהיא
בהריון ,וייתכן גם בגלל שזה היה חג המולד ,הם לא נשלחו חזרה והורשו להיכנס
לשווייץ*.9
לשושו סימון היה פחות מזל .לפי התכניות שהוכנו קודם ,הוא אירגן יחד עם יופ
ווסטרוויל את בריחתם של שניים ואחר כך ארבעה חלוצים מהולנד לבריסל .בסוף ינואר
נעצר על הגבול עם בלגיה ליד העיר ברדה .הוא הובל לבית הכלא בעיר וכנראה מפחד
שלא יעמוד בחקירה ויסגיר את חבריו ,או מפני שהיה מותש מהנסיעות הארוכות
והמסוכנות ,התאבד בכלא ב –  27בינואר .1943
לפי מחקרו של ההסטוריון הישראלי חיים אבני ,שחקר דרכי בריחה ,היה מסעו בן שלושת
החודשים של שושו הצלחה קטנה בלבד* .10מסקנה זו נראית שלילית מדי .ההתנסויות
של עדינה ,ושל חלוצים אחרים הוכיחו שבריחה לשווייץ אינה יעד בריחה יעיל בחלקה
הגדול ,אחרי שהגבול שלה עם צרפת נחסם ליהודים ,ואחרי כיבוש צרפת-וישי .היה קשה
להגיע לגבול ,ואם כבר הגיעו ,היו הפליטים תלויים בשומרי גבול שווצריים קפדניים מאד
שהחזירו רבים למקום ממנו באו .הנתיב היה גם "מורעל" מנוכחות של בוגדים ונוכלים
שראו ביהודים טרף קל.
בהגיעה לשוויץ נוכחה עדינה לדעת שלשוואלב ולארגון "החלוץ" אין די משאבים לסייע
לפליטים .הם נבדקו על ידי המשטרה השוויצרית חדשות לבקרים ולא העזו לסכן את
עצמם מפחד שאם יחרגו מהמותר לא יוכלו לעבוד כלל* .11עדינה הייתה לאשת קשר
בין "החלוץ-הולנד" לבין החלוצים המפוזרים מחוץ למדינה.
מאכזבת הייתה גם הידיעה שהארגונים היהודיים בצרפת-וישי לא שיתפו פעולה .קורט
בנימין ,איש ה"וורקדורפ" לשעבר ,שכבר למן ההתחלה ביקש והתחנן ליציאת חלוצים
מהולנד ,קיבל ב –  1942מהנהלת "החלוץ" אישור לדון עם שושו על דרכי מילוט לספרד,
וגם לבדוק אפשרות לכך .בתחילת  ,1943עם הגיעו לצרפת ,הגיע למסקנה שתנועת
"הנוער הציוני" אינה מאורגנת היטב כמו "החלוץ" בהולנד .לדעתו לא הבינו יהודי צרפת
החופשית עד לא מזמן ,מהו כיבוש גרמני .בליון חיו יהודים 'בשאננות ולא ראו את הסכנה
שעמדה בפתח' .זמן קצר לאחר מכן החלו הגרמנים באקציות נגד היהודים בליון
והשאננות באה לקיצה *.12
ההבנה המוגבלת של משמעות הכיבוש השפיעה גם על התנהגות הציונים הצרפתיים.
צרפת הייתה מיושבת בדלילות בהשוואה להולנד והייתה אזור קל ממנה להסתתרות .את
הבירוקרטיה הצרפתית היה קל לעקוף כשהיה מדובר במסמכים מזוייפים שהיו בנמצא
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בשפע .בקיצור ,הצורך במציאת נתיב בריחה מצרפת לספרד נראה לציונים הצרפתים
מיותר מלכתחילה .בעבודה המשותפת היה כנראה גם ניגוד אינטרסים פוליטי .בקרב
צעירים יהודיים  -הצופים היהודיים הייתה השפעה לתנועת הנוער הימנית – לאומית
"ביתר" .הם ודאי מצאו בקשר עם חלוצים סוציאליסטיים ובעבודה משותפת איתם משהו
מוזר*.13
בכל הפעולות של החלוצים ההולנדים בבלגיה ובצרפת התברר עד כמה חשוב המימון.
עם מימון היה אפשר לפעול בבטחון רב יותר ,לגייס מבריחי גבול טובים ומהימנים יותר
ולשלם להם ,אפשר היה לשחד פקידים ולקנות מסמכים נוספים .הזוג נתנס-לווינברך
הגיע ללא בעיות לפריז וקנה מאוחר יותר אישור על הריון שעזר להם כשהגיעו לשווייץ.
עדינה ושושו סימון ,כמו גם חלוצים אחרים ,נתקלו בבעיות כבר בגבול בין הולנד לבלגיה.
המימון ,שהיה חסר לחלוצים ,לא היה הבטחה למסע בטוח ,אבל יכול היה להפחית את
הסיכון בצורה משמעותית.

דרך לספרד?
לשושו והנהלת "החלוץ" היה ברור כבר בתחילת  1943שיעד הבריחה צריך להיות ספרד
במקום שווייץ .זה היה כמובן קל יותר להחליט ,קשה יותר לבצע .במעבר לספרד הייתה
קיימת אותה הבעייה כמו במעבר לשווייץ; איך להגיע לשם בדרך בטוחה .מנהיג המדינה,
הגנרל הימני הלאומן פרנקו ,קיבל בזמן מלחמת האזרחים בין  1936ל  1939עזרה נרחבת
מהגרמנים ומהאיטלקים .אחרי כניעת הכוחות הרפובליקנים בחר פרנקו לחזק את כוחו
ומעמדו .האהדה שלו הייתה נתונה באופן ברור למדינות הציר .אהדה זו באה גם לידי
ביטוי ביחס שלו לכ 6000 -היהודים שחיו בספרד .כתובותיהם נאספו ,ובעזרת פקידי
הממשל של הפלנגות הפשיסטיות התנהלו בברלין דיונים עם חוגי ה  SSעל גורלם .פרנקו
גם נתן את הסכמתו לדיוויזית מתנדבים ספרדיים ללחום לצד הגרמנים בחזית המזרח.
בתקופה הסוערת אחרי כניעתה של צרפת ביולי  1940איפשרה ספרד לאלפי פליטים את
הכניסה לתחומיה .בין הבאים היו גם יהודים רבים .חלקם הורשו להגיע עם אשרות
שהוכנו בין היתר על ידי הקונסוליה בבורדו ,ללא הודעה מוקדמת על כך לממשלה
הספרדית .פליטים רבים נשלחו חזרה ב –  ,1940וגם אחר כך .דוגמא למקרה כזה הוא
גורלו של הסופר הפילוסוף היהודי מגרמניה וולטר בנימין )(Walter Benjamin
שכתוצאה מכך התאבד ב –  .1940בשילוח חזרה לא הייתה שיטתיות ברורה .החלטות
מקריות של מפקדים מקומיים היו חלק מהסיפור.
אחרי נחיתת בעלות הברית בצפון אפריקה בנובמבר  ,1942ובשורת התבוסה של הגרמנים
והאיטלקים ביבשת זו ,התחיל זרם לאומי מתון יותר להשפיע על ממשלת פרנקו והקטין
את השפעתן של הפלנגות .פליטים רבים נקלטו בספרד החל מ –  1943וזכו ליחס הוגן*.14
רכס הרי הפירנאים היה מחסום עצום שלא ניתן היה למעבר מתחילת הסתיו ועד סוף
האביב בגלל הקור והשלג .רצועה ברוחב של  40ואחר כך של  80קילומטרים בצד הצרפתי
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של הגבול הייתה איזור אסור לכניסה למי שלא התגורר בה והרצועה הצרה בחוף הים
התיכון ובחופו של מפרץ ביסקייה במערב צרפת נשמרו בקפדנות על ידי הגרמנים.
במחצית חודש ינואר  1943עזבו בזוגות בזה אחר זה ארבעה חלוצים מהכשרת
ה"וורקדורפ" לשעבר ,ושניים מהכשרת לוסדרכט את הולנד לספרד .הזוג הראשון היו
קורט בנימין וקורט אהרליך ,שברח זמן קצר קודם לכן ממחנה ווסטרבורק .יופ ווסטרוויל
העביר אותם את הגבול הבלגי וליווה אותם עד בריסל .שושו סימון החליף אותו וליווה
אותם עד פריז .מבריח גבול העביר אותם את הגבול בין צרפת הכבושה לצרפת-וישי.
בנימין ואהרליך ,שני הקורטים ,שלא נראו יהודיים ,החזיקו בתעודות זהות מזוייפות .הם
התחזו לפועלים הולנדיים שחזרו מחופשה בבית לצרפת .השניים אמנם נעצרו בגבול בין
בלגיה לצרפת ,אבל הצליחו להשתחרר ממעצרם .בליון התייצבו ,לפי הוראותיו של שושו
במשרדי "החלוץ" ,אבל שם נמסר להם אחרי שבוע שאין אפשרות להגיע לספרד .הם
קיבלו תעודות זהות צרפתיות מזוייפות גרועות ואז הביא אותם חלוץ צרפתי לניס ,שאז
הייתה מסופחת לאיטליה .כאן הם היו בטוחים באופן יחסי ,מפני שהאיטלקים לא רדפו
יהודים באופן פעיל.
בנימין ואהרליך נשארו בניס כחודשיים .בזמן הזה הגיעו למסקנה ש'הארגון בצרפת לא
יוכל לספק לנו עזרה ,מלבד עזרה חומרית' .הם חיפשו עבודה בחווה בסביבה וקיבלו
מהולנדים בניס מסמכים חדשים ,טובים יותר .כאשר ממשלת בדוגליו – מוסוליני נכנעה
באוגוסט  1943וחתמה על הסכם שלום עם בעלות הברית פלשו הגרמנים לצפון איטליה,
כולל ניס והסביבה .בנימין ואהרליך נעו לטולוז ומשם ,בחלקו ברגל ,לכפר סן גירון לרגלי
הרי הפירנאים .נסיון ראשון לעבור את הרכס נכשל ,אבל ניסיון שני הצליח במקום אחר
על הרכס .מלווים במדריך ,הגיעו בנימין ואהרליך ,יחד עם עוד שמונה יהודים ולא-יהודים
אחרי מסע קשה בן ארבעה ימים לקטלוניה בתחילת ספטמבר*.15
הזוג הבא היו חלוצים מה"וורקדורפ" משה אוסטרר ) (Moshe Ostererופריץ בכראך
) ,(Fritz Bachrachהראשון יליד אוסטריה בן  22שהגיע להולנד בתחילת  .1939אחרי
חיסול ה"וורקדורפ" עבד כגנן בבית החולים "אפלדורנסה בוס" .על בארכאך לא ידוע דבר
פרט לכך שהיה זמן קצר חלוץ ב"הכשרת היחידים" של "ארגון דווינטר" .לשניהם היו
מסמכים מזוייפים .שניהם הובאו לגבול ההולנדי-בלגי על ידי נורברט קליין ב –  21בינואר
 . 1943משם נסעו לבריסל ,ופגשו את שושו למחרת היום .זה נתן להם כסף ותעודות
בלגיות .הוא אמר להם להישאר כמה ימים בבריסל ולחכות עד שישוב מהולנד.
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אוסטרר ובאכראך חיכו לשושו בבריסל תשעה
ימים אבל שושו נאסר בגבול ליד בודל .כספם
אזל ,והם נסעו לכתובת חירום שנקבעה מראש
באנטוורפן .לשם טילפן אליהם יופ ווסטרוויל
שאמר להם לחזור לבריסל ולחכות לו .יחד
נסעו השלושה שוב לאנטוורפן ,שם פגשו בזוג
שלישי שיצא לספרד :וילי גרלר (Willy
(Heinz
) Gerlerוהיינץ סכסטובר
) Sechestowerשניהם מהכשרת לוסדרכט.
הראשון היה בן  19והשני בן  .18לקבוצה
הצטרף מדריך בלגי "ריק" עליו נדווח מאוחר
יותר.

וילי גרלר בזמן ההכשרה בלוסדרכט.
היה בין החלוצים הראשונים שיצאו
בתחילת  1943לספרד

הארבעה נסעו יחד לפריז ומשם הלאה ישר
לבורדו .בבורדו העביר אותם "ריק" למלווה
צרפתי .דרך באיון הם נסעו ברכבת לכפר קטן
קרוב לגבול עם ספרד .כאן התחפשו לתיירים
והמדריך ,שלא העז להמשיך איתם הסביר להם

את המסלול שבו עליהם לצעוד' .מצב רוחי היה פטאליסטי .פריץ באכראך היה די נרגז,
שני בחורים גיבורים גדולים' העיד אוסטרר .הארבעה צעדו בנוף גבעות ,והגיעו לבית
קפה ספרדי .הבעלים היה מאד מופתע לראות אותם .המקום שבו חצו את הגבול היה
תמיד תחת משמר של שתי עמדות חיילים*.16
אם כן ,שתי בריחות מוצלחות לספרד .אבל משמעותן כנסיונות הכרות ,כדי שאחרים
יבואו בעקבותיהם הייתה קטנה .לבנימין ואהרליך לקח שמונה חודשים להגיע לספרד,
והם נאלצו להודיע שהעזרה המובטחת של המחתרת היהודית הצרפתית מאד מצומצמת.
בתקופה ששהו בצרפת היה להם ,עד כמה שניתן להוכיח ,רק קשר מועט עם "החלוץ"-
הולנד .בעוברם את הפירנאים הם כן זכו לסיוע של המחתרת היהודית ,שהייתה מעט
יותר מאורגנת .הבריחה של הרביעיה בחוף האטלנטי ,גם בהתחשב במהירות שבה
התבצעה ,הייתה הצלחה .אבל הייתה זו הצלחה שהתבססה יותר על מזל מאשר על הכרת
המצב .ולכן גם לא בטוחה כנתיב בריחה לחלוצים אחרים .משה אוסטרר והאחרים נאסרו
מיד עם חצייתם את הגבול הספרדי אבל לא נשלחו חזרה כמו שחששו .הם נעצרו בכלא
לזמן קצר ובהתערבותו של הקונסול הבריטי שוחררו במהרה.
אחרי זה שהו עוד כמה שבועות במעצר בית ושלושה שבועות במחנה מעצר לפליטים.
הם הצליחו להעביר מסר מקודד להולנד על הגעתם בשלום לספרד*.17
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קורט ריילינגר ודרך המילוט החדשה
אחרי מותו של שושו סימון קיבל קורט ריילינגר בן ה –  25מארגון "החלוץ" את התפקיד
לארגן את בריחת החלוצים מהולנד לצרפת ומשם לספרד .ריילינגר ,יליד  1917ממשפחה
ממעמד הביניים בשטוטגארט .אביו
היה יהודי ,ואמו קתולית .קורט ואחיו
הצעיר יותר היו פעילים מגיל צעיר
בתנועות נוער ציוניות ,האחרונה שבהן
"השומר הצעיר" והתנועה מסונפת לו
שמאל-
תנועת
"הוורקלויטה",
סוציאליסטית .למרות בריאות לקויה,
מילא ריילינגר תפקידי הנהגה שונים.
כשסיים את לימודיו בבית הספר
התיכון יצא ריילינגר ,צעיר רציני עם
רגש אחריות חזק ,לעבוד כמדריך
ב"וורקלויטה" במנהיים .הוא גם עבר
שם הכשרה כמסגר .אחרי שנה קיבל
תפקיד זהה בפרנקפורט.
ב –  1939עלה עם קבוצת חברים
לפלסטינה-א"י אבל חזר אחרי חודש
וחצי כפי שהבטיח ,כדי לנהל מרכז
הכשרה בסביבות ברלין .זמן קצר לפני
ספטמבר  1939הגיע להולנד והלך
לעבוד בווירינגרמיר והיה חבר בהנהלת
ה"החלוץ-הולנד" .אחרי חיסולו של

קורט ריילינגר שקיבל ב  1943את תפקידו
של שושו סימון בארגון הבריחה לצרפת
ה"וורקדורפ" פנה ל"הכשרת יחידים" אצל איכר באיזור דווינטר*.18
כשהוצע לריילינגר בפברואר או במרס  1943להחליף את שושו הוא היסס מעט .הוא היה
טיפוס יותר מופנם משושו ונהנה משנה וחצי של חיים בחווה ,רחוק מהמתח שיצרו
הרדיפות .הוא כמובן היה מודע למתח בגלל התפקידו בהנהלת "החלוץ" .יתרון חשוב
לעבודתו היה זהותו ה"חצי יהודית" ,והוא היה יכול לנוע בחופשיות ,ללא טלאי צהוב
וללא חותמת  Jבתעודת הזהות שלו .ריילינגר היסס קרוב לוודאי גם כי לא היה בטוח
שהוא האדם הנכון לפתור את הבעיות הגדולות שעמדו על הפרק .ראשית נותקו היחסים,
שהיו ממילא משובשים עם הציונים הצרפתים בגלל מותו של שושו .יותר בעייתי היה
הלחץ למצוא כתובות למסתור עבור חלוצי "ארגון דווינטר" שגבר בסוף  1942ותחילת
 ,1943מפני שחלק גדול מהסכמי הדחייה להתיצבות בווסטרבורק בוטלו .כל זה כשבהולנד
אין מספיק מקומות שבהם אפשר להסתתר.
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כנראה אחרי התייעצות עם יופ ווסטרוויל החליט קורט ריילינגר לבדוק את נתיב הבריחה
המוצלח דרך בורדו .לא ברור אם בהולנד ידעו על המעבר המוצלח של משה אוסטרר
וחבריו .נגד רצונו של יופ ווסטרוויל גדל מספר הקבוצות שיצאו לצרפת .ריילינגר יצר
חיש קשר עם יהודים ולא-יהודים אחרים שרצו להגיע לצרפת.

הקשר האנטוורפני
יופ ווסטרוויל יצא בחיפוש דרך בריחה בטוחה .בעזרת יאספר דאמס תוכנן הנתיב
דרך בודל .יאספר דאמס וחברו ב"פיליפס" וילם ון הייקרן )(Willem van Heeckeren
הפכו למקור תמיכה גדולה ליופ באיינדהובן .כאן יכלו החלוצים לשהות תקופה קצרה
בדרכם לחציית הגבול* .19ווסטרוויל עצמו נסע כמה פעמים לאנטוורפן כדי לבדוק איך
מבריחי הגבול המקצועיים מתנהלים .גבול הולנד-בלגיה היה תמיד איזור פעילות הברחה
עניפה .מצרכים שעליהם היה תשלום מכס היו סחורה מבוקשת .מרגרינה בלגית ,למשל,
הייתה הלהיט של שנות ה  .'30אחרי  1940הבריחו מצרכי מזון כמו חיטה ,אורז ושמרים
לבלגיה .בדרך ההפוכה הוברח להולנד בעיקר טבק צרפתי .המצב בגבול היה יכול להיות
מאד לא נעים .חיילים גרמניים ירו על המבריחים שהיו גם הם חמושים ולא פעם ירו כדי
להדוף את הגרמנים ולשמור מהם מרחק .למבריחים היה דימוי די חיובי בזמן המלחמה.
הם נחשבו על ידי האוכלוסייה לערמומיים בסגנון ריינארדט השועל מסיפרו של הסופר
הפלמי וילם די מאדוק מאקטה -
( ,)Willem die Madocke maecteשהעזו להתגרות בגרמנים .אם היה להם בכך גם
רווח אישי ,הדבר נסלח להם באהבה.
יופ ווסטרוויל פגש בסוף  1942את הנרי "ריק" לה ליברה )(Henri “Rik” Lelièvre
שהתגורר באנטוורפן ,שבו ראה אולי מן נפש חופשית בסגנון ריינארט השועל ,שיוכל
לעזור ,תמורת תשלום ,בהבאתם של החלוצים לחוף מבטחים .לה ליברה נולד ב – 1900
באוברפלט ,מקום קרוב לגבול ליד פאלקנסווארד .בין גיל  25ל –  35שייט כנווט על סירה
ועבד כמלצר עד שגוייס ב –  1939לצבא הבלגי בשל סכנת המלחמה .ביוני  1940שוחרר
כמו כל שאר שבויי המלחמה הפלמיים .לה ליברה עבר בהתנדבות לגרמניה בספטמבר
 1940ובתחילת  1941חזר לבלגיה .מסוף יוני אותה שנה עבד בצפון צרפת .מינואר 1941
ועד יוני  1942עבד כמתורגמן בשרות חברה גרמנית בבורדו .הוא היה לבוש אז במדים,
כנראה של ארגון הבניה הגרמני "טודט  "OTוכפי הנראה נשא בה תפקיד פקידותי כלשהו.
לפני שעזב לבורדו ,הצטרף לה ליברה לארגון הבלגי המחתרתי הימני "התנועה המלוכנית
הלאומית  "NKBשבשורותיה העביר אחרי חזרתו בספטמבר ובאוקטובר  ,1942כמה
פעמים מסתתרים ולוחמים לצרפת .בהוראת מפקדיו העביר גם טייסים בריטיים שיורטו
על ידי הגרמנים מעל הולנד ומעל איזור קומפיין בצפון צרפת.
חייו הפרטים של לה ליברה היו צבעוניים ממש כמו עיסוקיו .הוא היה נשוי ואב לשניים,
אבל כבר בראשית שנות ה –  '30חי יחד עם ג'וליה קול ) . (Julia Coleג'וליה התגוררה
ברובע הנמל של אנטוורפן ב"אכסניית צ'ה ג'וליה" שהיה למעשה בית זונות*" .20ריק"

119

לה ליברה היה אופורטוניסט שלא פסח על שום הזדמנות בתקווה להפיק רווח .ללא ספק
סיפר ליופ ווסטרוויל עלילות מנסיעותיו בשרות המחתרת הבלגית ועל מעללליו בצרפת.
על העיסוקים האתיים שלו סיפר ודאי פחות .יופ וריק חתמו על הסכם ביניהם .לפי עדות
של מריה קול ) (Maria Coleאחותה של ג'וליה' ,הוא הביא כל הזמן את אותו איש
הולנדי ,יחד עם עוד שניים שלושה יהודים' .האיש ,ללא ספק יופ ווסטרוויל' ,שילם לו
בכל פעם אלפיים פרנק לראש ,שהביא איתו' .היהודים נשארו באכסניה ,וגם על כך קיבלה
ג'וליה תשלום.
מריה קול נסעה פעמיים עם ריק לבורדו' .בכל פעם לקחנו איתנו שלושה יהודים
וכשהגענו לשם היה עלי לחכות בבית קפה ,וריק היה מביא את היהודים לכתובתם .למי
העביר אותם לא ידעתי וגם לא ראיתי .לבד מהפעמיים שבהן אני ליוויתי אותו לצרפת,
נסע ריק לבדו עם היהודים* .'21כמה יהודים ליווה לה ליברה לא ברור .מריה נוקבת
במספר שבו נכללים ללא כל ספק גם משה אוסטרר ושלושת החברים האחרים .יש
להניח שמלבד החלוצים העביר ריק גם יהודים אחרים לצרפת .לא ידוע אם כולם הצליחו
להגיע לספרד.
אחרי קבוצתו של אוסטרר ,על פי מריה ,הייתה עוד קבוצה של שלושה יהודים ששניים
מהם היו חלוצים .הם לא הצליחו להגיע רחוק .ב –  18במרס  1943נאסרו לה ליברה
וחבריו למסע באיזור קומפיין בצפון צרפת .לה ליברה היה כנראה רשום ברשימה של
מבריחי מטבעות .הוא נשלח למחנה הריכוז זקסנהאוזן ליד ברלין ושם נפטר בסוף מרס
 . 22*1945שני החלוצים ,שזהותם אינה ידועה ,נשלחו כפי הנראה דרך מחנה האיסוף
"דראנסי" למזרח .זמן קצר אחרי מאסרו של לה ליברה התייצבו עוד  13חלוצים באכסניה
של ג'וליה קול .על זה בהרחבה בהמשך.
מערכת היחסים המוזרה בין ווסטרוויל ולה ליברה התאימה להשקפת העולם הרומנטית
של יופ ,שראה בריק ההרפתקן הרומנטי נשמה תאומה .אין שום עדות לכך שהאיש
מאנטוורפן היה מעורב בהלשנה או בגידה .ההאשמה של הגרמנים בדבר הברחת מטבעות
היא בגדר ניחוש בלבד .ריק העביר כנראה כספים עבור אנשים פרטיים מבלגיה לצרפת,
או עבור המחתרת הבלגית לבורדו ,והגרמנים רק "קישטו" את העניין.

//////////////////////////

מציאת נתיב בטוח לבריחה לשווייץ או לספרד הייתה עניין קשה ,שבו עמדו "קבוצת
ווסטרוויל" ובאופן מיוחד שושו ,בודדים במערכה .לבגידה בשמונת החברים באוקטובר
הייתה השפעה גדולה ,והנהגת הקבוצה החליטה מכאן והלאה לא לעבוד שיתוף פעולה
עם אחרים .מעמדם של היהודים והלא-יהודים בשולי החברה ההולנדית היה גורם בעל
חשיבות בהחלטה להיות "בודדים במערכה" .קשריו של יופ ווסטרוויל בבלגיה לא פעלו
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יותר ,והחלוצים יצרו רק קשר רופף עם התנועה החלוצית בצרפת ,שבה לא היה ארגון
"החלוץ" מאורגן כהלכה .שושו סימון פנה עכב כך ליצירת קשרים עם תנועת הצופים
היהודיים הצרפתים שוודאי זיהו את האידיאליזם הסוציאליסטי ה"מרחף" שלו.
מה אמור היה להיו וצר משיתוף פעולה עם המחתרת היהודית בצרפת ,עליו סוכם ב –
 ,1942זוהי שאלה גדולה .בהתחשב בניסיון של קורט בנימין ,כנראה לא הרבה .רק באמצע
 1943התארגנה ההתנגדות היהודית לכדי יכולת עצמאית לפעולה ולארגון מסעות בריחה
לספרד .טיפוסי לבידוד בפעולתה של "קבוצת ווסטרוויל" הוא שיתוף הפעולה שלהם עם
לה ליברה וחברתו ג'וליה קול .יופ ראה בלה ליברה נפש תאומה אבל עבור המבריח
מאנטוורפן היה הכסף המניע העיקרי .יש לציין כאן שלה ליברה עבד תמורת סכומים
קטנים בלבד ,ועבור הסיכון הגבוה ,שילם בחייו.
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 .8הסתתרות בלימבורך ,גרמניה וצרפת
החודשים הראשונים של  1943היו קשים עבור אנשי "קבוצת ווסטרוויל" .שושו סימון
והמבריח לספרד ריק לה ליברה יצאו ממעגל הפעילים בגלל מאסרם .בכך הגיעה לקיצה
תכנית בריחה בנתיב אפשרי לספרד .ממשיכו של סימון ,קורט ריילינגר הצליח רק
חודשים מאוחר יותר לחדש את הקשרים עם המחתרת היהודית בצרפת .הלחץ על
הקבוצה גבר בגלל ביטול הסכמי השחרור שקיבלו החלוצים מההתייצבות במחנה
ווסטרבורק .חלוצים אלו פנו לקבוצה לעיתים תכופות בבקשות לסיוע בהסתתרות.
חיל סאלומה וסוונום
בתקופה זו הייתה בכל זאת גם התפתחות חיובית .באביב  1943יצר יופ ווסטרוויל קשר
עם חיל סאלומה ) ,(Chiel Salomèפקיד במנהלת המים המלכותית ההולנדית ,שנולד ב
–  1912בקורטחיינה על האי ההולנדי נורד -בווילנד בזיילנד .את שם משפחתו ירש
מאבותיו ההוגנוטים שהגיעו בתחילת המאה ה  18 -לזיילנד כדי להמלט מהרדיפות נגד
הפרוטסטנטים בצרפת .למשפחת סאלומה היו  11ילדים .אביו ,סוחר קמח ,היה ממשפחה
של טוחנים ועבד בעצמו כטוחן בתחנת קמח בזוטפן כמה שנים* .1חיל סאלומה היה
אינדיווידואליסט שהונע מהאמונה שהחוקים האנטי-יהודיים אינם מוסריים ושעליו
לפעול נגדם.
בסוף שנות ה –  '30עבד סאלומה כמפקח מדרגה שניה ברשת המים בהארדינגספלד .הוא
התגורר בדירה שכורה עם בנדיקס ) (Bendixשותף יהודי לדירה שאיתו שוחח רבות על
עניינים פוליטיים והמצב בגרמניה .באמצעות חבר זה הכיר גם יהודים אחרים מחורקם
ומהארדינגספלד .כשהגיעו הצווים האנטי-יהודיים הראשונים להתייצבות בווסטרבורק
מצא סאלומה מקומות מסתור לבנדיקס ולעוד שמונה יהודים באיידה.
הוא יצר קשר עם ,מה שהוא קרא' ,קבוצת מחתרת קומוניסטית' באמסטרדם,
שבשורותיה העביר יהודים בסופי השבוע למקומות מסתור .חיל עבד למען מטרה זו יחד
עם אחיו הנק ) (Henkויתכן שכבר בתקופה זו החלו ללוות יהודים למקומות מסתור
בלימבורך .באמצע  1942נעצר בתחנת הרכבת המרכזית באמסטרדם ביחד עם אישה
יהודיה שהיה עליו ללוות .הוא נחקר כמה פעמים על ידי משטרת הבטחון הגרמנית,
ולאחר מכן נשלח למאסר בן שישה שבועות בכלא באמסטלפיינווך* .2זמן קצר אחרי
שחרורו מהכלא ,בפברואר  1943שב חיל לעבודת המחתרת .אחרי מאסרם של שני
מסתתרים הוזהר חיל שהוא מועמד למאסר מחדש .בעלת הבית שלו נתנה לו כתובת
בבוקסט בבראבנד ושם הסתתר שלושה חודשים .בזמן הזה יצר קשר עם יופ ווסטרוויל.
הקשר נוצר על ידי חבר של אמו ,שעבד בבית הספר על שם מונטסורי ברוטרדם .לבקשתו
של יופ חידש את קשריו עם אנשי המחתרת בלימבורך שאליהם כבר הביא מסתתרים
בעבר .שני אנשי מחתרת שהכיר בסחאסברך במזרח לימבורך נקבו בשמה של הגברת
יוג'ני באוטט ,מנהלת בית הספר היסודי לבנות בסוונום .סאלומה נסע יחד עם זוג יהודי
לצפון לימבורך פגש את המנהלת בשעה  12:00בערך ,שוחח איתה על אפשרויות להסתיר
יהודים והשאיר באישורה של יוג'ני באוטט את היהודים בסוונום .היא גם הפנתה אותו
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לכומר הנרי פולינגס ) (Henri Vullinghsמחרובנספורסט שאיתו קבע פגישה .ארבעה
עשר ימים אחרי המפגש הראשון קיבל הודעה מיוג'ני באוטט 'אתה יכול להביא את מי
שאתה רוצה'*.3
חיל סאלומה ליווה מסתתרים בקיץ ובסתיו  1943מספר פעמים ברכבת לפנראיי ומשם
הם צעדו ברגל יחד שישה קילומטרים לסוונום .יוג'ני באוטט קיבלה אותם בסוונום
ודאגה למעבר הלאה למקומות המסתור המיועדים .כאלה היו פעמים רבות בסוונום
עצמו ,ולעיתים במקומות אחרים בצפון ובמרכז לימבורך .לקבוצה כזו השתייכו גם
האחיות סופי וגוסטל נוסבאום שכבר פגשנו בניסון הכושל שלהן למצוא מסתור
באמסטרדם.
סאלומה קיבל את ליווי המסתתרים בהודעה מיופ ווסטרוויל .בגלל סיבות ביטחון הוא
לא ידע בדרך כלל את זהותם של האנשים אותם ליווה או מאיזה רקע הגיעו .הוא ליווה
יהודים לא רק לסוונום אלא גם לכתובות במזרח לימבורך ופריזלנד ואפילו לאיכר
בסביבות ברדה .מרכז הפיזור לכפרים בפריזלנד היה בעיירה סנייק .סוונום היה ללא ספק
אחד המקומות החשובים לפעולות ההסתרה בהולנד .שלא בסיועו של סאלומה ,הסתתרו
בסוונום גם אחרים ,ביניהם כנראה גם כ – 20
חלוצים שהגיעו לתקופות קצרות או ארוכות.
סוונום היה כפר קטן מיושב בדלילות ,והיו בו
רק מספר קטן של אנשי המפלגה הנאצית
ההולנדית  .NSBהכפר התחיל להתפתח רק ב -
 1900בשל כריית כבול ופיתוח גני ירקות שייצאו
את תוצרתם בעיקר לגרמניה* .4כפרים קטנים
דוגמאת סוונום והכפרים השכנים ,אמריקה
וחראסהוק היו נפוצים בהולנד .תושבי הכפרים
הללו התעלמו מהמלחמה עד כמה שיכלו ,לטוב
ולרע .הכפר סוונום ,ברובו קהילה קתולית,
התברך בכומר בעל עניין בפוליטיקה שהיה
מעורב בהתנגדות לגרמנים מתחילת הכיבוש.

חיל סאלומה ,שהביא חלוצים ויהודים
אחרים ללימבורך ולפריזלנד
קתולי לא-קונפורמיסט
הכומר הנרי פולינגס היה בנו של מבשל בירה מקומי ונולד ב  .1885הוא למד מוזיקה
בשנות ה –  '20ברומא ובניו יורק .בשלב האחרון של לימודיו אצל המוסיקולוג ג'סטין
וורד ) (Justin Wordפיתח שיטה להפחת חיים מחדש במזמורי הכנסיה הגריגוריאניים.
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ב –  1928הגיע לרורמונד בהולנד ,כדי לנהל שם את הסניף ההולנדי של "מכון וורד",
וללמד את המורים במכון את שיטתו .אחרי שהביא ב –  1938את המכון לעצמאות
כלכלית וליציבות חינוכית התמנה לכומר בחרובנפורסט ליד סוונום*.5
הכומר החדש היה קתולי שמרן ,אבל בו-זמנית אדם ידען ונעים שבזמן לימודיו ברומא
הפסיק לתמוך בפאשיזם של מוסוליני והתייחס באותה צורה גם לנציונאל-סוציאליזם
הגרמני שנגדו הזהיר וחזר והזהיר במשך שנות ה  .'30בתפקידו כמנהל "סניף מכון וורד"
בהולנד היו לו קשרים בעולם המוזיקה.
היות ובחוגי ה  SDAPו  ,AJCהרבו בשירת
מקהלה ,השתייכו למעגל מכריו גם סוציאל-
דמוקרטים רבים שביניהם היו גם יהודים.
פולינגס התעלם בכך מהוראה מפורשת של
הכנסיה שאסרה לקיים קשרים עם יהודים
כבר ב –  .1924זו הייתה גישה יוצאת דופן
לכומר קתולי בלימבורך של שנות ה  .'30מיד
אחרי מאי  1940הודיע פולינגס בדרשה
בכנסיה שצבא הולנד הפסיד בקרב של ימי
מאי אבל המלחמה לא הסתיימה .מקיץ
 1940עסק בעזרה לשבויי מלחמה צרפתיים
שברחו מהשבי .הוא נעזר בשני כמרים
טריניקנס (Theo
תיאו
אחרים,
) Trienekensוז'אן סלוטס )(Jean Slots
שעזר לו במיוחד .דמות חשובה בסיוע
למסתתרים הייתה גם
בתמונה יוג'ני באוטט ב 1941
יוג'ני באוטט ,בת ה –  45מנהלת בית הספר היסודי לבנות בסוונום .היא נולדה בלויק
)לייז'( ,בלגיה ,אבל ב –  1942הייתה לה משפחה בצפון לימבורך .היא דיברה צרפתית
מושלמת .מאוחר יותר סייעו פולינגס וחבריו גם להימלטותם לצרפת ולספרד של טייסי
בעלות הברית שיורטו מעל הולנד כך שיוכלו לחזור ליחידותיהם באנגליה .עם התחלת
הגירושים למחנה ווסטרבורק בסתיו  1942התחילו להגיע גם המסתתרים היהודים.
פולינגס עבד גם בשיתוף עם העיתונאי הסוציאליסט מתיו סמיידס )(Mathieu Smedts
שנולד בחראסהוק והתגורר באמסטרדם ואיתו היה פולינגס מיודד *.6
פרט ללילי קטנר ,מ"קבוצת ווסטרוויל" הוסתרו באיזור רק אחדים כמו סופי וגוסטל
נוסבאום ומאוחר יותר גם רות טישלר ) ,(Ruth Tischlerשלושתן מהכשרת לוסדרכט.
בנוסף מצאו במקום מסתור עוד  15חלוצים מה"וורקדורפ" ומ"ארגון דוונטר" .המספר –
 30שנקב קאמרט ) (Cammeartנראה גבוה מדי .המספר שנוקב בו ון רנס )(van Reens
 75 -עד  100איש גם הוא מוגזם*.7
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לילי קטנר ) ,(Lily Kettnerבת ה –  ,20ילידת וינה ברחה זמן קצר לפני שהגיעה לסוונום
בסוף ספטמבר או תחילת אוקטובר  1943ממחנה ווסטרבורק .חיל סאלומה הביא אותה
לסוונום כי בלימבורך היו חזותה "היהודית" הכהה ובמבטא הגרמני הכבד שלה פחות
בולטים מאשר במקומות אחרים בהולנד .לילי נתנה עדות מפורטת ב –  1975על שהייתה
במסתור בסוונום .היא נשארה כשנה וחצי בחוותם של יאן ונלי ון אנקפורט & (Jan
) ,Nelly van Enckevortוהרגישה שם טוב' .לקחתי חלק בכל עבודות הבית והשדה.
הרווחתי משכורת של פועלת .את המשכורת העברתי לארגון שלנו ("החלוץ") ותרמתי לו
 " ....סופי נוסבאום ,שכפי שכבר הזכרנו ,שהגיעה בדצמבר  ,1943דיברה גם היא בזכות
המסתירים שלה .היא התגוררה בחווה קטנה והצטרפה למשפחה בכל יום ראשון
בביקורם בכנסיה .אבי המשפחה ניסה להעביר אותה על דתה בכל הזדמנות .כדי להגן על
עצמה סיפרה לו סיפורים רבים על פלסטינה-א"י 'ומצאתי הרבה הבנה' .לרצונם של
החלוצים היהודיים להיות חקלאים היה לו קשה להאמין*.8

חלוצים בצפון לימבורך
עד כמה הייתה העבודה המשותפת עם סוונום טובה ,גילה גם איש ההכשרה החלוצית
הדתית הארי אשר שתפקידו היה למצוא מקומות מסתור לחלוצי ההכשרות הדתיות
וחיפש כתובות בלימבורך .אחרי שהגיע עם קלרה רוטנברג ) ,(Klara Rothenbergאחת
החלוצות ,הלך אשר להביא אופניים מאדם שהכיר ,בגלל המרחק לכתובת המסתור שלה.
משחזר לא מצא את קלרה במקום המוסכם .הוא נתקף בהלה ,אבל מכר הרגיע אותו
ואמר 'זה בסדר ,המשטרה נעלה אותה בתחנה כדי להגן עליה'*.9
היחס החיובי היה ללא ספק תוצאה של השפעתם של הכומר פולינגס וחבריו .הכומר
מחרובנפורסט הפר בכך את ההוראה המפורשת של הבישוף למנס )(Lemmens
מרורמונד ,שאסר עליו להשתתף בפעילות מחתרתית .קטנר העריכה שבסוונום שבו
התגוררו כ –  3000תושבים שהו כ –  300מסתתרים מכל מני סוגים .לפי באוטט היו
ביניהם כ –  80ומאוחר יותר  100יהודים*.10
כ –  10מהם היו בתחילת  1944מחוגי החלוצים .ביניהם היה גם מאוריץ וטרמן (Maurits
) ,Watermanאחיה הצעיר של מרים וטרמן .בלילות חשוכים התכנסו החלוצים יחד
במבנה של לול תרנגולות בקרבת הבית בו הסתתר וולטר פוזננסקי (Walter
) , Posnanskiאחד החלוצים .באחד מהמפגשים הללו השתתף גם יופ ווסטרוויל .ליווי
החלוצים המסתתרים בסוונום ובסביבה היה בעיקר בידיו של חיל סאלומה .וילי
ווסטרוויל הביאה מדי פעם ללימבורך כסף ,כרטיסי מזון ודברים אחרים .היא התייצבה
בחנות כובעים בפלדן ליד פנלו בלימבורך' .שם בא מישהו לקחת אותי ולהעביר אותי את
נהר המאס בסירה לחרובנפורסט .11*....אחרי שויל וחיל סאלומה נאסרו בדצמבר ,1943
קיבלו על עצמם את הטיפול במסתתרים אלי וטרמן ) (Elly Watermanוהארי אשר.
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לימבורך לא היה גן עדן למסתתרים .שמועות על היותם באיזור והתנהגות לא זהירה
והלשנה הובילו לפשיטה של משטרת הבטחון הגרמנית ושל היחידה המיוחדת במשטרת
איינדהובן .הכומר פולינגס נאסר בתחילת מאי  ,1944והובא למחנה פיכט .מאוחר יותר
נשלח למחנות הריכוז זקסנהאוזן וברגן בלזן ,שם נפטר באפריל  .1945יוג'ני באוטט
נאלצה לברוח בתחילת מאי  1944והסתתרה בבארלו .אנשי מחתרת אחרים נאלצו למצוא
מסתור וכמה יהודים מסתתרים התגלו ונאסרו בראציה (אקציה).
סופי נוסבאום קיבלה בקיץ  1944מכתב אנונימי שבו 'הודיעו לי שאני יהודיה' למרות
שזמן קצר קודם לכן קיבלה סופי מפקיד בעיריה תעודה מזוייפת בה צויין שהיא תושבת
סוונום' .כאשר קיבלתי מכתב אנונימי שני שבו איימו שימסרו אותי למשטרה ,נאלצתי
לעזוב.12* '.
סופי הובאה לכפר פורסט בחלדרלנד אבל לא הרגישה שם בטוחה .היא חזרה לסוונום.
בגלל תחילתה של שביתת הרכבות ב –  17בספטמבר  ,1944לא היו רכבות והיא הלכה
ברגל לניימכן .ביום למחרת צעדה לרורמונד ,שם הסתתרה אחותה גוסטל .סופי לא יכלה
להישאר שם והמשיכה לסוונום דרך הגשרים על נהר המאס .היא מצאה מחסה בסוונום
ובסוף נובמבר שוחררה על ידי הבריטים.
גם עבור לילי קטנר עברו חודשי הכיבוש האחרונים במתח רב .בגלל סכנת הלשנה היה
עליה לעזוב את סוונום יחד עם רות טישלר ,חלוצה מלוסדרכט שכמוה הוסתרה בסוונום
גם היא ,למקום מסתור אחר .היעד היה צפון לימברוך .התקדמותן של בעלות הברית
הפכה את האזור לאזור לחימה ,וכך לא יכלו השתיים להגיע לשם והן נשארו במקום
המסתור שלהן.
זמן קצר אחרי כן הגיע קצין גרמני לחוות משפחת ון אנקיפורט ,והודיע שהחווה מוחרמת
לטובת מגורים של כ –  30חיילים כדי להגן על האזור מפני בעלות הברית .לילי ורות
נשארו יחד עם יאן ,נותן המסתור ובעל הבית בחווה .בכל כמה ימים הגיעו קבוצות של
חיילים .לילי ,שעבודות המשק הייתה מוכרת לה הייתה "הפועלת" ,רות "אחייניתה"
מהעיר .השתיים ישנו בלילות ברפת מעל הפרות והחליטו 'תמיד להישאר ביחד ,כדי
שהחיילים לא ימצאו אותן לבד* .13הסדר זה נמשך עד השחרור.

הסתתרות כעובדי כפיה
באביב  1943נראה נתיב בריחה שבמבט ראשון לא היה סביר אבל דווקא משום כך בעל
יתרונות .בעזרת פקיד במשרד העבודה באנסחדה הובא לתשומת ליבו של ארגון "החלוץ"
שישנה אפשרות להסתיר חלוצים כעובדי כפיה הולנדים שיוצבו בגרמניה" .החלוץ" אירגן
שתי קבוצות בנות חמישה איש כל אחת ,כולם כנראה אנשי "ארגון דווינטר" ,שנשלחו
עם תעודות זהות מזוייפות של שירות התעסוקה לבילפלד ולדורטמונד .כל החלוצים
עברו הכשרה מקצועית או שעבדו בחקלאות.
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הקבוצה הראשונה יצאה לבילפלד .כחודש מאוחר יותר כשנראה היה שהכל מתנהל
בהתאם לציפיות בבילפלד ,יצאה הקבוצה השניה לדורטמונד .הקשר בין המרכז
באמסטרדם לבין שתי הקבוצות נותק מהר מאד .יד המקרה הביאה ליציאתם של עוד
כמה חלוצים לעבודה בגרמניה כמה חודשים מאוחר יותר .הם נאסרו על הגבול בין בלגיה
להולנד אבל הצליחו בזמן חקירתם ,בעזרת סיפור הכיסוי שנתוניו היו רשומים
בתעודותיהם לטעון שהם פועלים הולנדיים שהיו באופן לא חוקי בדרכם לצרפת .הם
נשלחו אחרי חקירתם לעבודת כפייה בגרמניה.
אחד מאלה היה הנס מוגנדורף שהגיע בסוף יולי  1943לאסן וכבר בלילה הראשון נקלע
להפצצה כבדה של בעלות הברית שבה איבד את כל רכושו .כפיצוי קיבל  100מרק וחופשה
בת שבוע בהולנד .כמו שכבר דיווחנו ,היה מוגנדורף חבר בהנהלת "החלוץ" לפני
המלחמה .היו לו קשרים טובים עם קורט האנמאן ועם קורט ריילינגר ,ואת שניהם חיפש
מיד עם בואו לאמסטרדם .הם ביקשו ממנו לחזור לגרמניה ולחדש את הקשר עם
החלוצים בבילפלד ובדורטמונד*.14
מוגנדורף עשה כמצווה אבל בבילפלד לא מצא איש מהם .הם נאסרו כפי הנראה .את
הקבוצה בדורטמונד הצליח מוגנדורף למצוא.
בכוחות עצמו גילה מוגנדורף את השתלשלות העניינים שהובילו למאסר החברים.
השלטונות הגרמניים דרשו מהפועלים ההולנדים בגרמניה אישור מיוחד ולשם כך בקשו
פרטים מתעודות הזהות שלהם .החלוצים החזיקו במקרים רבים תעודות זהות גנובות
או "אבודות" ,והמספרים שלהן היו רשומים ב"רשימה שחורה" במרכז לרישום האוכלוסין
באמסטרדם .מסד נתונים זה היה מעודכן ביותר והרשימה של התעודות ה"חסומות"
נמסרה לגרמנים שביצעו בעקבות כך מעצרים .הליכים אלו ארכו כשלושה חודשים ולכן
נוצר הרושם בארגון "החלוץ" שהכל הלך כמתוכנן והסתתרות בפלוגות עובדי הכפייה
היא דרך הסתתרות טובה.
כשבהולנד נעצרו גדעון דראך ונורברט קליין ,מעצר שבמהלכו אולי נמצאה רשימה של
עובדים בפלוגות עבודת הכפיה בגרמניה ,נאלצה הקבוצה בדורטמונד להימלט מיד .הם
נעזרו לשם כך בשומרי גבול שהשאילו להם אשרה מיוחדת כדי לחצות את הגבול בבטחה.
הנס מוגדורף הצליח להזהיר את היינץ מוזס ) (Heinz Mosesוהיינץ לוין )(Heinz Levin
עוד שני חלוצים שנשלחו יחד איתו לגרמניה .הוא עצמו נעצר בנסיון לחצות את הגבול
מגרמניה להולנד .הוא נחקר ארוכות ,עונה ונשלח לחצי שנת מאסר בעוון חצייה בלתי
חוקית את הגבול .רק באפריל  1944חזר להולנד ומצא מסתור בטרוולדה ליד דווינטר.
ההסתתרות בין עובדי הכפייה ההולנדים בגרמניה עלתה לחמישה חלוצים כנראה
בחייהם .חרייט סטורק ,חברתו של היינץ הרץ ,אחד החלוצים שלא חזרו ,התלבטה אחרי
המלחמ ה בשאלה אם לא היה זה חוסר אחריות לשלוח את החלוצים לגרמניה בלי
הניירות המתאימים .זה היה פתרון מסוכן לכל הדעות ,שאפשר להצדיק על ידי הלחץ
הגדול שבו נאבקה הנהגת ה"חלוץ" באביב  .1943בהולנד לא היו די מקומות מסתור ,
חסר היה נתיב בריחה בטוח לצרפת והפקיד ההולנדי לא יכול היה להעלות בדעתו
שהתעודות ההולנדיות ייבדקו פעם נוספת בגרמניה .קרוב לוודאי שהיו יותר חלוצים
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שהסתתרו בין הפועלים ההולנדים בפלוגות העבודה ,אבל אלו לא עשו זאת בסיוע של
"החלוץ" אלא בכוחות עצמם וביוזמתם.
בצורה זו עבד גם הסופר החלוץ יעקב לינד מחאודה .אחרי שעזב את חאודה הוא עבד
כמלח באוניות גרמניות ששטו בהולנד בנהרות ובתעלות מנובמבר  ,1943ואחר כך
במעבדה בברלין .הוא שרד את המלחמה *.16

הרפתקאות באנטוורפן
עבר זמן רב עד שבהולנד נודע על מאסרו של מבריח הגבול מאנטוורפן באמצע מרס
 .1943לכן יצאו באפריל  1943עוד שני זוגות חלוצים מהולנד לספרד .הזוג הראשון היו
האחים ילידי אוסטריה יוסף וארתור היינריך .הם הגיעו מלוסדרכט למסתור באיימוידן
ומי שדאג להם היה יאן סמיט .הוא גם ליווה אותם לאיינדהובן .משם העביר אותם יופ
ו וסטרוויל את הגבול לבלגיה ליד בודל .לה ליברה היה אמור להתלוות אליהם משם
ולהביאם לגבול צרפת-ספרד כפי שעשה עם קבוצתו של משה אוסטרר.
ריק לה ליברה לא הגיע ,ולכן נתן להם יופ כסף והוראות להגיע לאנטוורפן לבית הזונות
של ג'וליה .רק כמה שבועות אחרי שהגיעו לאנטוורפן הגיעה גלויה ממחנה זקסנהאוזן
והובהר שלה ליברה נמצא במאסר .בינתיים הגיע גם הזוג השני – וורנר קאהן (Werner
) Kahnוארנסט "וילי" הירש ) (Ernst “Willy” Hirschלאנטוורפן .הכסף אזל במהירות.
לא היה להם ברור מה עליהם לעשות אחרי העלמו של לה ליברה .וילי הירש שהיה בן
 ,26היה מעט מבוגר מהשאר חזר לאמסטרדם ,כדי לטקס עצה ולהביא כסף .נאמר לו
לחזור לבלגיה ועל האחרים לחכות עד שתגיע קבוצה חדשה שתצא לספרד.
קבוצה זו ,שמנתה תשעה אנשים הגיעה במהלך מאי לאנטוורפן הם חצו את הגבול בליווי
של "תיאו" ,מחליפו של לה ליברה .על זהותו של "תיאו" אין מידע ,פרט לכך שכמו לה
ליברה ,הגיע מחוגי המבריחים הקשוחים של אנטוורפן .לבוש במדי ארגון הבניה הגרמני
"טודט" ותמורת תשלום קרוב לודאי ,הביא "תיאו" לצרפת באמצע מאי  1943את אמיל
גליקר ועוד שלושה חלוצים מחאודה ,אותם ליווה מהגבול ברכבת של הוורמאכט .לפי
עדות של ארתור היינריך אחרי המלחמה ,היה "תיאו" אסיר בורח*.17
בהעברת הקב וצה השניה של החלוצים היו שוב מחזות מעניינים כפי שמתברר מעדותו
של אחד מהם ,חלוץ חאודה ברי אשר .בתחילת יוני  1943הוא התלווה לילה אחד לאדם
חמוש באקדח ,יחד עם עוד  10חלוצים שיצאו מהכפר ההולנדי ברחן אופ זום והובאו
לבלגיה .אחרי הליכה נמרצת הגיעו לאיזור הפתוח שבמרכזו עבר הגבול ושהיה תחת
משמר גרמני כבד' .שכבנו מוסתרים בין העצים ואחד אחד היינו צריכים לרוץ כפופים
כדי לחצות את השטח .המתח היה רב ,אחד אחד חצינו ,בעוד "תיאו" עם אקדח שלוף,
מחכה עד שאחרון האנשים הגיע לקצה היער '.הכל עבר בשלום אבל כשהקבוצה כבר
הייתה כמה מאות מטרים בתוך שטח בלגי באו פתאום לקראתם שני גרמנים רכובים על
אופניים' .נשכבנו כולנו על האדמה ,אבל החיילים ,שוודאי ראו אותנו ,המשיכו לרכוב
הלאה" .תיאו" הסביר אחר כך שהם פחדו שהוא יפתח עליהם באש'.
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אחרי התמונות הפרועות הללו ,שלא היה להן כל קשר עם הפאציפיזם של "קבוצת
ווסטרוויל" ,התחילה באנטוורפן הרפתקה חדשה" .תיאו" הוצא ממיטתו באמצע הלילה
על ידי הגרמנים אחרי ריב שיכורים עם מבריחים אחרים .קבוצת החלוצים ,ששהו גם
הם כולם באותו המלון ,היו צריכים להימלט מיד כי היה סיכוי שהמדריך יישבר בחקירה
ויסגיר את כולם*.18
וילי הירש לקח על עצמו את ניהול מסע הבריחה אחרי שלה ליברה נאסר .הוא נסע כמה
פעמים הלוך ושוב לאמסטרדם וחיפש בקדחתנות דרך בטוחה לצרפת .הוא הגיע בסופו
של דבר להסכמה עם ג'וליה קול על הישארותם של תשעת החלוצים באכסניה שלה.
במקום היו עדיין גם ארבעת החלוצים ש"נתקעו" באנטוורפן .כך שהו באכסניה של ג'וליה
קול  13חלוצים .הם נאלצו להישאר בחדריהם מפני שבמקום ביקרו גם חיילים גרמניים.
העניינים התנהלו על מי מנוחות כמה שבועות ,עד שהגרמנים חשו בנוכחות חברי
המחתרת ,כנראה בגלל מריבה שפרצה בין ג'וליה לאחת הפרוצות ש"עבדו" במקום .בסוף
יוני נערכה הפשיטה .הפעם לא הייתה זו משטרת הביטחון אלא ה"פלדז'נדרמרי –
המשטרה הצבאית' .הסיבה לכך הייתה כנראה המצב העדין שנוצר – האכסניה הרי הייתה
בית זונות שבו בקרו חיילים גרמנים ,והשלטון היה ודאי מעוניין יותר בטיפול מהיר
בסוגיה מאשר בחקירה יסודית.
הודות לקור רוחו של וילי הירש וכישרון המשחק שלו ,קיבלו הגרמנים את ההסבר על
פועלים הולנדיים החוזרים לעבודתם בנורמנדי אחרי חופשה בלתי חוקית בהולנד.
כהוכחה יכול היה הירש להראות כמה אישורי נסיעה .ה –  13הובלו במשאית רגילה
למחנה צבאי ונשארו בו ארבעה ימים מפחידים .שם נודע להם שהם יוחזרו לעבודתם
בצרפת אחרי בדיקה רפואית.
פרט לאחד או שניים ,היו כולם נימולים .בדיקה רפואית הייתה עניין רציני ומסוכן עבורם.
על החלוצים היה לעמוד בשורה יחד עם עוד כ –  20גברים בלגיים .הגברים הבלגים שלא
נימולו נעמדו בין החלוצים בשורה .ברי אשר ,שהיה נימול ,עמד שני בשורה' .כשקיבלתי
את הפקודה – מכנסיים למטה – התחיל ליבי לדפוק במהירות .האיש שאל ,יש לך
לפעמים כאבים? עניתי בשלילה .תגובתו היחידה הייתה "הלאה" '.אחרי העיכוב הזה
הובלו החלוצים בתחילת יולי בליווי ארבעה חיילים גרמניים לנורמנדי* .'19סוף מפתיע
למצב מסוכן.

שינוי כיוון
מהאפיזודה באנטוורפן נעשו שני דברים ברורים .קודם כל היה צריך לנתק קשר עם
"תיאו" ,מחליפו של לה ליברה ,מפני שזה לא עמד בהסכמים .בכך הסתיימה למעשה
האפשרות למעבר מהיר לספרד .צרפת נשארה עדיין יעד אפשרי לבריחה .במדינה זו היה
השלטון בידי הצבא ,והאידיאולוגיה הנאצית בהתנהלותו הייתה פחות נחרצת .צרפת
הייתה גם מיושבת יותר בדלילות מהולנד והיהודים היו פחות בולטים בה ברחוב מה
שהפך את ההסתתרות בה לקלה יותר.
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מסקנה שניה מהפרק באנטוורפן הייתה שחציית הגבול בקבוצות גדולות לא היה צעד
חכם .לצערו של קורט ריילינגר ממשיכו של שושו סימון שנענה בתכניתו ללחץ שהפעילו
המסתתרים עצמם .מפני שהטרנספורט לא יצא לדרכו היה עליו לנסוע פעמים אחדות
בין ברחן אופ זום חאודה ורוטרדם .נסיעות אלו היו מסוכנות בגלל הבדיקות הרבות של
המסמכים לאורך הדרך .המסעות של הקבוצות הגדולות גם לא היו מוכנים כל צרכם.
התיאור של ברי אשר לנסיעה לבלגיה מבהיר זאת היטב .כך היו לחלק מהמשתתפים
חפצים רבים מדי והם היו לבושים בצורה בולטת מדי .ליאו לאוב ,למשל ,היה לבוש בשני
מעילים עבים אחד על השני למרות יום הקיץ החם .ה"חיצוניות היהודית" של חלקם
זיהתה אותם מיד כפליטים*.20
גם ויל ווסטרוויל הייתה פעם אחת מעורבת בליווי של קבוצה גדולה ,מה שלא מצא חן
בעיניה כלל .קורט ריילינגר מצא מישהו שהיה מוכן תמורת תשלום הגון להביא קבוצה
של חלוצים ויהודים אחרים במשאית לצרפת .הסכום שולם מראש ,הנהג היה אמור
לאסוף אותם בברחן אופ זום ,ואז היה על  14האנשים לחכות בפארק בעיירה' .לכל אחד
מהם היה תיק מסע מפוספס בלבן ובכתום .מאד בולט .כל ילד קטן היה יכול לזהות שזו
לא סתם קבוצת מטיילים'...
הנהג לא הופיע ,אבל קורט לא רצה לוותר על ניסיון הבריחה והציע לקבוצה אפשרות
לחזור לאמסטרדם או לבוא ולבדוק איתו את השמירה על הגבול ליד פוטן .ה –  14נסעו
באוטובוס ציבורי אבל חציית הגבול הייתה בלתי אפשרית .מארבעה שניסו לחצות בכל
זאת את הגבול נתפסו שלושה .היתר חזרו באוטובוס לרוזנדאל ,ומשם אי אפשר היה
להמשיך בגלל העוצר .ויל ,שהזיעה פשטה בה כשראתה את הקבוצה ,נשארה לצידו של
קורט כי לא רצתה לזנוח אותו במצב הבעייתי שנוצר .היא הגיעה בשלום עם הנשים
בקבוצה למלון בתקווה שהבעלים לא יהיה משתף פעולה עם הגרמנים ושכך יהיה גם
עם קורט והגברים' .הפלא ופלא ,יצאנו מזה בשלום' ,נזכרה ויל אחרי המלחמה*.21
לא קיימת תמונה ברורה של ניסיונות הבריחה לבלגיה ולצרפת .חלק מהחלוצים עזבו
כבר ב  1942 -באופן עצמאי לצרפת .מלבד שרגא אנגל מ"ארגון דווינטר" שהגיע לצרפת
ורולף שלוס מחאודה שהגיע לשווייץ ,היה למשל גם וילי סימונס )(Willy Simons
שהצליח להגיע לשווייץ אבל חזר מאוחר יותר לצרפת כדי להצטרף ללוחמי המק"י
הצרפתי .במסגרת זו נעלמו עקבותיו* .22
חוסר בהירות קיים גם לגבי קבוצות גדולות יותר ,שבין יוני ואוגוסט  1942עזבו דרך
בלגיה לצרפת .היו לפחות ארבע או חמש כאלו .נוצר הרושם שקורט ריילינגר עבד
בשיתוף פעולה עם אחרים ,יהודים ולא-יהודים שהיו לרשותם גם מסמכים וגם מימון.
בחלק מהמסעות היו גם בורחים לא-יהודים ,כדי לבלוט פחות .לעיתים התנהל הכל
כשורה .לרוב ,על פי הרושם ,זה הסתיים בכישלון .מקס קרסצובר ),(Max Krzszower
בן  18וחבר הכשרת לוסדרכט היה ביוני  1943חבר בקבוצה של יהודים מהולנד שנפלו
בידי הגרמנים ליד הגבול .קצין גרמני הסביר להם שיש מידע שהם יהודים עם תעודות
מזויפות' .מי שלא יסגיר עצמו מרצונו ,לפני שהעובדות יתבהרו בהאג מחר בבוקר ,יועמד
ליד הקיר ויוצא להורג' .מקס ידע שיש לו ניירות טובים שלא נכללו ברשימה השחורה.
הוא היה היחידי שלא הסגיר עצמו .למרות חקירות קשות הצליח לדבוק בסיפור הכיסוי
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שהוא הולנדי ממוצא אינדונזי בדרכו לצרפת לעבודה .בסופו של יום הורשה לחתום על
עבודת כפיה ,ממנה ברח זמן קצר אחר כך כדי להגיע לצרפת בסיועו של יופ ווסטרוויל*.23
ביולי  1943יצאה שוב קבוצה ,הפעם עם  34אנשים שבה היו גם הנס מוגנדורף ואישתו
בינה ) .(Binaהם נעצרו ליד פוטן .רק שישה ,הזוג מוגנדורף ,הזוג לוין ,היינץ מוזס ואחד
בשם לוין ,שדבקו בזהותם המזוייפת לא נשלחו כעונש לווסטטרבורק .מוגנדורף ,מוזס
ולוי נשלחו לעבודת כפיה בגרמניה.

רשת חדשה
קורט ריילינג יצא בתחילת אוגוסט  1943לצרפת כדי לחדש את הקשרים של שושו סימון
עם תנועת המחתרת היהודית הצרפתית ,וכדי להנהיג את המספר הגדל והולך של חלוצים
שנשארו בצרפת .לאחר מכן התנהלו המסעות מעבר לגבול בקבוצות קטנות של שניים
או שלושה משתתפים .מאוחר יותר יצאו שוב קבוצות גדולות יותר עם אשרות נסיעה
מזוייפות .בנוסף ליופ ווסטרוויל נלוו לקבוצות גם מנחם פינקהוף ,יאן סמיט ,באוקה
קונינג וטינוס סחאבינג ) .(Tinus Schabbingהאחרון היה חבר חדש בקבוצה.
סחאבינג נולד ב –  1918באמסטרדם .באביב  1943הביא זוג יהודים גרמנים ,מכרים של
אשתו לאנטוורפן ,כשלב ראשון בדרך לשווייץ .אחרי ילדות קשה היה למעבד מתכות.
כדי לחמוק מעבודת כפייה בגרמניה עבד במיני עבודות בנורדאוסט פולדר .סחאבינג היה
פעיל ב  AJCאבל במיוחד נרעש מהיחס הבלתי הוגן ליהודים .טיולו הקצר לאנטוורפן
נודע בדרכים עקיפות לחוגים ב"החלוץ" וכמה שבועות אחר כך ,יוני או יולי  ,1943ביקרה
אצלו לורה דורלכר ששאלה 'טינוס ,תהיה מוכן לעבוד בשבילנו? ככה זה בעצם התחיל.
פשוט מאד .אתה תשמע מאתנו אם מישהו יצטרך להעלם24* '.
גם יופ ווסטרוויל הגיע לביקור' .הוא רוצה לבדוק מי אני' ,חשב טינוס לעצמו .מה שראה
כנראה מצא חן בעיניו כי מקיץ  1943ליווה טינוס חלוצים לבלגיה .בדרך כלל שניים או
שלושה בקבוצה .על בודל ,שם ביקר עם יופ כדי לראות את המקום ,לא רצה לדבר 'דרך
די ארוכה וישרה ....הכל פתוח ועירום .לא מצא חן בעיני בכלל '.במקום זה חיפש מסלול
משלו ,דרך פוטן .הוא התידד עם בעלים של בית קפה ששמר עבורו על תעודת זהות
בלגית מזוייפת .איכר אחד נתן לו רשות לעבור דרך השטח שלו לבלגיה' .דרך גינות
אחוריות שונות העביר חלוצים את הגבול ,בנתיב שבסופו הגיעו לתחנה של חשמלית
שהביאה אותם לאנטוורפן .טינוס סחאבינג עבד בדרך דומה לחיל סאלומה .לורה דורלכר
מסרה לו היכן עליו לאסוף את האנשים אבל לא את זהותם .הוא מצדו הסביר להם איך
יהיה סדר הדברים הלאה .נסיעה הרכבת ובאוטובוס לפוטן ,אבל נפרדים זה מזה .בפוטן
ירדו ויהיה עליהם ללכת אחריו ,ולשמור מרחק .כדי שיקל עליהם לראותו לבש תמיד
צעיף אדום .השלב האחרון היה נסיעה בחשמלית לאנטוורפן .מקס וינדמילר – "קור"
בכינויו המחתרתי ,החליף אותו באנטוורפן וליווה אותם הלאה .טינוס ערך כ –  20מסעות
לאנטוורפן .פעם אחת ,מתוך סקרנות התלווה לקור במסע עד פריז.
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יחד עם זאת ,עזר גם בסיוע למסתתרים
ופעם או פעמיים גם במבצעי בריחה
ממחנה ווסטרבורק .טינוס החזיק
באישורים מזוייפים של הממונה על
העבודה וכמפקח של משרד החקלאות,
וכך יכול היה לנוע באופן חופשי ברחבי
המדינה .בחציית הגבול נעצר פעמיים.
בפעם הראשונה השתמש באישורים
הללו ,ובפעם השניה היו איתו יאן סמיט
ופראנס חריסטן שהצהירו כי הם
מבריחי טבק .ההסבר הזה התקבל ,אבל
הם איבדו את הטבק שהיה להם וכן
סכום כסף רציני .בגלל הכנסותיו
הנמוכות בעבודה ,קיבל סחאבינג גם
סכום חודשי של  200גולדן מארגון
"החלוץ"*.25
בצרפת ובבלגיה הוקמה רשת נוספת.
קורט ריילינגר החל לעזור בהעברת
חלוצים לצרפת ובסיוע שם .בקבוצה זו
היו מקס וינדמילר ווילי הירש.

טינוס סחאבינג .הוביל חלוצים לאנטוורפן
בשיתוף פעולה עם קבוצת ווסטרוויל וסייע
גם במבצעי הבריחה מווסטרבורק.

מקס וינדמילר נולד ב –  1920באמדן ,גרמניה .הוא היה בנו של סוחר בקר ושוחט .כאשר
נאסר המסחר על היהודים על ידי הנאצים בגרמניה עזבה משפחת וינדמילר להולנד .הם
התיישבו בחרונינגן ומקס החל בפעילות בתנועת נוער ציונית .בסוף שנות ה –  '30הצטרף
ל"הכשרת היחידים" של "ארגון דווינטר" ועבד בחווה בסביבת אסן .ב –  1939עמד לעזוב
עם הוריו על סיפון האניה "דורה" לפלסטינה-א"י אבל רו כהן ביקש ממנו להישאר ולפעול
למען הארגון בהולנד.
מקס ירד למחתרת וחזר לאסן ועבד שם עד סוף  .1942באותו הזמן עסק בסיוע
למסתתרים אחרים בחסות מסמכים שזייף עבורו פראנס חריטסן .איתם גם עזב לבלגיה
כדי להיות חוליה בשרשרת הפעילים להעברת חלוצים לצרפת .מאוחר יותר החל לעבוד
מפרי ז .מקס וינדמילר ,שהיה מוכר בשמו המחתרתי "קור" היה בעל אופי מסודר ומתון.
בזמן נסיעה ברכבת ניגן הרבה במפוחית פה .בין המנגינות היו פזמונים צרפתיים וביניהם
שולבו גם שירים יהודיים כמו "הבה נגילה" ולחנים חלוציים אחרים .כשנשאל על ידי
חברים לנסיעה לפישרם של הלחנים האלה ענה מקס שאלו שירי עם הולנדיים*.26
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ארנסט "וילי" הירש ) (Ernst “Willy” Hirschהתגלה באנטוורפן ככישרון אירגוני קר רוח.
הוא נולד ב –  1916באקן ,גרמניה ,ליד הגבול עם הולנד .הוא היה חבר בתנועת הנוער
"השומר הצעיר" .ב –  1939הגיע להולנד ועבד בהכשרת "הוורקדורפ" .עם חיסולה המשיך
ב"הכשרת היחידים" .וילי הירש לא היה תלמיד חכם אלא אדם פשוט ומעשי .הוא היה
בעל יוזמה ותעוזה גדולות .הרכב תכונות כזה היה מעולה לתקופת מלחמה .בצרפת עסק
בתחזוקת הקשרים בין החלוצים והיה גם איש הקשר עם המחתרת היהודית
הצרפתית*.27
מאוחר יותר התרחבה רשת הפעילים של ריילינגר עוד יותר.

מסמכים חדשים
כדי לעקוף את תחנות הביקורת ,עברו החלוצים בתחילה מבלגיה לצרפת דרך "הגבול
הירוק" כלומר שבילים ביער ודרכים בין שדות .הגבול ההולנדי-בלגי היה מסוכן במיוחד
מבחינה זו .לפי מנחם פינקהוף ,פעם שחצו את הגבול יכלו לנשום לרווחה ,ואם הגיעו
לצרפת הייתה הרגשת הרווחה גדולה עוד יותר* .28בהדרגה החליפו התעודות והאישורים
את דרך ההברחה של "הגבול הירוק" המסוכן ,אבל זו לא נעשתה מיותרת .הסכנה הייתה
טמונה במסמכים שלא תמיד עמדו בביקורת או שלא היו ברי תוקף .כששושו סימון עבר
את הגבו ל בפעם הראשונה הוא השיג אישור עבודה צרפתי מזוייף שלא היה לו כל ערך
בבלגיה ,ורק מעט יותר ערך בצרפת .באחת מנסיעותיו של שושו לצרפת הוא השיג
אישורי נסיעה ריקים לשימושם של עובדי כפייה מחו"ל ,שבהם אפשר היה להשתמש
כמו שעשה וילי הירש.
כדי לחצות את הגבול ההולנדי-בלגי לא היה לאישורים אלה כל תוקף .לחציית הגבול
היה צורך במסמך עם "סימני מים" שאי אפשר לשכפל ,והקושי עוד התגבר עם הקמתו
של מרכז גרמני לפיקוח על אישורי תנועה שנפתח בשדרות שאנז אליזה בפריז*.29
המשרד הזה בדק את כל אישורי התנועה של הצבא הגרמני ורשויות השלטון הגרמניות
באירופה המערבית .מרכז הפיקוח למזרח אירופה הוקם בקייב.
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מקס וינדמילר "קור" משמאל ,עם
חבר "החלוץ" האראלד סימון
) .(Harald Simonליווה חלוצים
לבריסל ולצרפת .מקס ניספה זמן
קצר לפני תום המלחמה ב"צעדת
מוות" מאחד ממחנות הריכוז.
האראלד סימון נאסר ב – 1943
ברוטרדם ונרצח באושוויץ.

הראשון שהיה בידיו אישור לחציית הגבול היה היינץ פרנקל ,יליד  1921מוינה .הוא הגיע
ב –  1939כנער בן  18להולנד ,הצטרף ל"הכשרת היחידים" ,ועבד אצל איכרים בחלדרלנד
ובאובראייזל במזרח הולנד .בתחילת  1943הסתתר במלון בחסות תעודת זהות מזוייפת,
נבגד והצליח להוכיח שהוא "חצי יהודי" בלבד .כתוצאה מכך הורשה לעסוק בעבודות
שונות בבית המעצר באנסחדה .הוא הצליח לברוח לאמסטרדם וממנה ,בעזרת קורט
ריילינגר ותעודות מזוייפות חדשות המשיך לצרפת.
פרנקל נראה מאד לא יהודי בשערו הבלונדי .הוא דיבר גרמנית במבטא וינאי ,אותו הסביר
בצרפת למנהל הגרמני שלו בכך שאמו נולדה בוינה .הסבר זה הביא לכך שפרנקל התבקש
על ידי הבוס לגייס עובדים בהולנד עבור המפעל שלו ,בתמורה לפרמייה בת  1000פרנקים
צרפתיים .בצרפת הייתה תופעה רחבה של נטישת מקומות עבודה ותמיד היה צורך
בעובדים חדשים .השניים יצאו לפריז ,שבה היה אחיו של הבוס איש הקשר של חיל
האוויר הגרמני בצפון צרפת ובלגיה .למרות שלא היה מוסמך לכך ,כתב האיש מכתב
שבאמצעותו קיבל פרנקל אישור מעבר בגבולות בלגיה-צרפת ובלגיה-הולנד .כמו כן קיבל

134

 50אי שורי חופשה ריקים .תפקידו הרשמי היה עכשיו "מלווה לאזרחים עובדי
הוורמאכט"*.30
היינץ פרנקל שנהנה להתגרות במזל נסע לאמסטרדם והתייצב במפקדת הוורמאכט ,שם
קיבל משרד וטלפון .לאחר מכן ,הלך עם הניירות למשרדי "החלוץ" .קורט ריילינגר טען
שהם מסוכנים מדי .הנס אהרליך לא הסכים עם הדעה השלילית הזו והציע לבדוק את
אישורי החופשה באופן אישי אצל המפקד המקומי בכיכר המוזיאונים .הכניסה לבניין
המפקדה הייתה אסורה ליהודים ,ואהרליך חזר עם אישור למסמכים של פרנקל .בנובמבר
 1943יצאה לדרך קבוצה ראשונה של  11איש עם המסמכים הללו כ"עובדי החומה
האטלנטית" – שישה חלוצים וחמישה סטודנטים הולנדיים .ברוזנדאל התברר שחסר
להם האישור שנדרש על ידי "מרכז הפיקוח" .אחרי מריבה קשה עם משמר הגבול ,ואחרי
שמפקד המשמר נרגע מעט ,הורשתה הקבוצה בליוויו של פרנקל להמשיך בדרך*.31
בגלל שהיה ברור שללא האישור ממרכז הפיקוח חציית הגבול פעם שניה לא תהיה
אפשרית ,נסע מנחם פינקהוף מספר פעמים מהולנד לפריז .כדי לקבל אישורים לחלוצים,
היו לו תעודות זהות מזוייפות אותן הסתיר בתוך תחתית כפולה של מיכל לחמאה .בפריז
הקים ריילינגר מעין מרכז לזיופים שבו "הוכשרו" ונחתמו הצהרות של מעסיקים בעזרת
חותמות מזוייפות והוצמדו לתעודות הזהות .עם המסמכים הללו נסע מנחם שבתעודת
הזהות המזוייפת שלו צויין שהוא מהנדס צבאי ,ל"מרכז הפיקוח" בשאנז אליזה ושם
נוספו האישורים הנחשקים עם סימני המים .אהרליך נסע כמה פעמים מנורמנדי ל"מרכז
הפיקוח" כדי לאשרר אישורי חופשה .לאהרליך ולפינקהוף הייתה טמונה סכנה גדולה
במקרה של בדיקה אצל המעסיקים שנרשמו באישורים .אלה הרי לא ידעו דבר .למזלם
של כולם ,בדיקה כזו מעולם לא התקיימה*.32
בעצה אחת עם פינקהוף וריילינגר ליווה היינץ פרנקל קבוצות של עשרה עד עשרים
פועלים לחוף הצרפתי מספר פעמים .לצורך זה נסעו ברכבת צבאית ,שפעם בשבוע נעה
מגרמניה דרך מאסטריכט בהולנד ובריסל לליל בצרפת .בכל קבוצה היו כשישה חלוצים.
בעדות אחרי המלחמה העריך פרנקל שהוא העביר כ –  150איש לצרפת .מספר זה נראה
גבוה .על פי פינקהוף היו סך הכל ארבעה מסעות והאחרון שבהם נגמר באסון .את ההבדל
בין ההערכות אפשר בקלות להסביר בעובדה שפרנקל ליווה גם קבוצות ללא חלוצים .סך
הכל הגיעו באמצעות אישורי החופשה המזוייפים כמה עשרות חלוצים לצרפת*.33
המסע האחרון ב –  1944נכשל מפני שפינקהוף ופרנקל שוכנעו על ידי לוחמת מחתרת
הולנדית מסורה ,להעביר את החבר הגרמני העריק שלה לצרפת .בביקורת ברכבת זוהה
האיש ,מה שגרם למאסרם של כ –  12אנשים בקבוצה .אחרי מאסר בן כמה חודשים
בכלא בסחוונינגן הוצא העריק להורג .אותו עונש חיכה גם ל"מלווה הפועלים" פרנקל.
הוא הודה ביהדותו .הגרמנים שלחו אותו לצריף העונשין במחנה ווסטרבורק .חברו
למאסר ,מנחם פינקהוף הורשה להתלוות אליו גם כשנשלח לברגן בלזן .פרנקל שרד את
המלחמה* .34בגלל המאסרים בתחילת  1944הופסקה חציית הגבול בקבוצות" .קבוצת
ווסטרוויל" שבה לפעול בנתיב הישן  -חצייה דרך "הגבול הירוק" .בשנה אחת ,מאביב
 1943ועד אביב  1944יצאו בנתיבי בריחה שונים כ –  150חלוצים מהולנד לצרפת.
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עבודה עבור אירגון טודט
בדרכים שונות לברוח לצרפת זה דבר אחד .להישאר שם מחוץ לטווח הראייה של
הגרמנים זה דבר אחר לחלוטין .במילים אחרות ,החלוצים היו זקוקים לסיפור כיסוי
שיסביר את שהייתם בצרפת .סיפור כזה היה ארגון הבנייה הגרמני טודט  ,TOהארגון
האחראי לבניית החומה האטלנטית .הרעיון להעסיק שם במסווה את החלוצים נולד
ב"קבוצת ווסטרוויל" באביב  ,1943באותו הזמן שבו התבצע הנסיון להסתתר בפלוגות
העבודה בגרמניה וגם הושפע ממנו .תעודות הזהות והאישורים למעברי גבולות  -הניירות
המזוייפים היו חסרים .ל"תיאו" מחליפו של לה ליברה ,היה פתרון .לבוש במדי ארגון
טודט הביא ב –  20במאי ארבעה חלוצים לבלגיה .הם הגיעו במסווה של פועלי כפייה
הולנדיים שערקו מעבודתם ,נשארו בבית ועכשיו הובאו חזרה לצרפת.
כשהגיעו הארבעה לפריז ,מלווים על ידי אמיל גליקר שהיה מעט מבוגר מהם ,עיר בה לא
הכירו איש ,הם שמעו בדרך מקרה מפועלים הולנדיים ברחוב שיש עבודה באיזור בורדו.
משהגיעו לשם הם פגשו בתחנת הרכבת קבלן הולנדי שגייס אנשים לעבוד במפעלי AEG
בבורדו ובלה רושל .בלה רושל קיבלו הארבעה עבודה בבסיס צוללות .את המידע הזה
העבירו הארבעה להולנד* .35העבודה בצרפת הפכה תחליף למסלול המהיר לבריחה
לספרד.
בגרמניה עבדו החלוצים בסביבה תעשייתית תחת שמירה כבדה .כתוצאה מכך נכשל
נסיון ההסתתרות ונערכו מאסרים .העבודה על קו ההגנה הצרפתי הייתה בעלת אופי של
אילתור במידה רבה .אחרי ההתקפה היפנית על פרל הארבור בדצמבר  1941והכרזת
ארה"ב על הצטרפותה למלחמה ,נתן היטלר פקודה לבנות חומת הגנה בחוף הצרפתי של
אוקיינוס האטלנטי – החומה האטלנטית .אחרי מתקפת בעלות הברית על נמל דייפ
באוגוסט  ,1942הורחבו עבודות הבנייה בצורה משמעותית .לאורך חופי הולנד ,בלגיה
וצרפת היו אמורים להיבנות לפחות  15000חיזוקי בטון שיעזרו בהגנה במקרה של תקיפה
מחודשת .את העבודה קיבלו ארגון טודט ו"הגאון הגרמני" הגנרל רומל.
"ארגון טודט" ) (Organisation Todt – OTנוסד ב –  1933על ידי המומחה לבנייה,
המהנדס פריץ טודט ) (Fritz Todtועסק בתחילה בבניית כבישים בגרמניה .החל מ –
 1938עסק גם בבניית "החומה המערבית" – חומת הגנה שנמתחה לאורך הגבול מהולנד
ועד שווייץ ובהמשך קיבל לידיו את בניית "החומה האטלנטית" .ארגון טודט היה יישות
מרשימה על הנייר .במציאות נאבק הארגון עם מחסור בעובדים ומחסור בחומרי
בנייה* .36כדי להבין את פעילות החלוצים בצרפת ,חשוב לזכור את המחסור המתמיד
בידיים עובדות .כשוילי הירש הביא את  11החלוצים מאנטוורפן ביולי  1943למקום
עבודתם בדאן -קאמיר ליד בולניה ,לא היה מי שיבדוק ברצינות אם עבדו שם כבר קודם
כפי שטענו .הם הוצבו לעבודה ביציקת בטון לבונקר ,תחת שמירה גרמנית ,כבר למחרת
בבוקר .את העבודה לא הכירו קודם אבל הם למדו מהר.
גם כשגילו נותני העבודה שהפועלים החדשים הם יהודים ,זה לא הרשים אותם יותר
מדי .איש לוסדרכט ,ארתור היינריך מתאר בעדותו אחרי המלחמה איך מנהל העבודה
בדאן-קאמיר 'זיהה מיד שאנחנו יהודים ,ורצה לבדוק את הניירות שלנו .העניין
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התמסמס' .לחלוצים במקומות עבודה אחרים הייתה אותה התנסות .הם זוהו כיהודים,
ולמרות זאת לא קרה כלום*.37
היות ולרבים מהחלוצים היה קושי לעבוד בשרות הגרמנים ,וגם בגלל מודעותם לרדיפות,
החליט וילי הירש לחפש דרך להגיע לדרום צרפת ,קרוב לגבול עם ספרד ולעיר בורדו.
היעלמות ממקום העבודה לא הייתה בעיה .ברי אשר ,אחד מקבוצת ה –  13כבר גילה
שהדייקנות הגרמנית של אירגון טודט לא התרגשה מעזיבה של עובדים או הגעתם של
חדשים .אחרי שהייה של כשלושה חודשים בנורמנדי ,נסע אשר עם עוד שני חברים ,דרך
פריז ,לבורדו* .38אחרים בקבוצה נשארו לעבוד בדאן-קאמיר עוד חודשים ארוכים.

הענינים מתחילים לנוע
ארבעת החלוצים של אמיל גליקר וה –  13של וילי הירש מאנטוורפן היו החלוצים
הראשונים שהחלו לעבוד בשורות ארגון טודט בצרפת .חלוצים שבאו בעקבותיהם עברו
אותן חוויות .וולטר רוזנברג ) ,(Walter Rosenbergבן  22מדורטמונד ,הגיע להולנד ב
 1938ועבד בהכשרת ה"וורקדורפ" בווירינגנמיר .הוא נסע באוגוסט או בספטמבר 1943
בקבוצה מעורבת בת  20איש ברכבת הצבא הגרמני ממאסטריכט בהולנד לליל בצרפת.
חלוצים וסטודנטים לא-יהודיים מלווים בהיינץ פרנקל מצאו עבודה בחברה הולנדית
שעבדה בשרות ארגון טודט ליד ליל.
אחרי אסון קטלני במפעל ברחו החלוצים מפני שפחדו מחשיפת התעודות המזוייפות
שלהם במקרה של חקירה .רוזנברג נסע לפריז ושם התייצב במשרדי החברה לפיקוח על
החימוש .הוא נשלח למפעל שייצר כלים סניטריים ואמצעי חימום לוורמאכט .היות ולא
התאים לתפקיד ,הוא פוטר והועסק כפועל זמני במפעלים שונים .באמצעות משרד
העבודה הצרפתי התקבל לעבודה במפעלי הנשל ) (Henschel Werkeשייצרו מנועים
למטוסים ליד פריז .בחודשים האחרונים לפני שחרור העיר עבד רוזנברג במיון מכתבים
עבור שירות הדואר הגרמני*.39
לטענתו ,נשאר וולטר רוזנברג בקשר עם ארגון "החלוץ" אבל בחר ללכת בדרך עצמאית.
חלוצים אחרים שמרו על קשר הדוק יותר זה עם זה וגם עם הנהגת הארגון .באאופי,
מקום קטן בין דייפ ורואן עמד זמן מה "בית מקלט" לחלוצים שהגיעו מהולנד לצרפת.
הדמויות המרכזיות בבית היו מקס בון ) (Max Bonnואשתו רי) . (Rieהם הגיעו לצרפת
עם עוד שני חלוצים באוקטובר .1943
מקס ,בן  24מאמסטרדם לא היה בעל רקע אופייני לחלוץ בהולנד .עד יוני  1940למד
בבית ספר למפקחי עבודה בהארלם .הוא הצטרף ל"הכשרת היחידים" ב –  1942והתחיל
לעבוד בטרוולדה .להכשרה לקח איתו אקדח שמסר מאוחר יותר לקורט ריילינגר .בסתיו
 1942נקרא לבדיקה רפואית לפני אישור להצבה במחנה עבודה בהולנד .הוא ירד למסתור
אך נעצר שבועיים אחר כך על ידי המשטרה.
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מקס בון ברח ,ובסיועו של רו כהן ,שניסה לשכנעו לא להסתתר ,התקבל לעבודה בבית
החולים היהודי לחולי נפש "אפלדורנסה בוס" יחד עם אשתו .כשהגרמנים חיסלו את בית
החולים בתחילת  ,1943ברחו השניים לסוסטדוינן ,והסתתרו באכסניה .רי בון שלא
נראתה כיהודיה ,הייתה פעילה במחתרת ההולנדית וטיפלה בין היתר בילדים יהודיים
שהוסתרו .בגלל בגידה נחשפה ונעצרה ב"הולנדסה סחאובורך" – התיאטרון היהודי
באמסטרדם ,והצליחה לקנות את שיחרורה תמורת  500גולדן .בסתיו  1943סיפר קורט
ריילינגר לזוג על האפשרות לעזוב לצרפת.
באמצע אוקטובר  1943העביר אותם יופ ווסטרוויל אל מעבר לגבול לבלגיה .מלווים
בווילי הירש המשיכו לאנטוורפן ובריסל ויחד עם עוד שישה חלוצים אחרים יצאו לפריז.
משם נשלחו לאאופי ועבדו עבור החברה הבלגית דה מול ) .(De Mollמהר מאד הצליחו
לשכור בית עם כמה חדרים מידיו של אופה מקומי שבו יכלו להתגורר יחד עם חלוצים
נוספים.
מקס עבד בהתחלה כנגר בחברה ,ומאוחר יותר במשרדים ,והודות לכך יכול היה להשיג
אישורי נסיעה ושהייה בצרפת .רי עסקה בעבודות הבית של החלוצים .פאול לנדאואר
) ,(Paul Landauerהנס פלורסהיים ,אמיל וינדמילר ,רולף רוטמן), (Rolf Rothmann
עמנואל בנימין ולורה זיסקינד שהו כולם בבית הזה תקופות ארוכות או קצרות .לורה
עזרה לרי בעבודות הבית .חלק מהחלוצים עבדו קודם בשדה התעופה לה בורז'ה בפריז
ומשפוטרו כל העובדים ההולנדיים על ידי הגרמנים וגוייסו לפלוגות עובדי הכפייה ,נתן
ראש עיריית אאופי את הסכמתו לשכירת הבית באאופי.
כשהתגלה איום של רשלנות רפואית בדה מול ,עברו מקס ורי בון לדייפ ועבדו שם עבור
חברה הולנדית .המסמכים שמקס יכול היה לגנוב היו מיועדים בעיקר לשימוש
לסטודנטים הולנדיים שגם הם עבדו בשרות ארגון טודט .מאסר של אחד מהם ושבירתו
בחקירה הביא למאסרו של מקס בון .הוא נשלח כפועל הולנדי לעבודת כפייה בגרמניה
עם הפלישה של בעלות הברית לצרפת .מקס הצליח לברוח ,חזר לפריז והסתתר יחד עם
אשתו רי עד לשחרור העיר*.40
דרום צרפת כצעד הבא
עשרות החלוצים הראשונים שהגיעו לצרפת עבדו בעיקר בצפון המדינה .אחרי שוילי
הירש גילה שגם בדרום המדינה אפשר למצוא עבודה בשורות ארגון טודט ,עברו רבים
מהם לדרום צרפת .עם הגעתו של קורט ריילינגר לצרפת הגיעו רבים גם לטולוז ,ובעיקר
אלה שהצליחו לברוח ממחנה ווסטרבורק בהולנד ,שהגיעו ישר לטולוז דרך פריז.
תוך כדי העבודה עבור ארגון טודט ,ועם הקשרים שבנו למדו החלוצים די מהר למצוא
את דרכם בצרפת .כשברי אשר הגיע לבורדו ,הוא ניגש ישר ל"אלברט הבלגי" ,איש הקשר
של ארגון טודט בדרום צרפת .האיש שלח את ברי לחברה הבלגית ון קראננבורך (Van
) Craenenbroekשבנתה צריפים עבור הצבא הגרמני בגרדינגן ליד בורדו .עבודה אזרחית
אי אפשר היה למצוא באותו הזמן .גם וילי הירש וחלוצים אחרים עבדו במפעל הזה.
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בחברת ון קראננבורך קיבלו החלוצים אישור שנתן להם זכות תנועה ,וזכות לכרטיסי
מזון וטקסטיל של ממשלת וישי .האישור הזה נתן להם הרגשה עמוקה של ביטחון .אחרי
כמה שבועות עזב ברי את עבודתו לאיל דה אולרון ,כדי לעבוד בחברה גרמנית להנחת
כבלים תת קרקעיים .חלוצים אחרים עבדו בסביבת בורדו בבניית כבישים ,ומאוחר יותר
במחסן תחמושת בג'ונזאק*.41
פאולה קאופמן שנולדה בוינה ב –  1920והגיעה לצרפת ב –  1944קיבלה עבודות
משרדיות בגלל שליטתה בשפה .חלוצים שלא רצו לעבוד עבור טודט הצליחו לפעמים
למצוא עבודה אצל איכרים צרפתיים .לורה זיסקינד הייתה בין אלה ועבדה בקרבת טולוז.
גם ארנסט אשר ) ,(Ernst Asscherחלוץ מוירינגרמיר שהגיע בנובמבר  1943לצרפת
בעזרת טינוס סחאבינג ,מצא עבודה אצל איכר .במקרה שלו היה זה בנה של משפחת ון
דר אקר ,שאצלם הסתתר באמסטרדם .לבן הייתה חווה בצפון צרפת ,שבה כבר עבד
חלוץ אחר .מאוחר יותר העבירה פאולה קאופמן את אשר לפריז*.42
מספר החלוצים באיזור בורדו גדל כל
כך בתחילת  ,1944עד שיופ ווסטרוויל
פנה בסוונום אל יוג'ני באוטט דוברת
הצרפתית ,וביקש ממנה לפתוח "בית
חלוץ" נוסף באיזור בורדו .חלוצים
רבים עבדו באיזור זה ביערנות .היא
לא הסכימה לכך .בתחילת אפריל
 1944ביקש קורט ריילינגר בקשה זהה
מלילו שפיגל ( . (Lilo Spiegelהיא
טיפלה עד אז בנורברט קליין החולה
בהארלם .לילו הסכימה להצעה אבל
לדאבונה לא הגיעה ההצעה הזו לכדי
הגשמה*.43
התנאים בהם עבדו החלוצים בצרפת
היו טובים בהשוואה לתנאים בהולנד.
אספקת המזון בצרפת הייתה הרבה
יותר טובה ,והמשכורות גבוהות יותר.
עם האישורים של ממשל וישי
ואישורים אחרים ,לא כולם מזוייפים,

ארנסט "וילי" הירש התגלה ככשרון טבעי
בארגון דרך הבריחה מבלגיה לצרפת.

היה אפשר לרכוש כרטיסים לקולנוע בבתי קולנוע לגרמנים בלבד ,ולבקר בקנטינות
צבאיות .לא כל החלוצים עשו זאת ,אבל אלה שכן ,התחזו לפועלים הולנדיים וכך לא
משכו תשומת לב.
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חשובה יותר מהדברים הגשמיים הייתה הרגשת החופש שחשו בצרפת.
ברי אשר מתאר זאת כך' :חודשים אחרי שעזבתי את הולנד עם כל המגבלות והאיסורים,
האקציות ,הטלאי הצהוב והרדיפות ,היה כל כך משונה לנוע בחופשיות כפועל הולנדי בין
האוייבים ,עד שלפעמים אפילו לא יכולנו להאמין בכך בעצמנו .המעבר היה מהיר מדי,
והשינוי גדול מדי' .היו ודאי חלוצים שבעקבות השינוי הגדול שכחו את הסיכונים שהיו
קיימים והפכו שאננים .כך נסעו כמה מהם עם אישורים אמיתיים לחופשה קצרה בהולנד
השתמשו בתעודות זהות מזוייפות לצורך זה והסתכנו מאד .גם ברי אשר יצא לחופשה
בהולנד באוקטובר  ,1943שלאחריה חשב לעצמו 'שאיבד מעט את שפיות דעתו' אם רצה
לנסוע להולנד הקטנה והצפופה ,על כל סכנותיה במקום להישאר בדרום צרפת הבטוחה.
הוא נימק את התנהגותו חסרת האחריות בגילו הצעיר* .44יש להניח שלגורם הגיל יש
חלק בהתנהגותם של החלוצים בהקשר לתחושת הביטחון שהעניק החופש היחסי
בצרפת .עד כמה שידוע הסתיימו כל הרפתקאות החופשות בשלום.
///////////////////////////////////////////

שנת  , 1943שהחלה באופן כל כך שלילי עם מאסרם של שושו ושל ריק לה ליברה,
הסתיימה בהצלחה יחסית עם מציאת מקומות המסתור בצפון לימבורך ונתיב הבריחה
לצרפת .חשוב לצייין ש"קבוצת ווסטרוויל" הצליחה לגייס עוזרים חדשים כמו חיל
סאלומה וטינוס סחאבינג .קורט ריילינגר ,וילי הירש ומקס וינדמילר ,בנו ביחד רשת
לקליטת החלוצים שהגיעו מהולנד .מנחם פינקהוף והיינץ פרנקל סיפקו אישורי נסיעה
טובים תוך סיכון עצמי רב.
העבודה עבור ארגון הבניה הגרמני טודט בחומה האטלנטית הוותה מסווה מתאים
לשהותם של החלוצים בצרפת .כתוצאה מאופי ממשל הכיבוש בצרפת היו במדינה זו
פחות סיכונים ליהודים מסתתרים .החיסרון היה בכך שהיה מדובר בעבודה עבור מיזם
צבאי .האפשרויות למתוח קו ואפילו לבצע פעולות חבלה בזהירות המתבקשת היו רבות.
מאוחר יותר נוצרו אפשרויות בהיקף קטן לעבוד גם בעבודות אזרחיות.
האכזבות היו הכישלון בהסתתרות בפלוגות עבודת הכפייה בגרמניה ,ונפילתן של קבוצות
גדולות של חלוצים לידיים גרמניות בצרפת .על האחרונה אין תמונה ברורה ,אבל קרוב
לודאי שכמה עשרות פליטים ,בהם גם חלוצים ,נאסרו .הגורם המרכזי לכישלון היה הלחץ
הגדול שבו פעלה "קבוצת ווסטרוויל" בשל מספרם העולה של חלוצים ויהודים אחרים
שחיפשו מסתור או רצו לעזוב את הולנד .כפועל יוצא ,גברה גם סכנת הבגידה.
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 .9ווסטרבורק והלאה
בפרקים הקודמים הוזכר מחנה ווסטרבורק כמה פעמים כמקום אליו הגיעו חלוצים
ויהודים עד לשילוחם הלאה .המחנה הוקם כמרכז לפליטים ב –  1939כדי לקלוט יהודים-
פ ליטים מגרמניה .התושבים הראשונים הגיעו באוקטובר אותה שנה .במחנה מרוחק זה
שהיה ממוקם בדרנטה ,איזור דליל אוכלוסין בצפון מזרח הולנד ליד הכפר הוחהאלן היו
ה מבנים בנוים עץ .חלוץ צעיר שהיה אסיר במחנה מתאר כך ' :זהו אזור בו גדלים שיחי
האברש בין הביצות החומות .לכל כיוון שמתסכלים רואים רק אדמת בור פראית עם פה
ושם חוות חקלאיות עניות1*'.
ביולי  1942השתנה מעמדו המשפטי של המחנה .תחת השם "מחנה מעבר משטרתי" הפך
ווסטרבורק למתקן מנוהל על ידי משטרת הביטחון הגרמנית ,הוא הוקף בגדר תיל ומגדלי
שמירה צמחו סביבו .תעלת מים הקיפה את המתחם כולו .במחנה היו מוצבים כמה
עשרות אנשי  ,SSאבל אלה השאירו את השליטה במחנה לפקידים הולנדים ולאנשי
משמר הגבול .אלה האחרונים נהגו ביושבי המחנה בצורה הוגנת .עצירי המחנה היו
ברובם יהודים שהגיעו כפליטים מגרמניה .הם קיבלו לידם תפקידים בניהול וארגון
המחנה ,מה שנתן להם עדיפות ועליונות ברשימה בת  2000שמות – "שטאמליסטה
” " Stammlistאו "רשימת המיוחסים" במחנה ,והיו מוגנים בעיקרון משילוח למזרח*.2
כפי שהשם "מחנה מעבר" מרמז ,נשארו  110,000היהודים שהובאו לווסטרבורק מיולי
 1942רק זמן קצר .בהתחלה יצאו שתי רכבות בשבוע ,והחל מפברואר  1943רק רכבת
אחת בשבוע ,בקרונות בקר סגורים ועליהם  800עד  2,000אנשים לפולין .מספר היהודים
המיועדים לגרוש בכל פעם נקבע בברלין .בווסטרבורק החליטה מינהלת המחנה –
"הרשם" כפי שהוא נקרא בלשון הנקיה הגרמנית של המחנה ,מי יהיו אותם אנשים
שישלחו .המינהלת שחבריה היו מוותיקי המחנה ) ,(Alte Kampfinsassenעבדו תחת
עינם הפקוחה של אנשי ה  SSומפקדם ,קצין המשטרת הביטחון וה  SD -אלברט גמקר
).(Albert Gemmeker
בער ב לפני הגרוש נקראו בצריפים השמות של המיועדים לגרוש .מחזות קורעי לב נראו
בצריפים בערב כזה .למרות התנאים הקשים ולמרות המצב הבלתי נתפס ,ראו יהודים
רבים בשהייה בווסטרבורק את הקשר האחרון לחיים בהולנד .הרכבת של היום למחרת
הביאה קץ לאשליה הזו.

חלוצים במחנה
ביולי  1942הגיעו  50החלוצים הראשונים מאמסטרדם לווסטרבורק .בקבוצה היו כ – 20
מתבגרים .הם נשלחו זמן קצר אחרי כן לאושוויץ 36 .חלוצים בעלי סרטיפיקטים
לפלסטינה-א"י הגיעו מאלדן בתחילת אוקטובר  ,1942והיו הקבוצה השניה .הם נחלצו
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מגרוש למזרח הודות לאביו של מנפרד סמסון ) ,(Manfred Samsonאחד החלוצים
בקבוצה.
משפחת סמסון ,עם שורשים במזרח אירופה ,הגיעה להולנד מלייפציג .אבא סמסון ,בעל
אזרחות פולנית ,נאסר בתחילת  1938ועם שחרורו גורש להולנד ,שבה התגורר כבר אחיו.
בתחילה נשאר במרכז לפליטים באמסטרדם ומאוחר יותר הועבר לווסטרבורק .ב – 1939
הצטרפו אליו שאר בני המשפחה.
מנפרד סמסון ,יליד  1923נאסר בפרעות "ליל הבדולח" ואחר כך גורש גם הוא .הוא הצטרף
קודם להכשרה בחאודה ,ואחר כך ,כבעלים של סרטיפיקאט לפלסטינה-א"י הגיע לאלדן.
אביו היה שייך לקבוצת השוכנים הראשונה במרכז הפליטים בווסטרבורק ,ולכן היה בעל
יתרון והשפעה גדולה על ההנהלה הגרמנית של המחנה .אבא סמסון ניהל את המשרד
שהנפיק אישורי נסיעה מהמחנה החוצה .מאוחר יותר התמנה למנהל של מה שכונה
"משרד העבודה" במחנה* .3לפי הסכם איתו ,הורשו חלוצי אלדן להישאר כקבוצה אחת,
"קבוצת ההכשרה" ,והוקצה להם חלק מצריף  .64אחד הטיעונים לטובת היחס המיוחד
הזה היה שהחלוצים מורגלים בעבודה קשה ויוכלו לבצע עבודות כאלו גם במחנה.
החל מ –  1942הציע סרטיפיקאט לפלסטינה-א"י ,אישור הכניסה לאיזור תחת המנדט
הבריטי ,הגנה משילוח למזרח גם לחלוצי אלדן .ה"יודסה ראד" הרכיב רשימה מחולקת
לכמה קטגוריות ,עם שמותיהם של  1500מחזיקי מסמכים דומים .כולם נחשבו כמועמדים
להחלפה עם גרמנים שנותרו בפלסטינה-א"י (למשל הטמפלרים) ואזורים אחרים של
הממלכה הבריטית .ביולי  1943הוכרזה "רשימת פלסטינה" ברובה הגדול כחדלת תוקף,
רק כדי להגדילה מחדש עד סוף אותה שנה ל –  1300איש*.4
כדי להישאר זמן ארוך ככל האפשר בווסטרבורק ,היה מיקום ברשימה עניין בעל חשיבות,
והיו מספר רשימות כאלה .מי שנכלל ברשימה זכה בהגנה משילוח למזרח .רשימות אלו
הוכרזו מדי פעם כחדלות תוקף ,בחלקן או במלואן ,כמו במקרה של "רשימת פלסטינה".
מקום ברשימה נתן מרחב נשימה ,לזמן מה בכל אופן.
מי שלא היה כלול ברשימה כלשהי ,כמו שהיו רוב היהודים במחנה ,או לא היה בעל ממון,
או לא יכול היה להצביע על מקור מימון כלשהו ,מה שבמחנה נקרא "ויטמין  – "Rקשרים
בהולנדית רילאציס ) ,(relatiesנשאר בווסטרבורק רק זמן קצר שבסופו חיכתה הרכבת
למזרח.
הקב וצה המקורית מאלדן התרחבה בגלל הצטרפותם של חלוצים שכבר היו במחנה ,או
שהגיעו מאוחר יותר כאסירים או כעונש .בסטאטוס כזה הגיע גם פאול זיגל מ"ארגון
דווינטר" בסוף נובמבר  .1942הוא נאסר על ידי המשטרה ההולנדית עם עוד שלושה
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קבוצת הכשרה בעבודות שדה מחוץ למחנה ווסטרבורק ,בהשגחת חיילים.

חלוצים ,במקום מחבואו בפורסט .הוא היה כלוא בכלא ארנהם ומשם הגיע לווסטרבורק
ונשלח מיד לצריף העונשין .מעצר בצריף העונשין היה כמעט תמיד סימן שהעציר ישלח
ברכבת הבאה לפולין.
מנפרד סמסון יכול היה לנוע במחנה באופן חופשי והיה מעין איש הקשר של החלוצים
והנהלת המחנה .פאול זיגל שמע ממנו שהרכבת תגיע כבר למחרת היום .בלילה השתתף
באירוע הקראת שמות המגורשים בצריף העונשין .בנשימה עצורה הקשיבו החלוצים
ל"זקן הצריף" שקרא את השמות לפי סדר האלף בית' .חיוור כמת ,בשיניים נוקשות ורועד
מפחד ישבתי שם ,בקושי שמעתי את השמות .חיכיתי לאות  Sואז זה הגיע :סנדרס ,סגל,
זילברשטיין ....התכווצתי כולי ,זה היה השם שלי? שמעתי נכון? זה היה השם האחרון
שרציתי לשמוע' חבריו של פאול הרגיעו אותו .אף אחד משמותיהם לא נקרא .רטוב
מזיעה הסתכל סביב' ,ראה אנשים רצים הלוך ושוב ,בכי חרישי התערבב בזעקות נוראות.
כל אחד ששמע את שמו ידע שבעוד שעות מעטות יעזוב את אדמת הולנד ,אולי לתמיד'.
הלילה הזה השפיע מאד על זיגל .רק חודשים מאוחר יותר שמע איך התנהלה הצלתו.
יו"ר ה"יודסה ראד" במחוז חלדרלנד ,ומכר של זיגל ,מאו רייכנברג
) (Mau Reichenbergerביקש מהגרמנים לשחררו .הדבר הזה לא היה אפשרי אבל
כטובה לרייכנברגר הסכימו הגרמנים להוציא את החלוצים שהיו בצריף העונשין
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ולהעבירם לצריף  ,64כדי שיחברו לקבוצת אלדן .גם השחרור מצריף העונשין ומהרכבת
היה תוצאה של "ויטמין  "Rבמחנה.
זיגל הגיע לצריף  64עם שלושת חבריו וחבר רביעי ,הרמן איטליאנדר (Herman
) .Italianderצעיר לא ציוני שהם צירפו אליהם .בצריף כבר היו כ –  70חלוצים .הגרעין
כלל את חברי הכשרת אלדן ,ובנוסף גם חברי ההכשרות הדתיות באנסחדה ובלאך קפל,
ועוד כמה מלוסדרכט ומחאודה .מספר החלוצים במחנה גדל עד אמצע  1943ל – .120
לאלו הצטרפו אחרי זמן עוד צעירים עד שהקבוצה כולה מנתה בספטמבר  150 1943איש
* .5לקבוצת החלוצים היה מקום מיוחד בווסטרבורק .הם היו קבוצה מאוחדת עם מורל
גבוה והציונות מילאה בכך תפקיד מרכזי .פיליפ מכניקוס ) ,(Philip Mechanicusעיתונאי
יהודי חד עין מאמסטרדם ואסיר במחנה ,כתב ביומנו שהוא רואה בציונות גורם חשוב
בהתפתחות היהדות באירופה .לדעתו יכלה הציונות להיות אלטרנטיבה לאורתודוכסיה
היהודית הקפואה וגם לניצני המטריאליזם שראה לדעתו אצל רבים .בווסטרבורק ראה
בחלוצים את ההולכים לפני המחנה של הדור החדש .הם היו מלומדים ,מודעים לעצמם,
חזקים גופנית וגם אמיצים*.6
מכניקוס וזיגל מציינים שניהם שמפקד המחנה ,ארתור גמקר התפעל גם הוא
מהתנהלותם ,ולכן נתן להם תפקידים מיוחדים כמו טיפול בביתו ובגינתו* .7צריך להוסיף
שלגרמנים היה ח שוב במיוחד לשמור על הטרנספורטים למזרח שיתנהלו בצורה רגועה
ומסודרת ,ללא בעיות ,ולשמר את האשליה שהתנאים במזרח אינם גרועים כמו שאמרו
השמועות.

יעד לא ידוע
עם תחילת הגרושים למזרח היו על התנאים הללו הרבה ניחושים בהולנד .ברור לחלוטין
שהחוגים היהודיים עסקו בכך ,אבל גם בחוגים אחרים רבו השמועות .אחרי
הטרנספורטים הראשונים הגיעו ידיעות טובות .על פי מכתבים שהוכתבו כפי הנראה על
ידי הגרמנים הגברים עבדו במפעלים או אצל איכרים והנשים במחנה .מכתבים אלו נראו
מהימנים על ידי כולם .בווסטרבורק ביקשו לקבל יותר הבהרות מהמגורשים עצמם.
הדבר התאפשר כאשר גילו שהגרמנים משתמשים תמיד באותם קרונות רכבת לאושוויץ.
קבוצה של מתנדבים התבקשה לרשום את עדותם על פיסות נייר ולהסתיר אותן בתעלות
האו ויר של הקרון .בווסטרבורק הוציאו עובדי הנקיון את הפתקים מהקרונות ,אבל אלו
לא הבהירו מאומה על אושוויץ ,משום שהכותבים עזבו את הרכבת לפני הכניסה למחנה.
'רוב התיאורים היו על תנאי הנסיעה על הנוף ועל התחנות בדרך'*.8
החלוצים קיבלו לידיהם את ניקוי קרונות הרכבת .הם דיברו עם שני חלוצים מ"ארגון
דווינטר" שהיו מועמדים לגרוש וקבעו איתם שיכתבו במכתבים מידע על הנסיעה וידביקו
אותם במקום שנקבע מראש .גם זה לא חידש דבר .בהשראתו של פראנס חריטסן שקלו
לשלוח כמה אנשים לפולין כדי שאלו יבדקו את המצב .יוזמה כזו לא יצאה אל הפועל.
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בחוגי החלוצים היו כבר רבים מעודכנים ממילא הודות להאזנה לשידורים הבלתי חוקיים
של ה  ,BBCשכבר מסתיו  1942דיווחו על רצח המוני של יהודים בפולין*.9
בתחילת  1943הגיע אימות לרצח ההמוני באמצעות פריץ לוסטיג ) ,(Fritz Lustigפליט
מגרמניה וחלוץ מ"ארגון דווינטר" .עם גרושו לאושוויץ הוצב לעבודה במחנה בונה-
מונוביץ שבו הוקם מפעל לייצור נפט מפצלי פחם ,וגומי עבור מפעל אי.ג .פארבן .התנאים
בהם מצאו האסירים היהודיים את עצמם היו מההתחלה קשים ובלתי אנושיים .תוחלת
החיים במחנה הייתה שלושה עד ארבעה שבועות .מאוחר יותר השתפר המצב מעט*.10
על פי עדותו של לוסטיג אחרי המלחמה הוא נתן מכתב לפועל הולנדי איתו עבד ,שהיה
בדרכו לחופשה בהולנד .המכתב היה ממוען לרו כהן .במכתב תיאר לוסטיג את מה שראה
סביבו ,ושהוא (כהן) חייב לדאוג לכך שאיש לא יגיע לשם .לפי הסברו של לוסטיג הגיע
המכתב לכהן ,כי הוא קיבל ממנו מכתב תשובה באמצעות אותו פועל  .בתשובה נכתב
בערך ' קיבלתי מכתבך בתודה .להתראות ,רו* .11חיזוק לכך שהמכתב הגיע להולנד אפשר
למצוא בספר שכתב הנס מוגנדורף ,המבוסס על יומן שכתב בזמן המלחמה .ביומן מצויין
איך קיבל באפריל  1943את הבשורה הדרמטית על המתרחש באושוויץ מקורט האנמאן
באמסטרדם* .12האנמאן ייחס למכתבו של לוסטיג משקל כה רב עד שביקש ממוגנדורף
לצאת עם אשתו לשווייץ ולתת אותו לנתן שוואלב במשרדי החלוץ בז'נבה.
הכוונה הייתה שמוגנדורף יתחפש לסוחר קפה דרום אמריקני .התעודות הנחוצות היו
אמורות להגיע מעורך דין באמסטרדם ,שהיה באותו הזמן הקונסול של אחת ממדינות
דרום אמריקה .האיש הנפיק פספורטים תמורת תשלום הגון ,שבחסותם אפשר היה
להגיע לשווייץ .הזוג מוגנדורף מילא את כל טפסים ,אבל לשוא .זוג אחר שיצא עם
ניירות מזוייפיים כאלה לשווייץ מעולם לא הגיע ליעדו .הדרך נראתה בלתי ניתנת למעבר
* . 13במידע ממכתבו של לוסטיג ,לא נעשה כפי הנראה כל שימוש .רו כהן אמנם מסר
את המידע להאנמאן ,אבל בעצמו התעלם מהמידע ,או חשב שהוא בלתי סביר .יכול
להיות שהאנמאן הודיע על תכנו גם ל"יודסה ראד" ,שאליו כבר הגיעו ידיעות דומות
קודם לכן .בתחילת  1943י.פ .ון דוין ) ,(J.F van Duynגנן הולנדי שעבד עבור חברה
גרמנית במונוביץ ,סיפק מידע ,כאשר דיבר עם עובדים יהודיים במפעלים ,ובזמן חופשה
בהולנד סיפר לעובדים של ה"יודסה ראד" על המתרחש באושוויץ .הדברים הבהילו אותם
מאד ,אבל לדאבונו של ון דוין הם כנראה חששו שהוא פרובוקטור*.14
האמת על ההשמדה התעשייתית של יהודים הייתה כל כך נוראה שרבים ,יהודים ולא-
יהודים כאחד סרבו להאמין לה .לפי שמועות הגיעו הידיעות של לוסטיג גם לווסטרבורק.
כמו שדיווח פיליפ מכניקוס לא היה במחנה הזה מחסור בשמועות ,חיוביות ושליליות
כאחד*.15
עבודה ובריחה
ווסטרבורק לא היה מחנה ריכוז כמו המחנות בגרמניה ,או פיכט ואמרספורט בהולנד.
בכל יום יצאו מאות אסירים את שערי המחנה לעבודה בסביבה .השמירה לא הייתה
תמיד קפדנית .המשימה הראשונה של פאול זיגל ושל חלוצים אחרים בתחילת 1943
הייתה עיבוד חלקת אדמה בגן הירק של המחנה .הוא שם לב לכך שהגדר שהקיפה את
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המחנה לא הייתה מושלמת וגם התעלה עדיין לא הייתה שלמה .במגדלי השמירה שהיו
מאויישים על ידי אנשי משמר הגבול היו זרקורי חיפוש שפעלו רק בחלקים של הלילה,
בגלל החשש מהתקפות אוויר*.16
מאוחר יותר הוטל על הקבוצה לקצור שיחי אברש לתעשיית המטאטאים .בסוף ינואר
עזבה קבוצת חלוצים את המחנה כדי לעזור בפינוי המבנים והמלאי של בית החולים
"אפלדורנסה בוס" באפלדורן ,שכבר פונה מכל חוליו ואנשי הצוות שלו .קבוצות אחרות
של אסירים יצאו את המחנה והוצבו לעבודות פירוק של מטוסי בעלות הברית שיורטו
מעל הולנד והעברת החלקים למחנה ווסטרבורק .במחנה הוצאו כל החלקים שהגרמנים
עוד יכלו לנצל.
מלבד קבוצות העבודה היו עוד אנשים שיצאו ובאו בשערי מחנה ווסטרבורק .קניות
נעשו במקומות סמוכים ,חולים הובאו לבתי חולים באסן ובחרונינגן ,אנשים יצאו
לפעמים לסידורים או למפגשים באמסטרדם או במקומות אחרים באישור הנהלת
המחנה .האישור שקיבלו ביציאה היה בר תוקף גם בזמן עוצר ,שאיפשר חזרה למחנה גם
אחרי השעה .20:00
בקיצור ,היו אפשרויות בריחה לרוב .ובכל זאת ,לא התרחשו בריחות רבות מהמחנה .גם
ההיסטוריונים ג'ק פרסר ,ולו דה יונג מדברים על סה"כ כ –  210בריחות מוצלחות .מספר
הכישלונות היה ללא ספק גבוה עשרת מונים .הגורם שריסן את מאמצי הבריחה היה
האיום הגרמני על פעולות נקם בנשארים במחנה .במקרה של בריחה ,יישלחו למזרח
עשרה אנשים מאותו הצריף ,או קרובי משפחה של הבורח .גרוש כזה נעשה לפחות פעם
אחת ,אם כי קרובי משפחה ומכרים של אנשים נשלחו למזרח ממילא .האיום השפיע על
החלוצים ורבים מהם מציינים אותו פעמים רבות כסיבה לא לברוח.
החלוצים החליטו לא לברוח באופן עצמאי .לא כולם נשארו נאמנים להחלטה הזו .אמיל
גליקר שהוזכר כבר כעובד של ארגון טודט ,שהיה חלוץ ב"וורקדורפ" נעצר בנובמבר 1942
אצל האיכר שהעסיק אותו .הוא ברח מקבוצה שנשלחה לעזור בפינוי של מבני בית
החולים "אפלדורנסה בוס" .החלוצים הנותרים לא סלחו לו על כך ,מפני שבעשותו זאת
העמיד את כולם בסכנה*.18
היו עוד גורמים לכך שאנשים לא ברחו .הריחוק הגיאוגרפי של ווסטרבורק והידיעה שבלי
תעודות או כתובת למסתור הסכנה של מאסר מחודש היו בהחלט גורם מרתיע
שההשלכות שלו היו שילוח מיידי למזרח .למרות זאת ,אנשים ברחו מווסטרבורק באופן
קבוע מאז השתלטו הגרמנים על המחנה ביולי  .1942בספר "חור בגדר התיל" (Een Gat
) in Het Prikkeldraadמאת גווידו אבויס ) (Guido Abuysמתוארים כמה מקרים כאלו.
חלקם היו בהחלט החלטות של רגע אבל היו גם אסירים שהחליטו במודע שלא להישלח
בשום אופן למזרח והכינו את בריחתם בקפדנות .אם לא הצליחו בפעם הראשונה הם
ניסו פעם נוספת ופעם שלישית .אחדים הסתייעו באסירים אחרים או בעזרה מחוץ
למחנה .היו למשל מפתחות של דלתות הרכבת שאיפשרו קפיצה מהקרונות .מפתחות
כאלו נפוצו ברחבי המחנה .היו שפעלו לבד .לפעמים הוברחו יהודים אל מחוץ למחנה
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על ידי מכרים וחברים מסביבות המחנה .היו גם מקרים שהבורחים נעזרו ב"יודסה ראד"
ובשיתוף פעולה איתו.
הקומוניסט הגרמני וורנר שטרצנבאך ) ,(Werner Stertzenbachתושב וותיק במחנה,
עבד על מתקן הביוב מחוץ למחנה .על פי הסיפורים הצליח האיש להבריח עשרים או
שלושים איש אל החופש .אלה היו בדרך כלל חברים שלו לדעה שנאסרו בגלל חברות
במפלגה הקומוניסטית ההולנדית  .CPNשטרצנבאך לא התרשם מהסכנות או מפעולות
תגמול .ההסבר שלו היה ש'אם בכל רכבת היה צריך לגרש מספר מקסימלי של אנשים,
ואם עשרה אנשים נשלחו בטרנספורט כפעולת תגמול ,עשרה אחרים ניצלו מגרוש *.19
קבוצת ההכשרה במיצר
בתחילת  1943הופצו שמועות שווסטרבורק יהפוך למחנה עבודה עם חקלאות וכמה
מפעלים קטנים .הטרנספורטים למזרח ייפסקו לחלוטין ,או יצומצמו באופן משמעותי.
העובדה שמתחילת ינואר  1943יצאה רק רכבת אחת בשבוע מהמחנה במקום השתיים
שיצאו עד אז ,חיזקה את האמונה בשמועות אלו .בהמשך אותה שנה התברר שהייתה זו
רק משאלת לב.
האנטישמיות הייתה חלק מליבת האידיאולוגיה הנאצית .הצעדים האנטי-יהודיים
הוחרפו .בערים הוקמו יחידות משטרה מיוחדות ללכידת יהודים .באפריל הוכרז פרס על
הסגרת יהודים מסתתרים .אלפים היו קורבן לצעדים הללו* .20להקטנת מספר
הטרנספורטים לא היה שום קשר למחשבות הומניסטיות של הגרמנים .היא רק סימנה
בכך את העובדה שמרבית היהודים שהיו בהולנד כבר גורשו .ההיצע היה פשוט קטן יותר.
האמת הזו ,שבמוקדם או במאוחר יובלו כל היהודים המיועדים לכך ויגורשו למזרח,
הובנה גם על ידי החלוצים .טרנספורט לפולין של זקנים ילדים וחולים הפך ללא אמיתיים
את הסיפורים על מחנות שאפשר לעבוד בהם בצורה סבירה .פאול זיגל וחברו הרמן
איטליאנדר היו רגילים לברך זה את זה בהשכימם בבוקר בברכה 'אנחנו לא הולכים
לפולין' במקום 'בוקר טוב' כמקובל .הם לא התיחסו לתגובות הנזעמות והנדהמות של
חבריהם החלוצים האחרים.
את הבר כה החדשה הזו היה קל להשמיע אבל הרבה יותר קשה לבצע .יתרה מזאת ,אם
רצית להישאר גם נאמן להבטחה שלא לברוח לבד היא הייתה עשוייה להפוך לנטל .וורנר
אהלפלד ,מנהל הכשרת אלדן וזקן הקבוצה לא תמך בבריחה .העניינים הגיעו לכדי רתיחה
כאשר ביולי  1943איבדו חברים ,מאלה שנכללו ב"רשימת פלסטינה" את הרשאתם
להישאר בווסטרבורק 14 .איש מקבוצת ההכשרה נכללו ברשימת המגורשים לאושוויץ ב
–  13ביולי .בהתערבותו של אהלפלד בוטל גרושם*.21
האירועים הללו היו כתובת על הקיר .בתחילת ספטמבר הורכבה מחדש רשימה של בעלי
סרטיפיקטים שנועדו לגרוש .פאול זיגל מתאר את האירוע כך ' :בערב ה  13בספטמבר
פשטה השמועה שגם "רשימת פלסטינה" פתוחה .לא האמנו לזה .חשבנו שהעובדה
שמפקדת המחנה זקוקה לנו ,תגן עלינו .עשינו כל מיני עבודות פונקציונאליות שגם
לתושבים הוותיקים היו לתועלת' .לילה של סיוטים בא לזיגל ולחבריו שוב בעקבות
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השמועות' .עם קריאת שמות המועמדים נקרא בבירור שמו של אחד מחברינו .הבנתי
שהזמן הגיע' .זיגל ועוד כמה עשרות הצליחו לחמוק מהמעגל.
יש לשער שמלכתחילה היו כל החלוצים מועמדים לגרוש ורק התערבות מהירה של
ה"יודסה ראד" מנעה גרוש של כמחצית מהם .בין הנשארים היו החלוצים ,עובדי ה"יודסה
ראד" ,קארלי אורוסלאן ) (Carli Oroszlanואלפרד "ציפי" פרנקל ”(Alfred “Zippi
).Fraenkel
אורוסלאן נולד בוינה ב –  .1905אחרי סיפוח אוסטריה לגרמניה במרס  ,1938נאסר
במחנות דכאו ובוכנוואלד באשמה של הפצת עלונים אנטי-נאציים .אשתו הייתה לא-
יהודיה .עובדה זו נתנה לו הגנה מסויימת .אורוסלאן הגיע להולנד ב –  .1939עוזרו ,יליד
ברסלאו ,אלפרד "ציפי" פרנקל הגיע להולנד בערך באותו הזמן .אחרי תקופת עבודה
ב,וורקדורפ" התחיל לעבוד ב –  1941כנגר עבור ה"יודסה ראד" .כשנה לאחר מכן התמנה
לאיש הקשר בין ה"יודסה ראד" למחנה ווסטרבורק .אורוסלאן הלך באותו מסלול.
באמצעות מינהלת ה"וורקדורפ" קיבל עבודה בחדר הדואר של ה"יודסה ראד" .ממשרדי
הצלב האדום בז'נבה הגיעו באופן קבוע רשימות הסרטיפירטים עם שמות האנשים
שביקשו אישורי כניסה לארצות אחרות בעולם .אנשים אלו היו כלואים לעת עתה
בווסטרבורק.
קארלי היה מוסמך לפתוח את שק הדואר החתום המיועד למחנה ווסטרבורק .כך ,יכול
היה להחליף את השמות ברשימות הללו בשמותיהם של אסירים אחרים במחנה.
אורוסלאן עסק בזיוף בשיתוף עם עמית לעבודה ב"יודסה ראד" ,דר' רבאו ).(Dr. Rabau
לפי הערכתו ,רק כשליש מהשמות של בעלי סרטיפיקטים היה אמיתי' .הרשימה הקטנה
הראשונה עם שמותיהם של "וותיקים" לא זוייפה והגיעה מתל אביב'*.22
הרשימות המזוייפות הועברו לווסטרבורק על ידי ציפי פרנקל .הוא גם דיווח באמסטרדם
על מצב העניינים בווסטרבורק כדי שאלה יוכלו לפעול בהתאם .כאשר נודע שחברים
מ"קבוצת ההכשרה" נכללו בטרנספורט ,מסר זאת פרנקל באמסטרדם .משם נשלח מברק
לווסטרבורק שבו נמסר ש"עליית הנוער" העבירה סרטיפיקטים להחלפת אזרחים לצלב
האדום בז'נבה.
חברות ב"עליית הנוער" נמשכה עד גיל  .18כתוצאה מהתנדבות של קרובי משפחה של
מיועדים לגרוש להישלח יחד איתם ,יכלו חברים ב"קבוצת ההכשרה" בווסטרבורק
להישאר כלולים ברשימת חברי "עליית הנוער" עד גיל  .21כך התאפשרה השארתם של
 37מתוך  77החלוצים שנועדו לגרוש ב –  13בספטמבר .פיליפ מכניקוס ,בן  ,54שחמק
גם הוא מגרוש ברגע האחרון ,פגש בהם במשרדי ה"יודסה ראד" במחנה' .אתה ודאי לא
בן  '?21שאל אותו אחד מהם בבוז' .לא ,עדיין לא' ,עניתי .אפשר לראות עליך אמר הנער,
מעיף מבט אל שערי המאפיר * .'23השיח עבר על שניהם בשלום.
 40חלוצים 12 ,נשים ו –  28גברים ,בהם כאלו שרק מלאו להם  ,20נאלצו לצאת לאושוויץ
ב –  14בספטמבר  .1943הם ,ואלה שנותרו מאחור הפכו את הגרוש למפגן של גאווה
לאומית ומודעות עצמית .כל "קבוצת ההכשרה" ליוותה את הארבעים לרכבת .הנשארים
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חזרו לאחר מכן לצריף והחליקו החוצה כדי להישאר קרוב ככל האפשר לרציף' .דלתות
הקרונות נסגרו .הפרידה הייתה קשה .יחד שרנו את "התקווה" ואת "תחזקנה" .קולי נתקע
בגרוני ורבים מאתנו נתנו דרור לדמעות* .'24עזיבתה של הרכבת הזו השאירה רושם עז
על כל מי שהיה שם.
גמקר ביקש במכתב שנתן למגורשים ,שתנתן להם אותה עבודה שעשו בהולנד גם בפולין,
ובאותו הרכב קבוצתי .בדרכם הצינית עשו הגרמנים כמבוקשו .לפחות חלקית .הגברים
הובלו למחנה בונה-מונוביץ .כאן פגשו את פריץ לוסטיג ,ששאל אותם בתמימות 'מה
אתם עושים כאן ,הרי כתבתי לרו בפירוש שאסור לשלוח לכאן אף לא איש אחד' .הבנות
ננעלו בצריף הניסויים הרפואיים באושוויץ ,מהן שרדו עשר .מהגברים שרדו רק שניים
את המלחמה.

בריחה מאורגנת
ההבנה שאיש אינו מוגן מגרוש מווסטרבורק הביאה לבריחת החלוצה לילי קטנר שאת
תקופת ההסתתרות שלה בסוונום תיארנו בפרקים קודמים ,כבר ביום אחרי גרוש ה –
 .40לילי לא הייתה מועמדת מובנת מאליה לבריחה .הוריה התגוררו בפלסטינה-א"י והיו
לכן אזרחים בריטים .מסיבה זו הייתה ללילי הגנה מגרוש וסרטיפיקט היה בדרך .היא
נאסרה ביולי  1943בראציה/אקציה הגדולה במרכז העיר אמסטרדם ,נשלחה לווסטרבורק
וצורפה ל"קבוצת ההכשרה" .גרוש ה –  40ב –  14בספטמבר הביא אותה להחלטה לברוח
ביום המחרת .היא כבר יצרה קשר מוקדם יותר בעניין זה עם אריקה בליט מ"עליית
הנוער" ,ועם מרים ווטרמן ונמנעה עד אז מלפעול מחשש לפעולת נקם גרמנית.
כאסירה במחנה ווסטרבורק ,עבדה לילי במכבסה במפל מה שהפך ליתרון גדול .בסוף יום
העבודה חיכתה לה מרים ווטרמן בתחנת הרכבת עם מסמך 'שבו היה כתוב שיש לי אישור
נסיעה לכמה ימים לאמסטרדם בעניין הסרטיפיקט שלי' .היא גם קיבלה כרטיס לרכבת
לאמסטרדם .לילי עלתה על הרכבת לאסן ,הלכה לשירותים ,ויצאה מהקרון לרציף ממול,
שם כבר עמדה הרכבת לאמסטרדם' .ירדתי בזוולה עם טלאי תפור לבגדי .הרבה עוברי
אורח איחלו לי הצלחה ,ועליתי לרכבת הבאה לאמסטרדם .יחד עם מרים מצאתי תא
ריק ברכבת .למרים היה מעיל אחר בשבילי וכמה תצלומים שהביאה מאיזה מקום
באמסטרדם .החלפתי את המעיל ,הכנתי לי תעודת זהות עם אחד התצלומים החדשים,
חתמתי עם טביעת האצבע שלי ,ורשמתי את שמי החדש – אפייה הופינג (Aafje
) .26*Hovingאחרי נדודים הביא אותה חיל סאלומה לסוונום.
לילי קטנר הצליחה לברוח ,ומה שחשוב יותר ,לא היו פעולות תגמול בחלוצים אחרים.
רק העבודה במיכבסה במפל נאסרה עליהם לתקופת מה .בריחה זו עודדה את הנהגת
"החלוץ" לארגן עוד ניסיונות בריחה .אין על כך סקר מקיף על מספר הנסיונות או זהות
הבורחים .מה שידוע הוא שבהתחלת הנסיונות הללו היו המסייעות מרים ווטרמן ,ולורה
דורלכר .מאוחר יותר הצטרפו גם יאן סמיט פראנס חריטסן וטינוס סחאבינג לפעילות.
שתי צעירות לא -יהודיות ,שהיו חברות של חלוצים ניטפלו לשוטרים של משמר הגבול
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וזכו לשיתוף הפעולה שלהם .איכרים בדרנטה שחיו בסביבת המחנה הושיטו עזרה וכך
התאפשרה הבריחה מהמחנה.
זמן קצר אחרי לילי קטנר ,ברחו מווסטרבורק גם החלוצים דוד רוזנבאום (David
) Rosenbaumומנפרד אופנהיימר ) (Manfred Uffenheimerבסיוען של מרים ווטרמן
ולורה דורלכר .שניים אלו השתייכו לקבוצת חלוצים שעבדו בחקלאות מחוץ למחנה .הם
עזבו את העבודה ,הלכו ברגל לביילן ובסביבות התחנה פגשו בקצין ממשמר הגבול שזיהה
אותם' .ניסינו לדבר על ליבו אבל כלום לא עזר .נשלחנו חזרה לווסטרבורק וננעלנו בצריף
הכלא .שילוח מיידי לפולין נמנע בגלל התערבות של אסתר זינגר ) (Esther Singerחברתו
של אופנהיימר .חלוצה זו עבדה במשק ביתו של גמקר מפקד המחנה ,והיא ביקשה ממנו
לשחרר את השניים מהכלא ולאפשר להם לחזור ולהצטרף ל"קבוצת ההכשרה" .על פי
רוב לא שוחרר איש מצריף הכלא בווסטרבורק ,אבל בפעם הזו נענה גמקר לבקשה*.27
הרשות להישאר במחנה הייתה מחווה חיובית לאופנהיימר ורוזנבאום ,אבל דווקא גורל
זה הדגיש פעם נוספת את הסכנות שהיו טמונות בסביבה העויינת .אירועים אחרים
הבהירו גם הם שהגיע הזמן לעזוב את ווסטרבורק ולא לסמוך עוד על הגנה מגרוש או
הבטחות אחרות של הגרמנים .מסמר אחרון בארון היה חיסולו של ה"יודסה ראד"
באמסטרדם ב –  23בסםטמבר  1943ושילוח כל עובדיו למחנה ווסטרבורק .כך קרה גם
ל –  600אנשי "קבוצת בארנפלד" ששוכנו בטירה בכפר זה" .קבוצת בארנפלד" הייתה
קבוצה שזכתה לתנאי כליאה מיוחדים בבהתערבות ממשלת הולנד ,כפרס על שירות
מיוחד לחברה .הגרמנים הבטיחו לא לגרשם למזרח .הבטחה זו הופרה והשילוח נעשה
בכל זאת*.28

בריחה המונית כושלת
ל"ארגון החלוץ" כמו גם ל"קבוצת ווסטרוויל" נעשה ברור שבריחה בהיקף גדול צריכה
להתארגן בהקדם כדי לחלץ את החלוצים הפגיעים ולהביאם לחוף מבטחים .תצלומי
פספורט של הם צולמו כנראה בווסטרבורק כבר בספטמבר ,במסווה של מועדון ספורט.
כרטיס חבר למועדון הצריך תצלום.
כ –  120תעודות מזוייפות הוכנו באמסטרדם ,ובהן הודבקו התצלומים האלה .וורנר
אהלפלד ,מנהיג הכשרת אלדן שמר אותן אצלו .למרות שהיה מעל גיל  ,21הורשה אהלפלד
להישאר בווסטרבורק ,מפני שאישתו הייתה כלולה ב"רשימת פלסטינה" שעדיין הייתה
תקפה .אהלפלד היה בקבוצת חלוצים שהגיעו בתחילת אוקטובר לאמסטרדם כדי לפנות
את משרדי ה"יודסה ראד" שננטשו בסוף ספטמבר .בזמן שהותו שם ,התקשר איתו מנחם
פינקהוף ,כדי לשוחח על תכנית בריחה של כל "קבוצת ההכשרה" מווסטרבורק .בתכנית
זו הייתה הכוונה לחזור פעם נוספת על מבצע ההסתתרות של הכשרת לוסדרכט שבה
ירדו למסתור כל החלוצים בלילה אחד .בתכנית הזו היה כפי הנראה גם יופ ווסטרוויל
מעורב.
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פירושה של בריחה המונית כזו היה נטישת העמדה שהייתה בתוקף עד אז ,שבריחה יכולה
להת בצע רק אם יש ביטחון שלא תהיה פעולת נקמה .למנחם פינקהוף הייתה על כך
שיחה מוקדמת עם קורט בליט ,עובד "היודסה ראד" .במעמד זה נאמר למנחם ש'למרות
הכל ,יהיה ראוי לתת לכמה שיותר חברים את ההזדמנות לברוח' .תגובתו של בליט הביאה
את מנחם למסקנה שבליט יודע יותר מאחרים על המתרחש בפולין* .29כנראה שזה אכן
היה המצב.

אסתר אשר-פינקהוף ,חברה בקבוצת
הספורט של ההכשרה .בווסטרבורק הייתה
מועמדת לתעודת זהות מזוייפת ,בתכנית
בריחה המונית מהמחנה .הניסיון ניכשל.
אסתר הייתה חברה בתנועת "המזרחי"
הדתית ,ושרדה את ברגן בלזן .היא התישבה
בישראל אחרי המלחמה.

בגלל מצב החירום היה המבצע הזה הרבה יותר
מסובך ממבצע ההסתרה בלוסדרכט .למחנה כבר
נוספה גדר ,הוא היה מרוחק ונשמר בקפידה .אלו
היו מכשולים שהיה צריך להתגבר עליהם.
לביצוע התכנית נוצר קשר עם חייל הולנדי
במשמר הגבול שתמורת סכום מכובד הסכים
להעביר את החלוצים דרך גדר התיל .עשרה
חלוצים ,שתי נשים ושמונה גברים ,בהם הרמן איטליאנדר ,מרטין אופנהיימר ופאול זיגל,
שקיבל את תפקיד חותך הגדר ומוביל הקבוצה .מעבר לגדר היו שתי משאיות של
המוורמאכט אמורות לחכות כדי להוביל את הבורחים למקומות מסתור ,ומשם לכתובות
מסתור חדשות .לטענתו של אהלפלד התברר יום לפני ביצוע התכנית שהיא אינה בת
ביצוע .ההודעה המוצפנת לנטישתה הייתה 'היום לא תישלחנה מזוודות*.'30
כנראה שזמן מה אחרי נטישת התכנית הגדולה העזו איטליאנדר ואחרים מקבוצת חותכי
הגדר –  13איש סה"כ לנסות ולברוח בכל זאת ,כשהם מבקשים שוב את שיתוף הפעולה
מחייל משמר הגבול ,מכר של חברתו של קארלי אורוסלאן ,טינקה דה לאנגה (Tineke
).de Lange
פראנס חריטסן ולורה דורלכר היו אמורים לחתוך את הגדר מבחוץ ,מיד אחרי שסיור
השומרים יחלוף במקום .התקשורת עם טינקה הייתה כבל באורך של  500מטר שיהיה
קשור לרגל אחד מהם .לטינקה היה הסכם עם השוטר שהוא ידווח על המצב במחנה.
במקרה של תקלה ידליק סימן אור אדום .אם הכל יהיה כשורה ,יעברו הבורחים את הגדר
לאורך הכבל ,ויזחלו מעבר לשיחי האברש אל פראנס טינקה ולורה ,ומשם יברחו הלאה.
גם נסיון זה נכשל.
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כשפראנס ולורה שכבו ליד הגדר לחכות' ,קיבלתי משיכה ברגל והתרחקנו משם .מיד
נראו אורות חיפוש מעל שיחי האברש .כנראה שמשהו השתבש .מה בדיוק ,לא ידענו,
היינו לבושים בשחור ונשארנו לשכב בשקט .כשהאור כבה חזרנו בזחילה לאורך הכבל.
טינה אמרה שהשוטר סימן באור אדום .משהו קרה בפנים .מה בדיוק לא ידענו*.31
איטליאנדר וחבריו נשארו בליל נובמבר קר בין שיחי האברש ,אבל הצליחו לחזור לצריף
בזמן.
נהג קטר כמתאם
אחרי כישלון הבריחות הגדולות ,נאלצה "קבוצת ההכשרה" לחזור לשיטת ההברחה של
יחידים או זוגות .תיאום הבריחות הללו נפל בווסטרבורק לידיו של קורט וולטר (Kurt
) ,Walterבעל תפקיד מיוחד במחנה .הוא היה נהג קטר של רכבת קטנה ,עם קרוניות
משא מתהפכות שהעבירה סחורות בתווך של חמישה קילומטרים מתעלת אורנייה ואליה.
קורט וולטר נולד בעיירה באמברג בבאווריה ב  .1922לאביו היה מפעל למכונות חקלאיות.
אביו נאסר בנובמבר  1938במחנה דכאו ,וקורט עזב את גרמניה להולנד חצי שנה מאוחר
יותר .הוא עבד בהכשרת ה"וורקדורפ" עד מרס  1941ועם חיסולה הועסק כאסיסטנט
למורים בבית הספר מ.ס .נייקרק שנוהל על ידי ה"יודסה ראד" .בראציה/אקציה הגדולה
במאי  1943באמסטרדם נאסר ,וצורף ל"קבוצת ההכשרה" בווסטרבורק.
בתחילה עבד כמפקח על עבודות הבנייה של המחנה .כשהונחה מסילה צרה עבור הרכבת
הקטנה ,היה עליו לתקן קודם כל את הקטר .משסיים החל לעבוד כנהג הקטר .באמצע
יולי  1943נשלח לאמסטרדם כדי לתקן מכונות בבית הספר מ.ס.נייקרק.
לורה דורלכר פנתה אליו בהיותו שם ,וביקשה שיהיה איש הקשר של "החלוץ" במחנה.
בתחילת הדרך עשה וולטר את העבודה יחד עם ציפי פרנקל ,שעם חיסול ה"יודסה ראד"
ירד למסתור.
בנסיעותיו לתעלת אורנייה עבר וולטר ביער .שם עצר את הרכבת כדי לפגוש בלורה או
אנשים מטעמה מחוץ לטווח הראייה של העוזר שלו .הוא קיבל מהם תעודות זהות
מזוייפות ומסמכים אחרים ,כולל שמות המועמדים לבריחה ,מפתחות לפתיחת קרונות
הרכבת וכלים לבריחה .את כל זה מסר לחברי "קבוצת ההכשרה" שהיו קשורים למחתרת,
כמו פאול זיגל והרמן איטליאנדר .וורנר אהלפלד ואחרים ,שנחשבו ככאלה שממילא לא
ישתתפו בבריחה ,לא נכללו במעגל המחתרתי .קורט וולטר נתן עדות על תכנית הבריחה
בעדות ב – :1955
'ניסינו לארגן את הבריחה כך שלא ינקטו פעולות נקמה נגד יושבי המחנה האחרים.
מסיבה זו נאלצנו לחכות עד שהחברים האמורים נכללו ברשימת טרנספורט .בדרך לרכבת
היו חברים אלו צריכים לצאת מהשורה ,וללכת מבלי שיבחינו בהם למחראות .אחרי
שהרכבת עזבה את המחנה היה על האנשים לצאת למקום מוסכם מראש ולבלות בו את
הלילה כדי לעזוב למחרת עם הניירות המזוייפים .בחוץ חיכו להם חברים מהמחתרת
ובעזרת אופניים הובאו הבורחים למקומות מסתור ברחבי הולנד .לרובם ניתנו התעודות
המזוייפות כבר בתוך המחנה*.32
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תכנית לחוד ומציאות לחוד .הבריחות לא תמיד התנהלו כמתוכנן .המחראות לדוגמא,
נפסלו מפני שהן נסרקו כל פעם על ידי השומרים ,אבל בקווים כלליים הכל נעשה לפי
התכנון .התכניות שפותחו באוקטובר  ,1943נעצרו ,מפני שבנובמבר התגלו בווסטרבורק
כמה מקרים של פוליו .אחרי הטרנספורט של ה  -16בנובמבר  1943לא יצאו עוד רכבות
לפולין בגלל מחלת הפוליו וסכנת ההידבקות בה.
בתחילת  1944נודע שהטרנספורטים יחלו מחדש .הרכבות לא יצאו הפעם לפולין אלא,
כפי שנמסר די במדוייק ,למחנה ברגן בלזן בצלה כ –  69ק"מ דרומית להנובר .למחנה זה
הגיעו בין היתר יהודים עם אזרחות של מדינות נייטרליות ודרום אמריקניות ,ויהודים
עם סרטיפיקטים לפלסטינה-א"י .את הקבוצה האחרונה קיוו השלטונות בברלין להחליף
בגרמנים במדינות הקהילייה הבריטית ,כולל פלסטינה-א"י.
ברכבת לברגן בלזן ,הפעם בקרונות נוסעים ,יצאו גם  40חברי "קבוצת ההכשרה" .הרכבת
השניה יצאה לגטו טרזיינשטאדט בצ'כוסלובקיה ,ושלישית לאושוויץ .הטרנספורט
הראשון בפברואר  1943יצא שוב לברגן בלזן .פאול זיגל ומרטין אופנהיימר התייצבו
בהתנדבות לרכבת זו .היה בדעתם להיות הראשונים שיברחו על פי תוכניתו של קורט
וולטר.
פרט לכך שזיגל פצע את הברך ,כשקפץ מהרכבת ברגע האחרון ,הלך הכל לפי התכנית.
השניים הסתתרו בצריף החולים ואחר כך באורוות ליד השער .בבוקר מוקדם עזבו את
המחנה מצויידים בתעודות מזוייפות והלכו ליער צפוף שיחים מרוחק כקילומטר
מהמחנה .משם פנו ,בגלל הגשם לערימת חציר באחת החוות .הם נשארו שם למשך היום.
בערב הגיעו למקום מפגש ליד תעלת אורנייה ,ושם חיכו להם פראנס חריטסן ולורה
דורלכר עם שני זוגות אופניים .אלה הסתתרו בבקתה שלורה גילתה במקרה בסביבה.
הבקתה נבנתה על ידי שלושה מסתתרים הולנדים מדרנטה שחמקו מהתייצבות לעבודת
כפיה .יאן סמיט סיכם איתם שגם "קבוצת ווסטרוויל" תוכל להשתמש בה .זה היה פתרון
טוב לקור והרטיבות של דרנטה בחורף .הארבעה רכבו לאסן ונשארו ללון אצל זוג
צעיר* .33ביום למחרת נסעו ברכבת ,בנפרד ,לאמסטרדם.
לפני שהגיעו לאמסטרדם עוד עברו כמה שעות מדאיגות בגלל איחור של הרכבת בתחנה
באסן .התחנה שרצה חיילים גרמניים ואנשי משטרת הגבולות .עבור זיגל ואופנהיימר,
בעלי חזות יהודית כהה ופנים מוכרות בווסטרבורק ,זה לא היה תענוג גדול .זה גם היה
שיעור חשוב לעתיד .אסור היה להראות פחד או להיבהל.
השנים נשארו לילה אחד באמסטרדם אצל לורה והכירו את יאן סמיט .יאן סיפר להם
ששמע מאיש קשר במשטרת אמסטרדם שהגרמנים מתכננים ראציה/אקציה גדולה
לתפיסת יהודים וסטודנטים מסתתרים .משום כך היה בטוח יותר להסתתר אצל פים ון
מאנן וחרדה לוף ,שזה עתה נישאו ,וגרו בקומה שכורה בפרינסיוינקינפארק בהאג.
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קורט וולטר ב –  1943או  1944בקטר .היה מארגן הבריחה העיקרי בווסטרבורק
השניים היו תלמידים לשעבר של יופ ווסטרוויל ב"וורקפלאטס" של קייס בוקה .חרדה
לוף ,ילידת  1925למדה ציור באקדמיה בהאג אחרי סיום הלימודים ב"וורקפלאטס" .היא
נאסרה במאי  1942לשבועיים מפני שיחד עם עוד חברה ענדה טלאי צהוב לאות מחאה.
פים ,שנתיים מבוגר ממנה ,שהתפרסם מאוחר יותר כסופר וילם ון מאנן ,עבד כמבקר
אמנות בעיתון "אלחמיינה הנדלסבלאט"
בסתיו  1943פנו ליופ ווסטרוויל ,איתו נשארו בקשר אחרי שסיימו לימודיהם ,והציעו
עזרה בעבודת המחתרת .יופ הזהיר אותם מפני הסכנות ונתן להם שבועיים להתלבטות.
משנשארו בעמדתם התחילה חרדה לעזור לפראנס חריטסן בזיוף תעודות .המסתתרים
היהודיים הגיעו בפברואר  ,1944למרות שהדירה לא התאימה כמקום מסתור ,כי הבעלים
של הדירה ,שהתגורר בקומת הקרקע היה חבר במפלגה הנאצית ההולנדית  .NSBגם בנו
היה חבר מפלגה והיה לו חדר סמוך לדירתם של הזוג ון מאנן .בשמירה על שקט מוחלט
נשארו זיגל ואופנהיימר במקום עשרה ימים.
ערב אחד נשמע צלצול בדלת .המסתתרים נקראו לחדר המגורים וראו אדם שפאול זיגל
תיאר בזיכרונותיו כך' :איש שנראה כמו סוכן נוסע ,עם תספורת קצרה ,משקפיים ושפם
קטן .חרדה הציגה אותו בשם יופ ווסטרוויל ,שעליו דובר ביראת כבוד בגלל פעילותו
במחתרת .הוא נראה כדמות צעירה עם פלומת שיער עבה .יופ הסביר שהיה עליו לשנות
את חיצוניותו בגלל שהגרמנים היו בעקבותיו אחרי מאסרה של אשתו'.
זמן קצר אחר כך הביאה חרדה לוף את השניים לאיינדהובן ברכבת .היא הייתה אישה
יפה שמשכה תשומת לב מחבריה למסע בגלל התנהלותה חסרת המעצורים ,וכך יכלו
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להמשיך בדרכם ללא הפרעה .פאול זיגל ומרטין אופנהיימר לנו באיינדהובן בביתו של
יאספר דאמס ,ואז העבירו אותם יאן סמיט ויופ ווסטרוויל את הגבול ליד בודל לבלגיה,
כשלב ראשון בדרך לצרפת .אחרי שהייה של כמה ימים בבריסל ,הצטרפה אליהם החלוצה
רבקה רוז ) (Riwka Roosויחד עם אמיל וינדמילר המשיכו לצרפת.

בריחות נוספות
הרמן איטליאנדר ופריץ סיזל ) (Fritz Sieselהיו החלוצים הבאים שברחו מווסטרבורק.
בריחתם התנהלה פחות או יותר באותה דרך בה הלכו קודמיהם .הם התנדבו לצאת
בטרנספורט לגטו טרזיינשטאדט ב –  25בפברואר  1944וברגע האחרון ניתקו מהשורה,
ענדו שרווליות של שרותי הסבלות ועזרו למגורשים לסחוב את חפציהם .הרמן ופריץ
עזבו את ווסטרבורק עוד באותו יום עם אישור יציאה מזוייף ,ועברו את הלילה ביער ליד
המחנה.
ביום המחרת אספו אותם לורה דורלכר ופראנס חריטסן עם שני זוגות אופניים .דרך אסן
הם נסעו ברכבת ישר לדירתם של חרדה ופים ון מאנן בהאג .שבוע אחרי כן הופיע יופ
ווסטרוויל שליווה אותם לבלגיה*.36
הקבוצה הבאה שעזבה הייתה בת שישה אנשים ובעלת רקע מעט שונה .הרוב היו חדשים
בווסטרבורק ,ונאסרו רק ב –  1944בגלל ניסיון לברוח לצרפת .מעצרם בצריף העונשין
שונה והם הורשו להצטרף ל"קבוצת ההכשרה" בצריף  .64באמצע מרס נודע להם ולעוד
 23חלוצים אחרים ,שעליהם לעזוב לאושוויץ .עשרה החליטו לברוח .ולמעשה יצאו לדרך
רק שישה .אחרי ששמם נקרא וצורף לטרנספורט ,הם נעלמו מהשורה שצעדה לעבר
הרכבת ,והסתתרו בצריף בית הספר .הם סיכמו מראש שבמקרה שהבריחה תתגלה ,הם
יסגירו עצמם מיד כדי למנוע פעולת נקמה.
'החדר מלא עשן סיגריות .בעצבנות אנחנו מדליקים סיגריה בסיגריה .אנחנו בודקים את
שעונינו .בשעה  10:00נסגרו דלתות הקרונות והרכבת עוזבת .הזמן עובר לאט .אנחנו
שומעים את לחישת הקטר .לאט יוצאים קרונות הבקר עם  800יהודים את המחנה *.37
הבורחים לא היו צריכים להתייצב ליציאה .עם אישורי יציאה מזוייפים הם יצאו את
המחנה בשתי שלישיות והסתתרו ביער ,בבקתה שבנו מענפי עצים ללינת לילה.
הוראות אחרונות מקורט וולטר היו שבדיוק בשעה  06:45יגיעו למקום מוסכם .אחר כך
בא לילה סוער של רוח חזקה וסופת שלגים .בשעה  06:43הגיעו הבורחים למקום המפגש.
'שתי דקות ישבנו מאחרי גבעה קטנה ואז שמענו צעדים .מיד זיהינו שתי דמויות שחיפשו
את דרכן בזהירות .אחת של גבר ,ואחת של אישה .בשמחה חנוקה נפלנו אלה בזרועות
אלה .השניים היו לורה ופראנס ' .מאוחר יותר הצטרף גם יאן סמיט .עמדו לרשותם בסך
הכל שמונה זוגות אופניים ,כך שכל אחד היה יכול לרכוב ולברוח .הרוב הגיעו אחר כך
לצרפת.
אין תמונה ברורה של הבריחות מווסטרבורק .גם על מספר הבורחים מהמחנה אין
בהירות .פראנס חריטסן השתתף ב –  16הברחות ,מרטין אופנהיימהר ,כעד דייקן ,מציין
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משהו כמו  21חלוצים בורחים .יאן סמיט מדבר על  30בורחים .המספר הזה נראה גבוה
מדי .מספר של  25בורחים מהמחנה נראה סביר יותר.
רוב מבצעי הבריחה התנהלו על פי התכנית של קורט וולטר ,עם שינויים קלים .אבל לא
הכל הלך חלק וללא תקלות .במקרה אחד ברחו שני חלוצים ,בחור ובחורה שלורה דורלכר
ופראנס חריטסן הרכיבו על אופניהם ,הם נעצרו ליד המחנה על ידי שוטר הולנדי .הוא
שאל אותם לאן פניהם מועדות ולורה ענתה שהם מחפשים מזון .לבחור שלורה הרכיבה
על אופניה לא הייתה תעודת זהות .לורה ראתה שהשוטר אינו מאמין להם וניסתה לפנות
לרגש האנושי שלו .היא הסבירה שניסתה לחלץ את ארוסה מהמחנה

לורה דורלכר הייתה פעילה קרת הרוח של החלוצים .היא
הייתה מעורבת בהרבה מבצעי בריחה .התמונה מ1942-
.
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לורה שנתנה עדות על המקרה המשיכה לשוחח עם השוטר בעוד הבחור מתרחק ברכיבה
על אופניה .היא הצליחה לשכנע את השוטר לא לפעול ,הגיעה בצעידה ברגל לנקודת
המפגש עם החלוצים ועם פראנס ,ויחד המשיכו בדרך עקלקלה לאמסטרדם*.38
במקרה של טרנספורטים לא מתוכננים ,מה שקרה לעיתים בווסטרבורק ,היה צורך
באילתור .כך קרה באחד ממבצעי הבריחה האחרונים בסוף מרס או תחילת אפריל .1944
במקרה זה נודע על הטרנספורט רק בערב לפני יציאתו המתוכננת .חלק מהפעילים לא
היו פנויים וטינקה דה לאנגה ,שהייתה רק המתאמת מצאה את טינוס סחאבינג שהסכים
לנסוע יחד איתה לווסטרבורק .אחרי שהייה בלול תרנגולות בלילה קר במיוחד ,הם
הצליחו להבריח את יוליוס רויטלינגר ) (Julius Reutlingerואת אשתו הלה), (Hella
ולהביאם בשלום לאמסטרדם*.39

נסיונות לחבל בטרנספורטים
אחרי שטרנספורט הגיע מווסטרבורק לברגן בלזן באפריל  ,1944התברר בספירה שפאול
זיגל ומרטין אופנהיימר חסרים .הקשר לבריחה מווסטרבורק עדיין לא נעשה כי הבריחה
הייתה יכולה להתבצע גם בדרך .הגרמנים קיבלו מידע במרס או באפריל מקארל ,שעליו
נרחיב מאוחר יותר ,מלשין שהושתל בווסטרבורק ,על מבצעי בריחה מהמחנה .קארל
שהה תקופה מסויימת בדירתם של חרדה ופים ון מאנן ,והיו לו שיחות עומק עם פאול
"אמו" רוזנבאום ) (Paul “Amo” Rosenbaumשברח מווסטרבורק וסיפר לו מיני עניינים
הקשורים לבריחתו* .40השמירה במחנה הוגברה אחרי זה ,והגרמנים ערכו חיפוש ביער
הקרוב ומצאו גם את הביקתה .בכך בא קץ על מבצעי הבריחה מווסטרבורק.
בסיועו של קורט וולטר ברח לפחות עוד חלוץ אחד מהמחנה .זה היה גדעון דראך ,שאחרי
מאסרו באוגוסט  1943שהה כמה חודשים בפיכט .הוא הובא כאסיר פלילי לווסטרבורק
ובספטמבר  1944נקבע מועד שילוחו למזרח .קורט וולטר הסתיר אותו באחד מקרונות
הרכבת שלו .דראך המשיך את דרך מנוסתו בביתו של איכר מהימן ,ומשם לאסן לביתו
של הסוציאליסט טרולסטרה ) .(Troelstraהוא נאסר שוב בגלל בגידה באביב 1945
ונשאר בווסטרבורק עד יום השחרור*.41
בספטמבר  1944החלו שמועות בווסטרבורק שהמחנה עומד להיסגר .על פי השמועה היו
כל התושבים אמורים להישלח לפולין .פראנס חריטסן ,שנחרד מהשמועה החליט לתקוף
את המחנה ולפוצץ את פסי הרכבת המוליכים אליו .הוא יצר קשר עם מפקדת המחתרת
ההולנדית ) (Raad van Verzet RVVוביקש מהם להעמיד קבוצת חבלה לרשותו .הוא
נסע עם שלושה אנשים לאסן אבל שם התברר שאין די מימון לרכישת חומר נפץ .פראנס
ולורה החליטו לא להמשיך בשיתוף הפעולה עם השלושה ,כי שנים מהם היו למעשה
סתם מחפשי סנסאציות ,ול"קבוצת ווסטרוויל" לא היה עניין להיות קשורים אליהם*'42
.יחד עם קלאס ) ,(Klaasאיש מחתרת הולנדי מדרנטה ,שקלו לורה ופראנס את
האפשרויות שעמדו לרשותם כדי לשבש את תנועת הרכבות על הפסים .הוחלט להוריד
רכבת רגילה מהפסים ברגע שתגיע לצומת ממנה מתפצלת המסילה למחנה ווסטרבורק.
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בכך יחסם המסלול למחנה .לאחד ממכריהם באסן היה מפתח שבדי כבד' .בבוקר מוקדם
הבאנו את המכשיר והמשכנו לפסי הרכבת .ברור שעל המסילה הייתה שמירה ,וכאשר
המפתח השבדי השמיע רעד כשפגע במסילה ,הסתובב השומר לאחור ונעצר .הוא הסתכל
סביב ,ואז המשיך בדרכו לאורך המסילה' .תוך כדי רכיבה בחזרה על אופניים בגשם
הטורדני ,לכיוון ווסטרבורק ,שאל פראנס את עצמו אם זה באמת מוסרי 'ככה סתם
להוריד רכבת נוסעים רגילה מהפסים? אני לא באמת יודע .43*......
הוא בכל זאת המשיך בדרכו וגילה מהר מאד שלא רק שמהסילה שמורה בקפידה ,השטח
גם חשוף בלי מקום להסתתר ,ובכל מקרה ,הצומת נמצאה בטווח ראיה של מגדל איתות.
הוא השאיר את המפתח השבדי למטה מאחור ,וטיפס למעלה אל המסילה לסיור .ברגע
זה צצו מכיוון ווסטרבורק שני שוטרים ממשמר הגבול על אופניים .הם הסתכלו לכיוונו
אבל לא ראו אותו ,או שלא רצו לראותו.
פראנס ודאי היה מעדיף לעזוב את המקום ,אבל הוא לא זנח את המשימה' .לי היה ברור
שאני צריך לעשות משהו'.
הוא אסף את המפתח השבדי למרגלות הפסים 'ועם עוד מבט אחד לכל הכיוונים' טיפס
מהר אל המסילה .השפתיים של המפתח השבדי נאחזו בבורג ,ובעצבנות סובבתי אותו
יותר ויותר חזק ,דחפתי את הידית כמה פעמים וזה ישב ללא יכולת לזוז מהתושבת'.
פראנס נסוג במהירות אבל בדרך ראה עוד סיור של "פוחחים לובשי שחורים"  -שוטרים
משתפי פעולה ,ששמרו במחנה ווסטרבורק.
בבית קפה בכפר בסביבה הוא חיכה ללורה דורלכר שיצאה לבדוק את הדופק בחוץ .היא
בישרה כשחזרה ,שהרכבת שאמורה הייתה לרדת מהמסילה הגיעה בשלום ובשעה
היעודה לווסטרבורק '.הכל היה לשוא ,וחוסר הצדק נמשך .יתכן שהמפתח השבדי היה
בעצם מתאים רק לחביות בירה או ש"לובשי המעילים השחורים" מצאו אותו44*.
נסיונות החבלה ברכבות למחנה ווסטרבורק הגיעו בכך לסופם בכישלון ,עד כמה שידוע.
אבל מאידך אפשר לראות בכך גם ניסיון של ההולנדים לצאת למאבק נגד האנטישמיות
והאדישות של האוכלוסיה המקומית כלפי האנטישמיות.
סגירתו של ווסטרבורק לא יצאה אל הפועל .הטרנספורט האחרון עזב את המחנה ב –
 13בספטמבר  1944לברגן בלזן כתגובה למבצע "מסיבת גן" ,שבו נחתו צנחנים של בעלות
הברית ליד העיר ארנהם כדי לשחרר חלקים גדולים בדרום הולנד מעול הנאצים .ארבעה
ימים אחרי כן התחילה שביתת הרכבות הגדולה ברחבי הולנד ,ואחריה לא יצאו עוד
רכבות מווסטרבורק.
באביב  1945שבו וחזרו השמועות על סגירתו של המחנה .השמועה אמרה שהתושבים
יישלחו למזרח או יוצאו להורג .פראנס חריטסן וקורט וולטר הכינו תכנית להצלת אחדים
מהחלוצים .קורט ידע על צינור באורך  200מטרים שעבר מתחת לגדר המחנה ומתחת
לתעלת המים שהקיפה אותה והסתיימה ליד מתקן לטיהור מים מחוץ למחנה .קוטר
הצינור היה חצי מטר .אפשר היה לזחול דרכו והיה מספיק חמצן ,כמו שקורט הדגים
בעזרתו של נר דולק .פראנס בנה עגלה באורך מטר וחצי שבגרירה אפשר הייתה יכולה
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לעבור דרך הצינור עם אדם שוכב עליה* .45למזלם לא היה צורך בשימוש בתכנית.
הגרמנים ברחו מהמחנה לפני השחרור על ידי הקנדים ב –  12באפריל  .1945במחנה היו
עדיין  900יהודים .ביניהם היו גם קורט וולטר וגדעון דראך.

חלוצים במחנה ברגן בלזן ומחנות אחרים
"קבוצת ההכשרה" בווסטרבורק מנתה בנובמבר  93 ,1943איש ואישה .תשעה מהם הגיעו
מקיבוץ ההכשרה הדתית אורתודוכסית באנסחדה 32 .הגיעו מאלדן ,שלושה מ"בית עליית
הנוער" בלוסדרכט 17 ,השתייכו לתנועת "המזרחי" וההכשרות הדתיות שלה ,וארבעה
מחאודה *.46
המספר הזה השתנה בשל מעצרים ובריחה מהמחנה ,אבל צריך להניח שבווסטרבורק היו
באביב  1944כ –  90חלוצים .חלק גדול מהם שולחו בחודשים הראשונים של אותה שנה
למחנה ברגן בלזן .בערך  15נשלחו לאושוויץ ,ואחדים בלבד לטרזיינשדט ,בניגוד
להבטחות מפורשות נשלחו החלוצים הלאה מטרזיינשדט לאושוויץ.
בברגן בלזן הגיעו חברי "קבוצת ההכשרה" ל"מחנה הכוכבים" שבו נעצרו בהתחלה יהודים
מהולנד שהנאצים קיוו להחליף בגרמנים שהיו עצורים במדינות של בעלות הברית או
כנגד סחורות .הקבוצה המשיכה בפעיליות שהחלו בהכשרות השונות ובווסטרבורק ,עד
כמה שרק ניתן .היו הרצאות ,דיונים ,לימודי עברית וחברים מהקבוצה אף עסקו בחינוך
ובהוראה לילדים.
למרות שבתחילה לא הייתה חובת עבודה על האסירים" ,קבוצת ההכשרה" התייצבה
לעבודה .רוב החלוצים הוצבו לעבודות מטבח וביצעו תפקידים כמו קילוף תפוחי אדמה
וכו' .לאחרים היה פחות מזל והם הועסקו בתוך אוהל גדול בהסרת חלקי עור מנעלים
ישנות ,או חפירת שורשיהם של עצים מחוץ למחנה .בעיקרון ,עבודה מאובקת וקשה
מאד ,ולא בריאה .ליחידים התמזל המזל והם הועסקו במקצועותיהם .כך קיבל טכנאי
השיניים ארנו לוי ) (Arno Leviעבודה במעבדה .וורנר אהלפלד היה למנהל השירות
הטכני ב"מחנה הכוכבים" יחד עם חלוץ נוסף*. 47
בין ה –  11בינואר ועד ה –  13בספטמבר  1944נשלחו מווסטרבורק כ –  3700יהודים.
חלקם הגדול ,כ –  3000בחמישה טרנספורטים מ –  11בינואר ועד  5באפריל  .1944בין
המגיעים היו  450בעלי סרטיפיקטים ללפלסטינה .אחרי משא ומתן ,יצאו  222מהם (110
ילידי הולנד ו –  101ילידי גרמניה) ועוד  11אנשים עם אישורי מסע לאמריקה הלטינית.
ביוני  1944הוחלפו כל אלה כנגד  150גרמנים מפלסטינה-א"י ומדרום אפריקה .בין
המוחלפים מברגן בלזן היו גם שש נשים צעירות מקבוצת ההכשרה המקורית באלדן*.48
בהתחלה היו התנאים ב"מחנה הכוכבים" בברגן בלזן לא רעים .המחנה נראה כמו
ווסטרבורק ,גם בגלל מיקומו וגם בגלל צורת הניהול שלו שהיה עצמאי חלקית .המצב
החל להדרדר בהדרגה .הונהגה חובת עבודה .ימי העבודה היו בני  11שעות וכמויות המזון
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הלכו ופחתו .ספירת האסירים ארכה שעות ארוכות ,ובמקרים רבים ,כפעולת ענישה לא
קיבלו האסירים מזון כלל.
מסוף  1944הוצף המחנה בזרם גדול של אסירים ממחנות ריכוז במזרח ,שנסגרו בגלל
התקדמותו של הצבא האדום .המצב שנוצר היה כאוס שהגיע למידות קטסטרופליות
בגלל הצפיפות הרבה ,המזון המועט והלקוי והתנאים הסניטריים במחנה שהביאו למגפות
של טיפוס הבהרות ודיזינטריה .כשנכנסו הכוחות הבריטיים ב –  15באפריל  1945ושחררו
את ברגן בלזן ,הם מצאו אלפי גופות שלא נקברו .מתוך  60,000אסירים שעוד היו בחיים
ביום השחרור מתו בארבעת השבועות שלאחר מכן עוד  13,000אסירים 1700 .מבין 3750
האסירים שהגיעו מווסטרבורק  8 – 12חודשים קודם לכן ,נספו*.49
"קבוצת ההכשרה" שרדה את מחנה ברגן בלזן לא רע .אחד הגורמים החשובים שתרמו
לכך היה עבודתם של חברים במטבח המחנה .את המזון שיכלו לשמור בעבודה הם חלקו
עם אסירים חלוצים אחרים .מלבד זאת הם היו צעירים ומחושלים יותר בגלל עבודות
החקלאות שביצעו בזמן הכשרתם בהולנד.
ובכל זאת נפלו קורבנות .מזכרונותיו של מנפרד סמסון אפשר ללמוד ששמונה חלוצים
נפטרו בברגן בלזן .ביניהם היו שניים שהגיעו מההכשרה בלוסדרכט – הנס "הונקי"
הורוביץ ) (Hans “Honki” Horowitzוארנולד "אפי" קולר ).(Arnold “Effie” Koller
השניים הוצבו לעבודה בקרמטוריום של ברגן בלזן ,והועברו בנובמבר  1944למחנה
נויינגאמה ליד המבורג ושם נרצחו .הנס שטיין ) (Hans Steinהגיע מווסטרבורק כאסיר
פלילי ,נבגד בברגן בלזן ,נשלח לאושוויץ ונרצח שם*.50
בתחילת אפריל  1945החליטו הגרמנים לחסל את "מחנה הכוכבים" ולשלוח את 6700
האסירים שעוד נותרו בו לגטו טרזיינשטדט ברכבות .רכבת ראשונה יצאה ב –  6באפריל
ולא הגיעה ליעדה .הנוסעים ,בהם כמה הולנדים ,שוחררו שלושה ימים אחרי יציאתה
ליד מגדבורג על ידי הגרמנים עצמם .רכבת שניה ,ובה בעיקר יהודים שהגיעו מהונגריה,
יצאה ב –  7באפריל והגיעה שבועיים לאחר מכן לטרזיינשטדט.
הרכבת השלישית יצאה מברגן בלזן ב –  11באפריל ,ובה כ –  2500אסירים מהם יהודים
רבים שהגיעו מווסטרבורק .חלקם הגדול חברי "קבוצת ההכשרה" .לטרזיינשטדט כבר אי
אפשר היה להגיע ,והרכבת נדדה  14ימים ברחבי גרמניה ללא כל טיפול באנשים .ב – 23
באפריל שוחררו הנוסעים על ידי הצבא האדום ליד הכפר הקטן טרוביץ בקרבת לייפציג.
 200אסירים נפטרו בדרך .אחרי השחרור נפטרו עוד  320מתשישות ומחלות .לפי
רשימותיו של סמסון היו בין הנפטרים ארבעה חלוצים .מתוך  75החלוצים שנאסרו
במחנות הצליחו כ –  60לשרוד את המלחמה*.51
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 .10התגובה הגרמנית
בפרק זה נבדוק את התגובה הגרמנית לפעילותה של קבוצת ווסטרוויל .משימה זו קלה
יותר לרישום מאשר לביצוע .כמעט כל הארכיונים של השירות המשטרתי הושמדו בסוף
המלחמה .לא ידוע איך שפטו את הפעולות הראשונות באוגוסט  .1942מה שנשאר הם
הדיווחים של מנחם פינקהוף ושושו סימון על פחד מפעולות נקם .ייתכן מאד שהגרמנים
התייחסו להיעלמות של חלוצי לוסדרכט כאל "תאונת עבודה".

הלשנות ומאסרים
קיים מידע של פעולות המשטרה בסתיו  1942בהולנד .המשטרה התמקדה בתקופה זו
בפעילות שהתרחשה ב"בית החלוץ" בטולסטראט באמסטרדם .עד כמה נעשו הקשרים
בין פעילות זו להיעלמותה של קבוצת ההכשרה בלוסדרכט לא ברור .שתי פשיטות נערכו
על "בית החלוץ" ודייריו נלקחו לחקירות .שתי חלוצות שהסתתרו בבית נעצרו ונשלחו
למחנה ווסטרבורק .לגרמנים הצטיירה ללא ספק תמונה של פעילות החלק היהודי של
"קבוצת ווסטרוויל" מתוך החקירות האלה .פעילות ההלשנה של הגב' דה רויטר (De
) Ruiterהתחילה בסוף  1942או בתחילת  .1943שמה האמיתי של הגברת היה מריה ון
חינקל ).(Maria van Ginkel
לגברת הייתה אכסניה באמסטרדם אותה ניהלה עם החבר שלה דירק דה רויטר (Dirk
) de Ruiterבשכונת רוויר .באכסניה זזו הסתתרו גם יהודים .היא עבדה בשיתוף פעולה
הדוק עם קבוצת המחתרת "קינדרקומיטה" מאוטרכט ,שהביאה ילדים יהודיים למסתור
אבל באותו זמן שמרה גם על קשרים עם הגרמנים .היא יצרה קשר עם החלוצים
באמצעות כמה מהם שהגיעו מדווינטר לאמסטרדם .איך נוצר הקשר לא ברור .אחד מהם,
ליאו כהן ) ,(Leo Cohenמסר להאנמאן ש'היא רצתה לעזור בעבודה הלא חוקית' .נורברט
קליין בדק ומצא אותה ראויה והיה גם איש הקשר שלה ב"החלוץ" .היא סיפקה כסף
ומסמכים לארגון ,ביקרה ב"בית החלוץ" ואף הסתירה שני חלוצים תחת קורת ביתה .היא
נחשפה במרס  1943בעקבות אזהרה שהתפרסמה נגדה בעיתון המחתרתי "פריי נדרלנד
(הולנד החופשית) ".נורברט קליין ניתק איתה מגע לאחר מכן .החלוצים פונו מהבית
בטולסטראט וגם השניים ששהו בביתה של הגברת נאספו משם במהירות*.1
את התגובה ניתן היה לצפות .שישה שוטרים ממשטרת הביטחון ערכו פשיטה ,היו
חקירות אבל מעצרים עדיין לא בוצעו .מהחקירות עלה שהגרמנים מחפשים למעשה את
נורברט קליין ,שאת זהותו לא הכירו .הוא קיבל עצה לא להגיע לאמסטרדם לתקופה,
וגם תעודת זהות מזוייפת.
קליין ,אדם צנוע וביישן ,שיצא למשימות קשר באומץ רב ,נפגע נפשית מהפשיטה .הוא
התחיל לעשן ,לבש בגדים בולטים וסיפר לאחרים שהוא נרדף על ידי שישה שוטרים של
משטרת הביטחון .למעשה לא היה מתאים עוד לעבודת מחתרת ,אבל עבודתו הייתה
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חיונית .בתחילת  ,1943בחיפוש מקרי בבתים הוא נעצר עם חומר חשוד .ביום למחרת,
אחרי החקירה הראשונה קפץ קליין מחלון חדר החקירות שבקומה השנייה של תחנת
המשטרה ברחוב פאולוס פוטר*.2
נורברט קליין נפצע קשה והגרמנים העבירו אותו תחת משמר לבית ההבראה
"וילהלמינה" .פראנס חריטסן שמע על מעצרו של קליין מקורט האנמאן ולורה זיסקינד,
שהסתתרו בביתו בהארלם אחרי חשיפת הבגידה של גברת דה רויטר .חריטסן התקשר
להנסייה סורמונט ) ,(Hansje Suermondtאחות בבית ההבראה ,ידידה של פעיל
המחתרת ההולנדית יופ נוברט ) (Joop Nubertויחד ישבו השלושה לתכנן את הברחתו
של קליין מהמעצר .בתחילת ספטמבר ,אחרי שקליין החלים מעט מפציעתו ,הוא הוצא
במהירות ובמיומנות ,ממש מתחת לאפם של השומרים הגרמנים ,על אלונקה ,דרך חלון
החדר דרך הגג הפתוח אל תוך מכונית פורד שחיכתה ברחוב .קליין ,שסבל מפגיעה קשה
בגבו הובא לבית משפחת חריטסן ושם טופל בהשגחה של רופא.
יום אחרי מעצרו של נורברט קליין נעצר גם גדעון דראך ,הקשר השני של "החלוץ" .הוא
הלך לחדרו של קליין יחד עם החלוצה הלגה דקר ) (Helga Deckerכדי להוציא משם את
כל החומרים המחשידים .המארחת של קליין ,שדראך כבר החל לחשוד בה ,לא הסכימה
לתת להם להיכנס .היא הזעיקה כפי הנראה את המשטרה שעצרה אותו בחדרו .דראך
נחקר ונשלח למעצר של שישה שבועות בבית המאסר באמסטלפיין ,שאחריו הועבר
למחנה הריכוז פיכט .ה וא הועסק בתחנת הרכבת של פיכט בהעמסת חלקי מטוסים של
בעלות הברית שיורטו באיזור ,על הרכבת שהביאה אותם לווסטרבורק .מאוחר יותר
הוצב לעבודה ב"קומנדו פיליפס" במחנה.
"קבוצת ווסטרוויל" עשתה שני נסיונות לשחרר את דראך .יופ ווסטרוויל ביקר אותו בזמן
העבודה בתחנת הרכבת בפיכט ,הביא איתו מסמכים מזוייפים ,בגדים אזרחיים וכובע
לכסות את ראשו המגולח .הוא הורה לדראך להחליף את בגדיו ולעלות על הרכבת
היוצאת .דראך חשב שהתכנית מסוכנת מדי ונישאר בפיכט .מאוחר יותר בא פראנס
חריטסן שניכנס למחנה פיכט עם תעודות מזוייפות של מהנדס .הוא הציע לשחד את
הקאפו של קבוצת העבודה כדי שזה יתן לגדעון לברוח .לתכנית הזו הסכים גדעון אבל
הקאפו סירב לשוחד.
היות והיה רשום בפיכט כ"חצי יהודי" בלבד חמק גדעון דראך מטרנספורט לווסטרבורק
ברגע האחרון .המעמד המיוחד שלו נשלל ממנו בסופו של דבר והוא נשלח לווסטרבורק
בכל זאת* . 4כמועמד לשילוח מיידי לפולין הצליח דראך לחמוק בסיועו של קורט וולטר
שהסתיר אותו באחת הקרוניות של הרכבת שלו.
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הבית הבטוח בדורטסה סטראטווך.
המאסר של שני הקשרים החשובים ,קליין ודראך ,היה מכה קשה ל"קבוצת ווסטרוויל".
שניהם היו "חצי יהודים" בעלי מעמד מיוחד ,לא נשאו טלאי צהוב ,ויכלו לנוע באופן
חופשי גם בשעות עוצר ליהודים .הם גם היו משוחררים ממגבלות רבות אחרות.
משנעצרו קיבלו אחרים בארגון את תפקידיהם עד כמה שיכלו .אחת מאלה הייתה לורה
דורלכר קרת הרוח.
הארי אשר ,החלוץ הדתי שהסתתר בפריזלנד ,התמקד בעזרה לחלוצים דתיים אבל עזר
גם לאחרים .הארי השתמש במסעותיו בתעודות מזוייפות של עובד משרד הדואר
והתקשורת ההולנדיים  .PTTשמו במחתרת היה הנדריק זיילסטרה )(Hendrik Zijlstra
ובמשך שנתיים לא הייתה לו כתובת קבועה.
חברים אחרים בקבוצה ,כמו ויל ווסטרוויל ,מנחם פינקהוף ,מרים ווטרמן ,יאן סמיט,
ובאוקה קונינג ,עסקו גם הם בסיוע לחלוצים המסתתרים מסתיו  .1943לורה זיסקינד
נשארה במסתור בהארלם עוד כמה שבועות ,ואז ,שכרה דירה בהאג כשהיא בעלים של
תעודות מזוייפות .מהדירה הזו עבדה בשיתוף עם יופ ווסטרוויל בסיוע למסתתרים
ובהברחתם*.5
בתחילת אוקטובר  1943נפגעה "קבוצת
ווסטרוויל" שוב בגלל גל מעצרים .מתחילת
פעילותה היה לקבוצה "בית בטוח" ברוטרדם.
עד כמה שניתן היום לבדוק ,היה זה ביתה של
משפחת ווסטרוויל בביילדורפ.
בבית זה ,שהיה במרחק הליכה מתחנת הרכבת
המרכזית של רוטרדם ,יכלו למצוא קורת גג
זמנית חלוצים שנאלצו מסיבות שונות לעזוב
את מקומות המסתור שלהם .שושו סימון
השתמש בכתובת הזו כבסיס ליציאה
לפעילותו בצרפת.
אחרי מאסרו של שושו בינואר  ,1943פינתה
הקבוצה את הבית ומקום חדש הוכן בדורטסה
סטראטווך ברוטרדם דרום .הדירה הייתה
רכושו של תלמיד לשעבר מ"הוורקפלאטס",
מכר של הזוג ווסטרוויל

הארי אשר – דאג בתחילה לכתובות
מסתור עבור החלוצים הדתיים .מאוחר
יותר אסף תחת כנפיו גם חלוצים אחרים.
שעזב בתחילת  1943לבלגיה או לצרפת כדי לחמוק מחובת ההתייצבות לעבודה בגרמניה.
יופ ווסטרוויל סיפק לו תעודות מזוייפות ולאות תודה מסר הלז את הבעלות על הדירה
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ואת תעודת הזהות האמיתית שלו לשימוש הקבוצה .אחד החלוצים יצא עם תעודתו
לעבודה בגרמניה במקומו*.6
את הבעלות על הדירה קיבלה לטי רודלסהיים ) (Letty Rudelsheimבת ה –  .28לטי
הייתה בת למשפחה ציונית-דתית מאמסטרדם .אחרי הכשרה כמורה הצטרפה להכשרה
הדתית בבווירווייק ב –  .1938כשהגרמנים סגרו את ההכשרה הזו בתחילת תקופת
הכיבוש ,עברה לטי לבית עליית הנוער בלוסדרכט ועבדה בין היתר גם במשתלה של
משפחת ווטרמן.
באוגוסט  1942ירדה לטי למסתור יחד עם כל חלוצי לוסדרכט .היא החלה במסע נדודים
בחוות שונות בפריזלנד ובצפון הולנד ,ובתחילת  1943הגיעה לרוטרדם ועזרה בעבודות
הבית של משפחת ווסטרוויל .על ויל ווסטרוויל הוטל עומס רב אחרי לידתו של בארט,
הבן הצעיר ,כמה חודשים קודם לכן .באביב  1943עברה לטי להתגורר בדירה בדורטסה
סטראטווך ,ופתחה בה ,כפי שהסבירה לשכנים ולבעלי חנויות בסביבה מרפאה לטיפול
בליקויי דיבור .ללטי לא הייתה חזות יהודית ,ותעודת הזהות המזוייפת שלה על שם
אלידה יונקר (  )Alida Jonkerהייתה טובה .המרפאה הייתה הסבר לתנועת האנשים
הרבה ליד הבית.
ב"בית הבטוח" הקפידו על סידורי ביטחון ,ופותח קוד מיוחד לדפיקה בדלת כדי שלטי
תוכל לזהות את 'אנשינו' .כדי לכסות על כמויות המים בהם השתמשו ,קנתה לטי מים
חמים במכבסה' .הקפדנו על כל דבר .השתמשתי בבולי מזון בחנויות שונות ,קניתי תמיד
רק כמויות קטנות כדי לא לעורר חשד*.7
בהתחלה התנהל הכל יחסית כשורה .פעמוני האזעקה צלצלו בכל זאת כמה פעמים .יום
אחד נשמעה דפיקה בדלת ואישה שהגיעה בקשה מקום מסתור .לטי ועוד שלושה חלוצים
שהיו בדירה ברחו מיד לחרונקאן ,לביתו של באוקה קונינג והסתתרו שם זמן מה .כמה
חברי מחתרת מרוטרדם שמרו על הדירה בדורטסה סטראטווך ,וכאשר לא נראתה סכנה
מיידית חזרה לטי לרוטרדם .פעם אחרת נלקחה לטי לחקירה בבית העירייה בגלל
העלמותו של הבעלים של הדירה .לטי הסבירה שהבעלים עזב לעבודה בגרמניה ,עניין
שייבדק בהמשך.
ב –  23:00ב –  10באוקטובר  1943נשמעה הדפיקה המוסכמת על הדלת .לטי פתחה,
ובפתח עמדו שלושה שוטרי משטרת הביטחון' .להישאר לעמוד!' צרחו השלושה' .עמדתי
מאובנת בפתח בציפייה '.כל שמונת החלוצים שהסתתרו בדירה נאסרו .ביניהם היה גם
קורט האנמאן ,שהגיע לרוטרדם לדיון על הגעתו של נורברט קליין לדירתם של הזוג
חריטסן בהארלם ,ורחל כהן ,בתו הצעירה של רו כהן מקים "ארגון דווינטר"*.8
העצורים הובלו לתחנת המשטרה הראשית באמסטרדם ומשם ביום למחרת למחנה
העונשין פיכט .כמה ימים לאחר מכן הגיעו כאסירים פליליים ברכבת לווסטרבורק.
ארבעה מהם – האנמאן ,מנפרד רובנר ) ,(Manfred Rubnerהאראלד סימון (Harald
) Simonואשתו מטה ) ,(Metaהובלו בקרון נפרד כשהם אזוקים ,תחת משמר של
שוטרים הולנדיים" .קבוצת ההכשרה" במחנה עודכנה בדבר הגעתו של האנמאן והכינה
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עבורו תכנית בריחה ,שלא יצאה לפועל בגלל השמירה הכבדה עליו' .זו הייתה הפעם
הראשונה שנתקלנו בהצגה כזו ,וזה רק הוכיח לנו עד כמה האנמאן היה חשוב בעיני
הגרמנים '.הסביר מאוחר יותר פאול זיגל* .9קורט האנמאן ושלושת האחרים נשלחו מיד
עם הרכבת שחיכתה להם במחנה ,והובלו לאושוויץ .איש מהשמונה לא שרד את
המלחמה.

לטי רודלסהיים כפתיון
כשנעצרה ,ראו הגרמנים בלטי רודלסהיים לא-יהודייה שהסתירה יהודים ,הודות
לתעודות המזוייפות שהיו ברשותה .היא אולצה להודות ביהדותה ,כנראה בעקבות
הלשנה של חברה לתא המעצר .בזהותה
כאלידה יונקר התשמשו הגרמנים כפתיון
ללכידת חברי "קבוצת ווסטרוויל".
חיל סלומה שמע מקארל ק ,.סייען יהודי
לקבוצה ,שעליו עוד יורחב בהמשך ,שיש
אפשרות לקנות את חרותה של אלידה יונקר
שנשפטה לחצי שנת מאסר ,על מתן עזרה
ליהודים .סוהר שיוביל אותה מהכלא
בסחוונינגן לרוטרדם היה מוכן לשחררה
בדרך תמורת תשלום גבוה .חיל סיפר זאת
בפגישה השבועית של "קבוצת ווסטרוויל"
ברוטרדם .ויל ווסטרוויל חשבה מיד
שהרעיון הוא נורא ,כי 'אם מישהו מוכן
להציל חיי אדם תמורת תשלום ,הוא מוכן
האותה מידה גם לבגוד בנו' .רוב הנוכחים
תמכו בתכנית ההצלה והיא הסכימה לשתף
פעולה* .10לטי נשלחה לרצות את ענשה
במחנה פיכט והוחזרה אחרי זמן קצר חזרה

לטי רודלסהיים ,הייתה בעלת הבית
ב"בבית הבטוח" ברוטרדם.

להאג .היא קיבלה מכתב בכתב ידו של יופ ובו נאמר "אני מוכן לקנות את שחרורה של
אלידה יונקר תמורת  3000גולדן" .שומר גרמני אמר ללטי שהגרמנים מסכימים לתכנית.
לטי הרגישה שטומנים פח לחבריה ,אבל באין ברירה שיתפה פעולה.
ב –  15בדצמבר היה סכום הכופר מוכן .על פי דיווח של ויל ווסטרוויל 'סוכם שחיל ואני
נגיע ביום רביעי בצהרים ,בערך בשעה  14:00לתחנה .ברגע שלטי והמלווה שלה ירדו
מהרכבת ,יקח חיל את הגבר ליציאה הראשית כדי להוציא יחד איתו את הכסף מהבנק.
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אני אקח את לטי לכניסה האחורית שם עמדו שני זוגות אופניים שהבאתי לשם מראש.
כשראיתי את לטי התקרבתי אליה בלי למשוך תשומת לב ולחשתי "את לא מכירה אותי,
לכי אחרי" .חיל נעלם עם הגבר*. '11
אלו היו הדברים היחידים שהתרחשו על פי התכנית באותו יום .כשויל ולטי הגיעו ליציאה
האחורית חיכו להן שישה שוטרים גרמניים .הן נאסרו במקום .כך קרה גם לחיל סלומה.
מעצרים נוספים לא התרחשו באותו היום משום שהארי אשר ,שהיה בדרכו לבית
משפחת ווסטרוויל היה דרך מקרה עד למאסרן של ויל ולטי ביציאה האחורית של תחנת
הרכבת .הוא הזהיר את תיאה מוק ) ,(Thea Mokמסתתרת יהודיה שעזרה בבית
משפחת ווסטרוויל .יחד הם הוציאו את המסמכים המזוייפים ממקום המחבוא שלהם
והלבישו את בארטייה שהובא למכרים .תיאה המשיכה משם במהירות לבית הספר ע"ש
מונטסורי להזהיר את יופ שעליו לרדת למסתור*.12

בגידה של מלשין
לא ברור איך התרחשה הבגידה ב"קבוצת ווסטרוויל" ברוטרדם .הגרמנים למדו קרוב
לודאי מהחקירות השונות על פעולותיה של הקבוצה ,אבל בנוסף הם גם למדו דברים
אחרים ,כמו למשל על הבריחה של הבעלים המקורי של הדירה בדורטסה סטראטווך,
ואלה הוסיפו לתמונה .כמו שכבר נכתב ,הגרמנים בדקו בגרמניה את מסמכיהם של שתי
קבוצות החלוצים שיצאו בניירות מזוייפיים עם פלוגות העבודה מהולנד לבילפלד
ולדורטמונד .יתכן שכך התברר שמשהו לא בסדר בתעודות של החלוץ שיצא לגרמניה
במקום הבעלים של הדירה בדורטסה סטראטווך .אין כל מידע על מה עלה בגורלו.
את החיפוש אחרי הבעלים של הדירה אפשר לפרש באמצעות חקירתה של אלידה יונקר,
במרפאה לליקויי דיבור שארחה כל כך הרבה אנשים .קיימת גם אפשרות של מלשין בתוך
הקבוצה שהסגיר חבריה .לפי מקורות שונים ייתכן שזה היה סטודנט יהודי בשם קארל
ק (Karel K.) .שכבר הוזכר קודם .הוא כבר היה פעיל כמסייע לקורט ריילינגר מתחילת
 ,1943ושל דירק ון סחאייק בחאודה וברוטרדם ,שבה התגורר.
קארל ק .נולד בהנגלו ב –  .1920הוריו הגיעו ממזרח המדינה .הם התיישבו ברוטרדם
באמצע שנות ה –  ,'20אבל המשפחה עזבה לניימכן ב –  .1934פרט לקארל היו למשפחה
עוד שני בנים צעירים ממנו .בזמן מגוריו בניימכן למד קארל ק .בבית ספר קתולי גבוה
לכלכלה בטילבורך והמשיך את לימודיו בבית הספר הגבוה לכלכלה ברוטרדם * .13בגלל
הצעדים האנטי-יהודיים לא יכול היה להמשיך בלימודיו מ –  15בספטמבר  .1942קארל
ק .שכר כנראה דירה ברחוב ג.וו .בורחרפליין ברוטרדם* .14זו הייתה כתובת מכובדת מאד
ברובע מילדלאן ,איזור של וילות גדולות .קרוב לבורחרפליין היה רחוב בויקלסדייק,
הרחוב שבו היה בית הספר על שם מונטסורי שאותו ניהל יופ ווסטרוויל .ייתכן שכך
נפגשו השניים .לפי עדות של מנחם פינקהוף הביא יופ את קארל ק .לקבוצה.
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כינויו של קארל ק .במחתרת היה פיט ) .(Pietתפקידו היה לקבל את החלוצים ברוטרדם
ולהעביר אותם את הגבול לבלגיה .בין האנשים שהעביר היו למשל ברי אשר ,והנס
מוגנדורף .אשתו של מוגנדורף ,פיקה (סופיה) דה וינטר (,(Sophia – Fieke de Winter
שמוצאה מניימכן הכירה את קארל מהתקופה שהתגורר שם עם משפחתו.
הנס מוגנדורף ואשתו נסעו ביוני או ביולי  1943יחד עם קארל ק .אל הגבול הבלגי ליד
הכפר פוטן  .הוא הציג אותם בפני המדריך והורה להנס לשלם למדריך רק לכשיגיעו
לבלגיה .קארל ק .עצמו לא התלווה אליהם .בני הזוג מוגנדורף השתייכו לקבוצה גדולה
יותר של כ –  34אנשים שהמדריך העביר לבלגיה .כשהגיעו לגבול ,אמר המדריך שעליו
למצוא נקודה ממנה יוכל לצפות על הדרך כדי לוודא שהכל בטוח .זמן קצר אחרי כן
הופיעו חיילים גרמניים שהקיפו את הקבוצה ועצרו את כולם*.15
הנס מוגנדורף הסיק ,ללא כל הוכחה ,שהמלשין היה קארל ק ,.היות וגם הוא וגם אשתו
התעקשו בחקירות על זהותם הבדויה ,לא נשלח הנס כאסיר פלילי למחנה ווסטרבורק
אלא הוצב לעבודת כפיה באסן ,גרמניה .כשקיבל חופשה בגלל הפצצת העיר ,נסע
מוגנדורף חזרה לאמסטרדם בסוף יולי או תחילת אוגוסט ,במיוחד כדי להזהיר את קורט
ריילינגר וקורט האנמאן מכל קשר עם המלשין קארל ק .16*.ריילינגר עזב זמן קצר לאחר
מכן לצרפת ,ולא ברור מה נעשה בעניין אזהרתו של מוגנדורף בהמשך.
לא ידוע גם מתי החל קארל ק .לשתף פעולה עם הגרמנים .לפי דיווחים בעיתון המחתרת
"סיניאלמנטנבלאד ) "(Signalementenbladהדבר קרה אחרי מעצרו והבאתו
לווסטרבורק .הוא ודאי נקט בצעד כזה כדי למנוע את מאסרם של הוריו ואחיו .מידע זה
מתאים לנתונים אחרים .הוריו ואחיו הצעירים ,ג'ון יליד  1924ומרטיין יליד  1926הסתתרו
מ –  1942ונשארו חופשיים עד  .1944קארל ק .סיפר לאדם שלישי שבכוונתו היה להוליך
את הגרמנים שולל .הוא לא הצליח בכך .על פי העיתון ,לא היה קארל ק .שהשתמש גם
בשם ק .ון סמאלן  )(K. van Smalenבעל חזות יהודית ,אבל היה אדם מסוכן שהפיל
קורבנות רבים*.17

השלכות הפרשה
לטי רודלסהיים הוחזרה לכלא סחוונינגן ונחקרה מספר פעמים .מלבד היותה ממונה על
"הבית הבטוח" היא לא הייתה מעורבת בפעילויות של "קבוצת ווסטרוויל" ,ולא יכלה
לספק לגרמנים מידע רב .עד כמה שיכלה הטילה את מירב האשמה ,על שושו סימון המת.
היא נשארה עוד כשישה שבועות בכלא בסחוונינגן ,כנראה שנשכחה שם .בסוף ינואר
 1944הועברה כאסירה פלילית למחנה ווסטרבורק .נהג המכונית שהביא אותה לתחנת
הרכבת נקרא הנהג הפרטי של פרנץ פישר ) (Franz Fischerממלא מקומו של ראש
המשרד לאיתור יהודים  IV-B4בהאג.
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בווסטרבורק התאחדה לטי עם שאר בני משפחת רודלסהיים .אחיה גילה שאביהם ,יליד
לונדון כבר השיג עבור כולם אזרחית כפולה  -הולנדית-בריטית .מסיבה זו יכלה לטי
לההישאר בווסטרבורק ולא גורשה מיד למזרח .ב –  25במרס  1944גורשה לאושוויץ בכל
זאת .בגלל אזרחותה הבריטית נסעה בקרון עם  38פרופסורים ,ואמנים שכולם היו "חצי
יהודים" או בעלי מעמד דומה למעמד שלה .אחד האנשים בקרון היה מי שכבר הוזכר
כ"נהגו הפרטי של פרנץ פישר" ,כמעט בוודאות קארל ק .שלא זיהה את לטי .הוא הסתתר
בחאודה ונאסר ב –  16בפברואר .הוריו ואחיו נאסרו יום קודם במקום מחבואם
ברוטרדם.
קארל ק .הוחזק שלושה שבועות בתחנת המשטרה ברוטרדם והוחזק בנפרד משאר
האסירים ומבני משפחתו .ב –  8במרס הועבר כאסיר פלילי לווסטרבורק ומשם ב – 25
במרס ,באותה רכבת עם לטי לאושוויץ .הוא וודאי היה חייב את הסטאטוס של "חצי
יהודי" לחבריו במשטרה הגרמנית' .יש בינינו מלשין' הזהירה לטי את שאר הנוסעים
בקרון* .18המעמד המיוחד לא הועיל לקארל ק .שהוצב לעבודה במחנה בונה-מונוביץ עם
הגיעו לאושוויץ .הוא נספה בתחילת אפריל  .1944הוריו ואחיו ,אותם ביקש להציל הגיעו
לווסטרבורק ב –  1במרס  .1944יומיים לאחר מכן יצא טרנספורט לאושוויץ .ההורים
נרצחו עם הגיעם למחנה ,האחים נספו באמצע יוני " 1944במרכז אירופה"*.19
לטי הצליחה לחמוק מהסלקציה הידועה לשמצה באושוויץ .היא הובלה ישר לתוך המחנה
עם מיטלטליה וכאן גם נשלל ממנה המעמד המיוחד ,והיה עליה לקחת חלק בחיים
האיומים במחנה .הודות לעזרה של כמה חברים למאסר ,הצליחה האישה העדינה לשרוד.
היא שרדה גם את "צעדת המוות" עם פינויו של אושוויץ בחורף  ,1945ושוחררה באפריל
 1945במחנה נוישטאט-גלווה במזרח גרמניה כשהיא שוקלת  28קילו בלבד .אחרי החלמה
ארוכת שנים בשוויץ ממחלת השחפת שבה לקתה עלתה ב –  1950לישראל*.20
וילי וסטרוויל וחיל סאלומה נעצרו בתחנת המעצר הראשית ברחוב האחסיפייר
ברוטרדם ,ונחקרו במטה משטרת הביטחון בהיימראדסינגל ברוטרדם .הגרמנים ראו בהם
מסייעם ליהודים ,אבל חיל כבר נעצר קודם ועל ויל היה ידוע לגרמנים שהיא חברה
מרכזית בארגון המחתרת של בעלה .בין חוקריה היה גם איש ה  SDהאכזר הופמן
) (Hoffmannשבניגוד לציפיות התיחס אליה באופן סביר .עיקר עינינו היה מקום
מסתורם של שאר בני המשפחה .לויל לא היה מידע או רצון למסור פרטים אלו .בראש
השנה  1944קיבלה בדאר גלויה בכתב ידו של יופ עם ברכת שנה טובה ,מה שמאד הרגיע
אותה ורומם את רוחה.
כמה שבועות מאוחר יותר הועברה ויל למחנה העונשין פיכט .אחרי חיסולו של פיכט
בספטמבר  1944הועברה למחנה הנשים ראוונסבריק ,כ –  80ק"מ צפונית לברלין .מחסור
בביגוד ומזון ,ימי עבודה בני  11שעות ,ומאוחר יותר גם תפוסת יתר של המחנה הולידו
מגפות שהפכו את השהייה במקום לבלתי אנושית .באפריל  1945הועברו לשבדיה הנשים
ההולנדיות והבלגיות ,בתיווך הצלב האדום השבדי ,ושם שוחררו .ויל שהייתה חולה ורזה
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מאד נשארה בשבדיה שם יכלה להתחזק ולהרגע מעט ,והגיעה חזרה להולנד בקיץ 1945
*.21
כמו ויל ווסטרוויל ,ישב גם חיל סאלומה בתחנת המשטרה הראשית בהאחסיפייר
ברוטרדם שישה שבועות .הגרמנים חקרו אותו כל יום ישר מההתחלה אבל לא עינו
אותו .הוא לא מסר כל מידע לגרמנים ,אבל סיפר לכמה שוטרים הולנדיים על העזרה
שהגיש ליהודים .בסוף דצמבר  1943נשלח למחנה העונשים פיכט ושישה שבועות אחר
כך למחנה דכאו ליד מינכן .בדכאו הועסק חיל בתחילה בעבודות במפעל ואף בילה זמן
בכלא המחנה .לאחר זמן מונה ל"ראש צריף" שעל פי תיאורו 'לא היה תפקיד נורא'.
מששוחרר על ידי האמריקנים באפריל  ,1945יכול היה לחזור ולראות את הולנד עם
קבוצה של אסירי מחנה משוחררים אחרים מהולנד*.22
פרשת ה"הבית הבטוח" בדורטסה סטראטווך הביאה גם למאסרה של לורה זיסקינד .קרוב
ל –  12באוקטובר  1943היא קבעה פגישה עם דירק קרון ) ,(Dirk Kroonפעיל מחתרת
שעבד במקרה בשיתוף פעולה עם "קבוצת ווסטרוויל" .הוא התבקש לברר אם קיימת
אפשרות לשחרר את קורט האנמאן שהיה אסור ברוטרדם .הוא איחר מאד לפגישה עם
לורה שנקבעה להתרחש בתחנת הרכבת בהארלם .בזמן שהמתינה ,זיהה אותה איש SD
מתחנת משטרה באמסטרדם .היא נעצרה ,הובלה לתחנת משטרה בהארלם ועונתה במשך
זמן רב במכות קשות על אזניה .הגרמנים הציעו לה 'חיים או מוות' אם תשתף פעולה.
לורה לא מסרה דבר.
בידיה של לורה הייתה תעודת נישואין ללא-יהודי ששלחו לה הוריה שכבר היו בבוליביה.
התעודה הייתה מזוייפת כמובן אבל היא הביאה לכך שאחרי חמישה ימי חקירה הובאה
לורה לתיאטרון "הולנדסה סחאובורך" באמסטרדם .נסיונות לשחררה שעשו מנחם
פינקהוף ופראנס חריטסן העלו חרס .פראנס חריטסן הצליח לשחרר אותה אחרי משא
ומתן ארוך עם וולטר זיסקינד ) (Walter Sueskindשהיה הממונה על התיאטרון מטעם
ה"יודסה ראד" .מפני שהפכה לדמות מוכרת מדי ,לא יכלה עוד לעזור בעבודת המחתרת
ויופ העביר אותה בתחילת נובמבר לבריסל .משם המשיכה לורה הלאה לפריז*.23
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ההשלכות כלפי הארגון
לו היו המאסרים בדורטסה סטראטווך מתרחשים כמה חודשים לפני שהתרחשו ,הם היו
מהווים מכה קשה לפעילותה של "קבוצת ווסטרוויל" .רצה הגורל ,ובסוף  1943הובאה
כבר קבוצה גדולה של חלוצים מהולנד לצרפת .חיל סאלומה ,ויל ווסטרוויל ולורה
זיסקינד לא סיפקו לגרמנים מידע
חשוב ,וכך יכולה הייתה העבודה
להימשך ברובה הגדול .יופ ווסטרוויל
מצא בתחילת ינואר  1944מקום
קליטה חדש לבורחים מווסטרבורק
בביתם של פים וחרדה ון מאנן
בפרינסוינקנפארק בהארלם .גם
עבודתם של חברי מה שאפשר לכנות
סניף הארלם/אמסטרדם – פראנס
חריטסן ,יאן סמיט ,לורה דורלכר
וטינוס סחאבינג המשיכה לפעול.

יופ ווסטרוויל בתחפושת ,עם שפם
ומשקפיים.
התצלום מ1944-

יופ ווסטרוויל ירד למסתור אצל
מכרים אחרי מאסרה של אשתו
ברוטרדם .למן ההתחלה נשאר
בעיקר אצל חברתו לעבודה חרייט
קולף ) (Greet Kolffמבית הספר על
שם מונטסורי .היא תמהה מאד על
מידת הסיכון שלקח על עצמו .עומס
העבודה לא השאיר זמן לעריכת קניות

או לבישול ולכן הזמין אותה יופ לאכול במסעדת "מרטינס" במרכז רוטרדם .השוער של
המסעדה היה מיהמן לחלוטין .היא לא התלהבה מהרעיון ,אבל לא יכלה להתלהבותו
הסוחפת של יופ .הם עוד טרם התישבו לשולחן ,וללא כל אזהרה מהשוער ,פרצה
המשטרה פנימה ועצרה את שניהם .בדלת המסתובבת ביציאה מהמסעדה ,בגלל
שלומיאליות של אחד השוטרים ,יופ "נתן" לו דחיפה כאילו לתת לו זכות קדימה והצליח
להכניס אותו בכוח חזרה פנימה ,ואז לברוח .הוא יצא בריצה ודפק על דלת של בית קרוב
כלשהו וביקש להיכנס לרגע .הבקשה נענתה ,וכך חמק יופ ממעצר.
ליופ היה ברור משחפשים אחריו ושתיאור של מראהו פורסם ברבים .הוא החל להתחפש
ובין השאר גילח את שערו .כך הצליח להשתתף במסיבת חג המולד בבית הספר שלו.
בבימויו הוצג עיבוד לבמה שכתב לספרה של סטיין סטרויוולס )" ,(Stijn Streuvelsילד

חג המולד  ."Het Kerstkindכל הילדים היו שותפים למזימה .שער בית הספר נשמר
בקפדנות .מסלול בריחה ליופ תוכנן מראש ובאווירה זו נערכה ההצגה' .אני יכול להגיד
באווירה של מתח גבוה ובמהירות שיא' .מיד לאחר ההצגה הוא נעלם שוב*.24
יופ היה שוב מעורב במבצע מסוכן .חרייט ,חברתו לעבודה התרשמה שיופ ,שבחר בכינוי
"ויקטור ) "(Victorלפעילותו במחתרת ,לא היה יותר הוא עצמו .השיער הקצר היה מעין
סמל לכך .גם הוא הרגיש בשינוי הזה והיפנה לשם כך לסיפורו של שמשון שאיבד את
כוחו אחרי שגולח שיער ראשו .האיש ,שבזמני משבר ידע לעודד כל אחד והיה מקור
השראה לכולם ,עשה עכשיו גם על אחרים רושם של אדם מוכה .אשתו הייתה אסירה
במחנה ריכוז ,ילדיו חיו במסתור ,והוא היה צריך להתרגל למחשבה שאין לו עוד שליטה
על חייהם .הארי אשר ,שהביא את בתו הצעירה רות למסתור בפריזלנד ,סיפר ליופ
בפגישה שהייתה להם ,שהמסתירים שלה גזזו את צמותיה' .תגובתו הייתה אנחה עצובה
ואחריה המשפט "ואני חשבתי שאני עדיין בחיים'*.25
לו יכלו לעזוב את יופ מעט לנפשו ולא לאפשר לו לקחת חלק בעבודת המחתרת זה היה
נפלא .דבר כזה לא קרה וגם לו הוצע הדבר ,היה יופ דוחה את ההצעה על הסף .יופ עשה
למעשה בדיוק את ההפך ממנוחה .הוא ניסה להחזיר סדר לחייו בכך שהיפנה את כל מרצו
לעבודת המחתרת .הוא לא עבד עוד בבית הספר ועמד הרבה זמן לרשותו למטרה הזו.
בכמה מקרים הוא העביר חלוצים מהולנד לבלגיה ליד הכפר בודל ומשם דרך האמונט
ברכבת לבריסל .בפריז נפגש עם מקס וינדמילר ועם חלוצים מרכזיים אחרים שהיו
בצרפת .בסוף פברואר  1944הופיע בצריף איכרים ליד מונטוואלייה דרומית לסן גירון
בפירנאים .במקום התאספו  20חלוצים ואנשים אחרים ,סה"כ  34איש ,כדי לחצות את
הפירנאים ולהגיע לספרד .המסע המסוכן של יופ למונטוואלייה ,איזור שהיה מחוץ
לתחום לכל מי שלא התגורר בו דרך קבע ,אורגן על ידי לורה זיסקינד כמפגן של כבוד
ליופ מטעם ארגון "החלוץ".
החלוצים בקבוצה התאספו בשדה מחוץ לצריף ,והקשיבו לנאום פרידה קצר של יופ,
שלפי עדותו של פאול זיגל ,דיבר בשקט' .ישר מהלב ,בלי להישמע פתטי '.הוא איחל להם
מסע מוצלח לספרד ודיבר על התקווה שבהמשך יצליחו להגיע משם לארץ ישראל שם
צריכה לקום מדינה חדשה שבה יהודים מכל העולם יוכלו להתקבץ .הוא צרב בליבם את
החובה המוסרית לעולם לא לשכוח את החברים שהקריבו את חייהם למען שחרורם*.26
דבריו השאירו רושם חזק על כל שומעיו.
לחלק מהנוכחים במעמד הפירנאים נראה יופ עייף ובודד .מלבד מאסרה של ויל והשפעתו
על שאר בני המשפחה ,היו גם שינויים בתוך הקבוצה .מרכז הפעילות עבר מהולנד
לצרפת ,המנהיג הבלתי מוכתר חש כאילו נדחף לצד ,למישהו שרק מטילים עליו משימות
ולא יוזם יותר בעצמו .בהולנד נמתחה עליו ביקורת כאילו היה אדם שלא סבל הערות,
ואיש שמעמיד את עצמו בסכנות גדולות כדוגמאת המסע לגבול צרפת-ספרד .היו גם
הערות על יחסיו עם נשים .ב –  2במרס  1944כתב פראנס חריטסן ללורה זיסקינד בצרפת
'הם עשו בזמן האחרון לחוסייה ) ,(Guusjeאחד הכינויים של יופ ווסטרוויל ,עוול גדול
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ואמרו לו דברים שהכאיבו לו מאד' .פאול זיגל היה עד לויכוח גדול בין טינוס סחאבינג
ליופ בבריסל ,בו הצביע סחאבינג על הסכנות הגדולות הכרוכות במעבר ליד בודל.
השניים נפרדו מבלי שהתפייסו*.27
בתחילת מרס  1944התקיימה פגישה של "קבוצת ווסטרוויל" .על סדר היום היה חציית
הפירנאים של שני חלוצים .בגלל שכולם היו מאד עסוקים הציע יופ את עצמו למשימה.
אולי בגלל הביקורת על המעבר ליד בודל הוא ביקש מבאוקה שיתלווה אליו .באוקה כבר
ליווה חלוצים בעבר ליד בודל אבל עשה זאת תמיד לבדו ומעולם לא חצה בעצמו את
הגבול לבלגיה .בהסתייגות מה הסכים להצטרף.
שניהם לא הו מתאימים למשימה .באוקה שוחרר זה עתה ממאסר בגלל העברת בולי
מזון לקבוצת מחתרת של הסטודנטים מאוטרכט ,פעילות שלא הייתה קשורה לפעילות
של "קבוצת ווסטרוויל .אחד הסטודנטים שנתפס ,חשף את שמו בחקירה .הגרמנים ערכו
פשיטה על ביתו בחרונקאן ולא מצאו שום ממצאים מחשידים .אבל הם מצאו את לוטה
וארהפטיג ) ,(Lotte Wahrhaftigחלוצת לוסדרכט שהסתתרה שם.
באוקה נעצר לכמה שבועות בתחנת המשטרה בדה בילט והועבר אחר כך לבית המעצר
בווטרינג סחאנס באמסטרדם לשישה שבועות .עונש מקובל על הסתרת יהודים.
ב –  10במרס  1944יצאו הוא ויופ לדרך ,ללוות לבלגיה את רות דירקטור (Ruth
) Direktorבת  18ותיאה פרלמוטר ) (Thea Perlmutterבת  ,19שתי חלוצות ,חברות,
מקבוצת לוסדרכט .אחרי לינה באיינדהובן המשיכו ברכבת לווירט .בשיחה ברכבת הם
נוכחו לדעת ששניהם פגיעים מדי למשימה זו .באוקה היה עדיין צריך לחבוש כובע לראשו
המגולח מהכלא .יופ נרדף על ידי הגרמנים .שני מלווים ,שתי בנות בורחות ,ממילא חשוד.
'יופ ,מה בעצם אנחנו עושים?' שאל קונינג את יופ .השאלה נפלה על אוזניים חרשות.
'יופ היה איש מעשה וגם קצת הרפתקן ,והמשימה חייבת להתבצע' ,העיד באוקה אחרי
המלחמה*.28
בבודל השתבש הכל .על הדרך השקטה לאורך הגבול הועברה החבורה לאופניים של שני
שומרי גבול ,שכפי הנראה הזהירו מראש את הגרמנים בעמדת שמירה בהמשך הדרך על
העומד להתרחש .כשיופ התקדם כדי לסייר ולבדוק את הדרך הוא נפל בפח שנטמן לו
ונאסר .באוקה חיכה עם הבנות במסתור בבית קפה מהימן כשלפתע נכנס למקום סיור
גרמני ועצר את שלושתם.
שורה של דברים השתבשו לאחר מכן .בין היתר ,מפני שלא סוכם אליבי מראש .הבנות
הודו זמן קצר אחרי מעצרן שהן יהודיות ,מה שעשה את סיפור הכיסוי של סוחרי טבק
לחסר ערך .יופ השתמש בתעודת הזהות של המבריח מאנטוורפן ,הנרי לה ליברה ,אותה
קיבל מידיו מוקדם יותר .תעודה זו הייתה במאגר של תעודות חשודות ,למרות שלה
ליברה כבר היה עצור בגרמניה .עכשיו היה על יופ להסתמך על שמו האמיתי .הגרמנים
מצאו בכליהם גם מכתב עם מידע על המחתרת .באוקה אמר לרות דירקטור שהמכתב
חייב להיעלם ,אבל כל מאמציה לשטוף אותו באסלה לא צלחו.
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רות ותיאה נכלאו במחנה משמר הגבול בבודל .באוקה ויופ מצאו עצמם נעולים במרתף
בניין העירייה ,כשעליהם מוצב שומר שדות מזדקן .הם ניסו לשכנעו לשחרר אותם אבל
האיש לא העז .במבט לאחור הבין באוקה שהיה עליהם להשתלט עליו בלילה ואז היו
יכולים לברוח .הם לא עשו זאת ,וביום למחרת הובאו כל הארבעה לתחנת המשטרה
באיינדהובן*.29

תכניות בריחה
"קבוצת ווסטרוויל" עודכנה במהירות על מאסרם של באוקה קונינג ויופ ווסטרוויל.
בעלת הקפה בבודל טילפנה למספר טלפון חירום באמסטרדם שהוסכם מראש ,וכך שמע
יאן סמיט את החדשות .הוא נסע מיד לבודל ודיבר עם האישה .משם המשיך לאיינדהובן.
כאן יכול היה ,בסיועו של איש המחתרת ון הייקירן שהיו לו קשרים בעיר ,לקבוע פגישה
עם שוטר מהימן .ון הייקירן לקח את סמיט איתו לתחנת המשטרה ,וכך יכול היה סמיט
לשוחח עם יופ .ליאן סמיט נראה יופ כאילו "חזר לעצמו 'ויקטור חזר להיות יופ' ,והייתה
לו תכנית פעולה.
יופ שמע שהוא עומד להיות מועבר לרוטדרם ,שם היה ל  SDתיק פלילי שלו .היה בכוונתו
לקפוץ מחלון הרכבת בדרך מאיינדהובן לרוטרדם ,ולהמשיך הלאה במכונית שתמתין לו.
תוכנית כזו לא בוצעה .יופ הועבר בפתאומיות ,תחת שמירה כבדה ,למפקדה הראשית
בהיימראדסינגל ברוטרדם .פרט לכך ,הוכנס מוט למכנסיו על ידי הגרמנים ,כדי למנוע
את בריחתו* .30באיינדהובן עוד היה יופ מלא עזוז .במכתבים אחדים שהצליח להבריח
מהכלא המריץ את החברים שבחוץ ועודד אותם .הוא נתן הוראות כדי למנוע מעצרים
נוספים .הוא חשב שעניינו יגיע לכדי סיום במעצר במחנה פיכט .ברוטרדם התברר המצב
במלוא חומרתו .תיק פלילי על פעילותו היה מונח מוכן ,ובו נכתב שהוא קומוניסט ,שהרג
שוטר גרמני והשתתף בפעולות חבלה .התיק היה מבוסס ברובו על עדותו של קארל ק.
שנתן בעדות דרור לדמיונו.
יש להניח שהגרמנים לא האמינו למידע ולהאשמות בתיק ,אבל הייתה להם הזדמנות
להפעיל לחץ על יופ עם "אמת ודאית" ולהראות שהדברים מתנהלים אחרת .הלחץ לגלות
את העובדות האמיתיות התבטא בהתעללות קשה .הגרמנים הכריחו אותו לעמוד אזוק
במשך כמעט שתי יממות מיום חמישי בשעה  14:30ועד שבת  11:00עם הפסקות קצרות
לאוכל ושתייה .תוך כדי עמידה הוא עבר גם חקירה על ידי שוטר ,במרתף אפל ,כשהוא
אזוק בכיפוף ובגדים מכסים את ראשו'.עם כל תשובה יכולתי לצפות לבעיטה או לצליפת
שוט' .ביום ראשון קיבל יופ רשות לכתוב מכתב פרידה לויל ,מפני שהוא היה מועמד
להשפט בפני בית דין שבדרך כלל קבע פסקי דין מוות .בזמן שהיה עסוק בכתיבת המכתב
הוא נאלץ לעמוד בחקירה נוספת .בצהרי יום ראשון ניתנה לו מעט מנוחה ,אבל ביום
שני חיכו לו החקירות מחדש*.31
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מותש מעינויים החליט יופ ביום ראשון 'לכתוב סיפור שבו אודה באשמה על כל מה
שאוכל ,אבל אנקוב בשמות '.הוא הבין שבכך יופעל עליו לחץ חזק למסירת שמות של
חברי הארגון האחרים .במכתב שהבריח מהכלא הוא ביקש רשות 'לבגוד בכם ,במילים
אחרות ,רציתי להגיד קדימה ,ואז לנקוב בשמות וכתובות ,אבל לא רק כתובות ומספרי
טלפון שיזיקו לי ,כי אז יהיה עוד יותר גרוע .לכל הכתובות צריכה המשטרה להגיע ואז
צריך להיאמר "כן ,הוא גר כאן ,אבל בימים האחרונים לא הופיע כאן .הרושם שצריך
להיווצר הוא שהמידע נכון ,אבל שכולם ירדו למסתור '.בסיומו של המכתב נקב בשמות
והכתובות שעליהם "רצה להתוודות" ,ושצריך היה להזהיר מראש*.32
באמצעות עובד בתחנת המשטרה בהאחסיפייר ,הגיע המכתב עוד באותו ערב לידיהם
של יאן סמיט ופראנס חריטסן .הם אירגנו מיד פגישה לילית של הקבוצה בפריילנד ליד
אוטרכט וחיברו מכתב תשובה .ביום שני בבוקר ,בשעה  05:00יצאו השניים ,כל אחד
בדרכו ,לרוטרדם כדי לתת את התשובה להנק ברוסה ,האיש שארגן את הקשר עם יופ.
הנק ברוסה היה קרוב משפחה של יאן סמיט ,ופעיל במחתרת ברוטרדם.
גם להנק ברוסה הייתה תכנית לשחרורו של יופ .הרופא שלו לקח דגימות דם מיאן
ומפראנס ועשה מהן אבקה שיצרה תגובה של דימום בקיבה .כאשר יובא יופ לטיפול
בבית החולים תוכל קבוצת הלם  KPשאיתה היה לברוסה קשר ,להוציאו משם.
התכנית נכשלה .האבקה שבלע יופ אכן פעלה כמתוכנן ,אבל הגרמנים הביאו אותו לבית
החולים בדרום רוטרדם תחת משמר כבד ,אולי מפני ששבוע קודם שוחרר משם על ידי
המחתרת ההולנדית פעיל אחר .לחברי ה  KPלא הייתה שום אפשרות גישה אל יופ ,והוא
הועבר להמשך טיפול לבית החולים במחנה פיכט*.33
בזמן הקשה הזה שאב יופ הרבה עידוד מהאמונה הדתית שאליה חזר .דווקא אחרי
החקירה הקשה ביותר ,הייתה לו הרגשה כאילו הוא 'צלוב באור בוהק .לצליבה כזו מגיע
אדם רק פעמים בודדות ביותר .כך הרגשתי כשכתבתי לכם בפעם הקודמת .איזה חופש,
איזה תענוג ללא סוף .זה נישאר איתי בימים הראשונים .יום ראשון שני ושלישי היו
באמת ימים מאושרים ,לא היה באמת תא ,רק חלל ,חופש'.
גם את מכתב התשובה שהביאו פראנס ויאן לרוטרדם ובו הוסיפו חסברים דברים משלהם
העריך יופ מאד' .הייתה לי הרגשה שאני נמצא יחד איתכם .זה היטיב איתי מאד .התחלנו
להיות משמעותיים זה לזה במהלך הזמן' ,כתב מפיכט.
הקשה מכל ליופ היה חוסר הוודאות בפיכט .הוא שילב ידיו פעמים רבות והתפלל 'אבי,
תן לכוס התרעלה הזו לחלוף' .להפקיד עצמו בידי האל לא היה מסוגל עדיין .השגיאות
והטעויות שעשה הטרידו את מנוחתו .הוא חש אחראי למאסר בבודל והיה צריך אולי
לקפוץ מהרכבת בין איינדהובן לרוטרדם .גם מההצהרות 'המטופשות' שנתן לגרמנים לא
היה מרוצה .בנוגע לפעולה לשחרורו ,הוא היה מוכן לכך רק אם חבריו לא יהיו בסכנה.
מאידך 'הייתה לו אישה ,והיו לו ילדים ,והוא רצה לחיות'' .ככה זה ,אני רק אדם פשוט,
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אל לכם להאדיר את דמותי .את הימים המרים האלה עלי לעבור ,גם אם יגיעו דברים אל
סופם .זה לא הכי קשה ,מה שבאמצע ,הדרך שבין גת שמנים לגולגתא היא הקשה' .הוא
השאיר את ה החלטה לשחררו בידי חבריו ,אבל נתן לחוש את הפחד שלו מחקירות
נוספות*.34
המכתבים של יופ ממחנה פיכט הוברחו החוצה על ידי דר' סטיינס ) ,(Steynsרופא נשים
מאוטרכט .דר' סטיינס היה מגיע למחנה באופן קבוע כדי לטפל בזונות שחלו במחלות
מין ונאסרו במקום מפחד שידביקו בהם חיילים גרמנים .חבל שהתשובות למכתבים לא
נשמרו .ברור שבתוך הקבוצה היו מחלוקות לגבי המשך הצעדים שצריך לנקוט .מנחם
פינקהוף למשל ,חשב שיופ העריך את מצבו בחומרה רבה מדי ,שהוא לא יקח שום סיכון
כדי שלא יוצא להורג*.35
בנוסף לכל אלה ,נעשו נסיונות לשפר את מצבו בדרך משפטית רישמית .נשקלה
האפשרות להתלונן נגד קארל ק .בגלל ההצהרות השיקריות שנתן .שני אנשים ,אחד מהם
רופא ,הצהירו שבתחילת המלחמה במאי  1940יופ עזר לטפל בשני חיילים גרמניים
פצועים ,אפילו תוך סיכון אישי ,והביא אותם לטיפול בבית חולים בוואסנאר*.36
לנסיונות הללו לא הייתה כפי הנראה כל השפעה .רוב חברי הקבוצה תמכו בהצעה לנסות
ולשחרר את יופ כי אחרת יעשה זאת יופ בעצמו ,עם כל הסיכון הכרוך בכך .במכתב הבא
סוכמו חמש אפשרויות בריחה .המשימה הייתה יכולה להתבצע בין היתר על ידי חיתוך
גדר התיל של המחנה והימלטות .רעיון טוב יותר היה השימוש בתעודה של אחד מעובדי
מפעלי "פיליפס" שבאו באופן קבוע לבקר את חבריהם ב"קומנדו פיליפס" .במכתב
מתחילת אפריל כנראה ,כתב יופ שהוא יורשה לשהות בצריף החולים בעוד חמישה
שבועות .הוא התלבט בשאלה 'אם תהיה לו הסבלנות הדרושה כאיש בריא'*. 37

מלכודת גרמנית חדשה
זמן קצר אחרי כן התחיל עניין הבריחה של יופ לתפוס תאוצה .יופ ווסטרוויל הבריח את
מכתביו הראשונים החוצה ליאן סמיט באמסטרדם .ליאן לא היה טלפון .את המכתבים
המאוחרים יותר ,החוקיים ,שעברו גם צנזורה ,שלח לחרדה ון מאנן בהארלם ,שלה כן
היה טלפון .הדבר הקל על הקשר בין חברי הקבוצה האחרים .כתובתם של חרדה ופים ון
מאנן ,הייתה אם כן ידועה לגרמנים .יש להניח שבמכתבים המצונזרים הוצפנו מסרים
שונים שבהם הוזהר הזוג .מה שלא יהיה ,חיפוש יסודי על גופו של דר' סטיינס חשף
מכתב ובו תכניות להברחתו של יופ מהמחנה .הגרמנים החליטו "לשתול" מתחזה שימנע
את הבריחה של יופ ,ויסגיר את שאר חברי הקבוצה.
על מלשין זה אין ידיעות רבות .הוא השתמש בשם "קארל" אבל לא ברור אם זה שמו
האמיתי .לא ברור גם אם עבד בשיתוף פעולה עם הגרמנים בכוונה" .קארל" היה אסיר
לשעבר במחנה פיכט ,שיופ פגש בתקופת מאסרו .הוא גר בדן בוס ,והיה ממוצא אינדונזי.
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"קארל" הוביל ,ייתכן ללא ידיעתו ,את ה  SDל"קבוצת ווסטרוויל" ,ואחרי מאסרו ,ללא
לחץ גרמני ,חיזק את המידע על הקבוצה .הוא נדון אחרי המלחמה לעונש קל כי אי אפשר
היה להוכיח שבגד במודע או בכוונה תחילה* .38השם "קארל" הוביל אחרי המלחמה
למחשבה המוטעית שמדובר בקארל ק .אבל אין הדבר כך.
"קארל" זה התייצב באמצע אפריל  1944אצל חרדה ופים ון מאנן .היה בידו מכתב בכתב
ידו של יופ ווסטרוויל שבו נכתב" :אתם יכולים לסמוך על קארל ,שתפו איתו פעולה".
הוא מסר שמכתבים של יופ נתפסו ושהגרמנים מודעים לתכניות הבריחה שלו .הייתה
נחוצה תכנית חדשה לחלוטין והוא ביקש לעזור בה .הוא הכיר היטב את מחנה פיכט,
והיה ביכולתו ליצור קשר עם יופ.
בני הזוג ון מאנן לא היו מעורבים כמעט בפעילות של "קבוצת ווסטרוויל" פרט למעורבות
בזיוף מסמכים .הם התרשמו מאד מ"קארל" ונתנו לו מחסה ,קודם ללילה אחד ואחר כך
לכמה לילות בדירתם .היה לו שותף לחדר ,פאול "אמו" רוזנבאום ”(Paul “Amo
) , Rosenbergשברח זמן קצר קודם לכן מווסטרבורק .זה סיפר לו הרבה על פעילות
המחתרת במחנה*.39
ביחד עם "קארל" התחילו יאן סמיט ,לורה דורלכר ,מנחם פינקהוף ,מרים ווטרמן ופים
ון מאנן לשוחח על הבריחה המתוכננת של יופ מפיכט .השיחות התקיימו בביתה של
טינה זכבור ,ידידה של ויל ווסטרוויל שגרה בהאחסה פאמינהלאן .לחלק מהנוכחים היו
ספקות לגבי מהימנותו של השליח "קארל" ,שעליו לא היה מידע כלשהו .כך למשל חשב
מנחם פינקהוף ש"קארל" לא צריך להישאר אצל הזוג ון מאנן .גם למרים ווטרמן היו
ספקות גדולים .מבחינתה היה עדיף להמשיך בתכניות הקיימות ,או לחדול לגמרי .לאות
סולידריות עם יופ ועם האחרים ,בחרו השניים להמשיך בקשר.
גם פים ון מאנן החל לפקפק .הוא קיבל מכתב מיופ בפיכט 'פים וחרדה צריכים לעזוב
מיד' .הם עזבו במהירות ועברו להתגורר ברחוב פיינקאדה .פים נתן ל"קארל" לקרוא את
המכתב" .קארל" שלא ידע על המעבר לדירה החדשה ,העמיד פנים מופתעות ושאל 'אבל
לאן תלכו? לא סיפרתי לו .התחלתי לחשוב שיש פה משהו לא כשר' סיפר פים אחרי
המלחמה.
זמן קצר אחר כך ,השתבש הכל .מנחם פינקהוף ,שנסע מתוקף תפקידו לדן בוס עם בגדים
בשביל יופ ,נאסר ב –  22באפריל  1944על ידי שישה סוכנים גרמנים בתחנת הרכבת .הם
היו כה רבים כי חשבו שהוא חמוש .פחות או יותר בו-זמנית פרצה המשטרה לביתה של
טינה זכבור שאצלה התקיימה פגישה באותו הזמן .בפשיטה זו נאסרו טינה עצמה ,מרים
ווטרמן "אמו" רוזנבאום" ,קארל" וכנראה גם הנק ברוסה.
הבגי דה הייתה יכולה להיות קשה הרבה יותר .יאן סמיט ולורה דורלכר שהיו אמורים
להיות בפגישה נסעו לווסטרבורק למשימת הברחה של חלוצים מהמחנה ולכן חמקו
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ממאסר .פים ון מאנן הגיע לפגישה לזמן קצר ואמר שעליו לצאת מוקדם כי אשתו חרדה,
שהייתה בהריון ,חולה .הוא יצא מהבית זמן קצר לפני הפשיטה המשטרתית.

ההשלכות הבגידה
מנחם פינקהוף נלקח מיד עם מעצרו לחקירה בת  17שעות .הוא היה אזוק במשך כל
הזמן ,אבל לא עונה ,והורשה פעמיים לאכול ולשתות .על פי דבריו אחר כך הוא הכין
סיפור טקטי שבו סיפר כמה שפחות דברים ש"קארל" או אחרים עדיין לא סיפרו על
פעילות "קבוצת ווסטרוויל" .הוא הודה בבפעילות בהעברת חלוצים את הגבול לבלגיה
בשני מקרים ועל החזקת תעודות מזוייפות מסוגיים שונים .אחרי החקירה הודיעו לו
הגרמנים שהוא יוצא להורג .במקום להוציאו להורג הוא נשלח לעשרה ימי מחבוש
בבידוד בכלא הארן בצפון בראבנד ,אבל לא נחקר שנית .מבית המחבוש בדן בוס הועבר
יחד עם מרים ווטרמן בתחילת מאי  1944למחנה ווסטרבורק כאסיר פלילי .מרים ווטרמן
נחקרה על ידי חוקר ה  SDשוינפלד ) (Schoenfeldשהתיחס אליה בהגינות יחסית .היא
הודתה בעובדת היותה יהודיה מסתתרת.

מנחם פינקהוף ,בזהות בדויה של עובד דואר.

מנחם ,ששרד את החקירות באופן
טוב יחסית ,דיווח במכתב מהמחנה
שהעניין היה תלוי ב –  75%בנחקר.
'עליך להיות רגוע ,לא נסער ,לא
לחשוב עצמך לגיבור' .בדרך זו נתן
עצה לחבריו בקבוצה שהיו עדיין
חופשיים .בצד עניינים מעשיים כמו
'לא להשתמש ב FPN21535B
(כנראה מסמך כלשהו) ,אם אין בכך
הכרח אמיתי' הוא הדגיש שעליהם
להימנע מלהסתכן ושיש להמשיך
בעבודה כרגיל ,כלומר לסייע
למסתתרים .שום מאמץ מיותר ,שום
תעלולים ,שום דברים הירואיים'.
פינקהוף טוען שדווקא הפעילות
הסוערת היא זו שגרמה לשיתופו של
"קארל" בעבודה ,ו'הוא פילס את
דרכו בצורה מאד מתוחכמת .היינו
צריכים להיות הרבה יותר חשדניים
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כלפיו .אם היינו מעט יותר נינוחים ,מעט יותר קרי רוח ופחות נלהבים ,לא בגישה של
הכל בכוח ומיד חייבים לעזור ,כל זה לא היה קורה' .לדעתו השפיעה עייפות יתר של
החברים על החלטותיהם ותגובותיהם*.42
מנחם ומרים נשלחו לצריף העונשין בווסטרבורק .פעילותם המחתרתית הייתה ידועה
ולכן יצאו כל מני אנשים בעלי השפעה וחיפשו דרך להוציא אותם לפחות מהצריף הזה,
ובכך למנוע שילוח מידי בטרנספורט לאושוויץ .המאמצים נשאו פרי .קורט בליט ,האיש
בעל ההשפעה ב"יודסה ראד" שוחח על עינינם באופן אישי עם מפקד המחנה גמקר,
והצליח לסכם איתו שהם יוכלו לעזוב את צריף העונשין.
מאמסטרדם דאג קארלי אורוסלאן לרשום אותם ברשימת בעלי סרטיפיקטים לפלסטינה-
א"י ,וכך יכלו מנחם ומרים להגיע ב –  19במאי  1944למחנה ברגן בלזן .בצאתם מצריף
העונשין הם הורשו אפילו לצרף אליהם את היינץ פרנקל" ,המתאם" לשעבר של ארגון
טודט.
"הצלתם" נחשבה בווסטרבורק למקרה ייחודי ,שלמענו עבר הרבה כסף מכיסיו של בארנד
ווטרמן אביה של מרים ,לאנשים ומוסדות גרמניים*.43
בברגן בלזן הם זכו לאותו היחס שקיבלו במחנה ווסטרבורק .הם הכירו רבים מהאסירים
היותר "מכובדים" שעזרו להם למצוא עבודה "לא רעה" .מרים הוצבה לעבודה בבית
האבות ובית היתומים .מנחם נשלח ל"קומנדו הנעליים" .שניהם נמנו על נוסעי
הטרנספורט הידוע לשימצה מברגן בלזן לטרזיינשטאדט באפריל  ,1945ושוחררו על ידי
הצבא האדום ליד הכפר הגרמני טרוביץ .הם לא נשארו שם זמן רב .דוח על מצב
המשוחררים ,תנאי הבריאות הירודים ,שלא טופלו על ידי הצבא האדום ,הוכן על ידי
אבל הרצברך ,שגם הוא נמנה עם נוסעי אותה רכבת ,יחד עם נוסעים אחרים .מנחם
ומרים הביאו את הדוח אל הכוחות האמריקניים ,כשהם רכובים על אופניים .אלה פעלו
במה ירות רבה .ביוני הגיעו מרים ומנחם חזרה להולנד ,והחלו מיד בבנייתה מחדש של
"תנועת החלוץ" .באפריל  1946הם עזבו לפלסטינה-א"י*.44
בניגוד למרים ווטרמן ולמנחם פינקהוף" ,אמו" רוזנברג שנאסר גם הוא בהאג ,כן עבר
עינויים בחקירתו .הוא נשלח כמו רות דירקטור ותיאה פרלמוטר שנאסרו ליד בודל,
לווסטרבורק כאסיר פלילי .הוא נכלא בכלא המחנה .כל השלושה נשלחו זמן קצר אחרי
הגעתם למחנה אושוויץ .רות ותיאה נשארו באושוויץ רק ימים אחדים ואז החל מסע
נדודים מזוויע בין מחנות ריכוז שונים בפולין ,גרמניה וצ'כיה .באפריל  1945הביא הצלב
האדום את השתיים לשבדיה ,כשהן חולות ומותשות*.45
גם רוזנבאום שרד את המלחמה ,אבל נפצע קשה בסופה ,כנראה בגלל הפצצה של
האמריקנים.
פים וחרדה ההריונית ון מאנן הסתתרו אחרי המאסרים אצל טינה זכבור ברייזווייק .הם
הצליחו לחמוק מפשיטה על הבית והסתתרו תקופה ב"הוי טר היידה" בסוסט .המסתירה
הייתה אישה הולנדית נוצריה ,מאינדונזיה ,שרק זמן קצר קודם לכן שוחררה ממחנה
פיכט בגלל הסתרת יהודים .עם המילים 'אדוננו האהוב הביא אתכם לפיתחי' ,היא

178

הכניסה את הזוג ון מאנן לביתה .מאוחר יותר הצטרפו אליהם עוד שמונה יהודים .בסוסט
ילדה חרדה תינוק שנפטר יום אחרי לידתו בגלל הרעלת כליות.
בגלל שחשו שהבית בסוסט צפוף מדי ומסוכן ,עברו פים וחרדה יחד עם אחד המסתתרים
היהודים לאמסטרדם והצטרפו אל יאן סמיט ולורה דורלכר .בכל מקום בו הסתתרו,
המשיכו שניהם בעבודת זיוף מסמכים ככל שרק יכלו .אחרי המלחמה אושפזה חרדה
לזמן מה בבית חולים פסיכיאטרי*.46
באוקה קונינג הועבר מתחנת המשטרה באיינדהובן ,שם היה עצור אחרי מאסרו ליד
בודל ,לחקירה במחנה אמרספורט .הוא עוד הצליח להיפגש עם יופ ווסטרוויל לפני
העברתו .אחרי כחודשיים נשלח למחנה פיכט שבו היו התנאים מעט טובים יותר .במחנה
שמע שיופ מוחזק במרתף מבוצר וראה בכך סימן רע מאד.
באוקה פגש במחנה גם את הנק ברוסה ,מרוטרדם .ברוסה נעצר ברוטרדם בפשיטה על
הבית בפומונילאן או קצת לאחר מכן .באוקה הכיר את שמו כמסייע ל"קבוצת ווסטרוויל"
אבל לא פגש בו קודם לכן .הם החליטו להישאר ביחד ולתמוך ולעודד זה את זה .בתחילת
ספטמבר  ,1944רגע לפני שחרור מחנה פיכט ,נשלחו השניים בטרנספורט גדול למחנה
הריכוז זקסנהאוזן ליד ברלין .התנאים במחנה זה היו קשים מאד .משם הם הועברו
למחנה גרוס-רוזן ,בשלזיה והוצבו לעבודה במחצבת אבן .הנק ברוסה ,שהיה איש עדין
ולא מורגל בעבודה כה קשה ,נחלש מאד ונפטר בדצמבר .1944
עם התקרבות הצבא האדום לגרוס-רוזן ,הועבר באוקה בקרונות רכבת פתוחים למחנה
דורה-מילטבאו .במחנה הזה עבדו הגרמנים על פיתוח טילי ה  V-Iוה  .V-IIכשהצבא
האמריקני התקרב ,אולצו האסירים לצעוד ברגל למחנה ראוונסבריק .במאלקוב ,מחנה
בת של ראוונסבריק ,שוחרר באוקה קונינג התשוש במאי  .1945דרך בריסל וברדה הוא
הגיע לבית החולים האקדמי באוטרכט ,שם אושפז למשך שנה לטיפול ברגליו שקפאו
ובגלל מחלת השחפת שבה לקה .רק עשר שנים אחרי ששוחרר הוכרז באוקה אדם
בריא* .47בהיותו בבית החולים הצליח להשלים לימודי הוראה והיה למנהל בית ספר
יסודי .כמה שנים אחרי כן יצא לגמלאות מוקדמות ואובחן כהלום קרב.

ימיו האחרונים של יופ ווסטרוויל
אחרי ניסיון הבריחה של יופ ווסטרוויל ממחנה פיכט ,הוא שוחרר מבית החולים במחנה
והועבר למחלקת הגברים .מכאן היה לו עוד פעם אחת קשר עם ויל ,ממרחק .היא הוצבה
לעבודה במפעל למסכות אב"כ בדן בוס,אבל מששמעה שבעלה עצור בפיכט ,הצליחה
לחזור למחנה כשהיא חולה במחלה שגרמה לעצמה' .הוא עמד במסדרון של צריף מחלקת
הגברים קרוב לחלון ,אני בצריף הנשים וחצר של עשרים וחמישה מטרים מפרידה ביניניו.
יכולנו רק להסתכל זה בזו ולהרים יד*.48
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זמן קצר אחר כך נעלו הגרמנים את יופ במרתף במבצר ישן ,שבו היו תאי כלא .מאסר זה
היה לצורך חקירות מחודשות ,בהקשר למאסרים שעוד נרחיב עליהם בהמשך שנערכו
בסוף אפריל  1944בהם נתפסו בין השאר וילי הירש וקורט האנמאן.
התאים במרתף המבוצר היו לחים וקרים .בלילה היו מוארים באור בהיר ובמשך היום
היו אפלים ומדכאים .המטרה הייתה לשבור את רוח האסירים .ליופ זו הייתה הזדמנות
להפיח מחדש חיים בתפקידו כיוזם ומארגן .מלחם ומאבנים קטנות הכין כלים לתחרויות
דמקה ושח ,בהם נמסרו הצעדים בצעקות דרך החלון .הוא נתן הרצאות על פוליטיקה,
וספרות ,ודיקלם שירים שכתב בעצמו או שירים של אחרים .גם זאת בצעקות דרך החלון.
שירו "לילה בתא" שכתב ביולי  1944מבטא היטב את מצב רוחו – השלמה וקבלה של
גורלו ,ואפילו אושר .הקיר העיוור ,הבוהק בשמש השוקעת ,סמל מקום ההוצאה להורג
'הגדיר את הסדר של עולמנו המבודד' .אבל זה לא הטריד עוד את יופ .הוא ראה שוב
בעיני רוחו את כל החברים שעמדו לצידו וצעדו איתו יחד בדרך הנכונה .זה היה הדבר
החשוב היחיד*.49
במרתף נאסרו לוחמי מחתרת שנידונו למוות וחיכו לביצוע גזר הדין .באופן קבוע הובאו
אסירים למסלול המוות ,כמה קילומטרים מחוץ למחנה .כך קרה גם ב –  8באוגוסט 1944
בשעה  .09:00על פי צו אפשר היה להוציא להורג פעילי מחתרת ללא משפט .הצו יצא
אחרי הנסיון הכושל לחיסולו של היטלר בברלין ב –  20ביולי  23 .1944חברי מחתרת
של העיתון "טראו – האמת  “Trouwהוצאו להורג על פי צו מיוחד זה.
בהולנד התמנה קצין ה  SDאריך דפנר ) (Erich Depnerלראש מחלקה  IVשתפקידה היה
לחימה בהתנגדות .מחלקה זו הכינה רשימות של אסירים מועמדים להוצאה להורג .לשם
כך הגיע דפנר לפיכט .אחרי פלישת בעלות הברית על חופי נורמנדי ביוני  1944הובאו
לפיכט  1500אסירים מכלא סחוונינגן ,דפנר בחר את קורבנותיו מתוך הקבוצה הזו,
ומתוך האסירים שהיו כלואים במרתף המבצר .ההוצאות להורג התבצעו על פי רוב
כתגובה לפעולה של המחתרת ההולנדית.
ב –  11באוגוסט  1944הגיע תורו של יופ ווסטרוויל .קבוצת פועלי דפוס ,שהיו גם הם
אסורים במרתף המבוצר ,ושתפקידם היה להדפיס את המודעות בהם פורסמו שמות
המוצאים להורג ,הפיצה את הידיעה על הוצאתם להורג של  13אנשים ,בהם יופ
ווסטרוויל ביום למחרת .גם וילי ,עצורה במקום אחר במחנה ,שמעה על הגורל שנכון
ליופ .דר' סטיינס ,שהיה אף הוא עצור במבצר ,מפני שסייע לאסירים ,שמע פתאום 'את
קולו הנפלא של קו הומה ) ,(Co Hommeעציר אחר במקום ,מודיע לנו בשירה ,שמחר
שוב יומתו חברים שלנו .כמו כל אחד ,ידע זאת גם יופ .ידענו אם כן מה עומד לקרות
מחר בארבע .ואז ,כמו מתוך חלום ,שמענו את קולו החזק ,ללא היסוס ,של יופ ווסטרוויל
מדקלם את שירו הידוע של יאן קאמפרט "שמונה עשרה המתים" De Achttien
).50*)Doden
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סוף פעילותה של קבוצת ווסטרוויל
המעצרים של מרס ואפריל  1944השאירו צלקות עמוקות יותר ממאסרי סתיו  ,1943מפני
שכל הפעילים בקבוצה ,פרט לקשר טינוס סחאבינג היו מעורבים בהם .העובדה ש"קארל"
היה באמסטרדם אצל לורה דורלכר ויאן סמיט אילצה אותם לחפש מקומות מסתור
חדשים .גם פראנס חריטסן ,שלא נכח בפגישת העבודה על שחרורו של יופ ,אבל כמי
שהוזכר בה ,נאלץ לעזוב את ביתו בהארלם .הוא העריך שקיים סיכוי סביר שהמשטרה
תגיע למידע על פעילותו מחקירת האסירים השונים .דבר כזה אמנם לא קרה ,אבל
לגרמנים היה עכשיו מידע עליו ,מפני שעצרו את אחד הקשרים שלו בהילוורסום ,שעבורו
זייף תעודות ללא קשר ל"קבוצת ווסטרוויל" .במאי  1944הוא הסתתר תחילה אצל קרובי
משפחה בזייסט ואחר כך הצטרפה אליו גם הני אשתו .יחד הם הסתתרו בגינה בבית
שתחתיו בנה פראנס מקום מסתור .את התאומים שלהם הביאו לבית הוריו*.51
נורברט קליין היה כבר זמן מה אצל בוב ודינטייה יסה .הוא טופל שם על ידי לילו שפיגל
) (Lilo Spiegelחלוצה בת  24מברלין ,שהייתה קודם לכן אחות בבית החולים היהודי
"אפלדורנסה בוס" .היא עזבה באמצע אפריל יחד עם שמואל "בובי" פינקוס (Smuel
) ,Bubi Pinkusחלוץ נוסף ,ובליווי של מקס וינדמילר הגיעו לצרפת .הני חריטסן ליוותה
אותם עד הגבול הבלגי ,ולקחה את המסמכים ההולנדיים שלהם חזרה ,לשימוש חוזר.
לילו ובובי לא היו החלוצים אחרונים שעזבו לצרפת .רות והיינץ דורלכר (Ruth & Heinz
) Durlacherהגיעו אחריהם והתאחדו שם עם בנם אורי בן הארבע שהיה מוסתר בנפרד
מהם מ  ,1942 -ושאותו העבירו זמן קצר קודם לפריז*.52
טינוס סחאבינג ויאן סמיט מסרו אחרי המלחמה שהעבודה של "קבוצת ווסטרוויל"
נפסקה ברובה אחרי קיץ  .1944יהיה נכון יותר להגיד שאופי הפעולה שלה השתנה.
בעקבות המאסרים של חלק ממנהיגי החלוצים בפריז ,שעליהם עוד נרחיב בהמשך ,היה
נתיב הבריחה לצרפת חסום .פלישת בעלות הברית בנורמנדי ביוני  ,1944וההתקדמות
המהירה שלהן ,ובהמשך שחרור דרום מזרח הולנד בסתיו  ,1944שינו את המצב לחלוטין.
הכניעה הגרמנית הייתה רק עניין של זמן.
הפעילות הרגילה של "קבוצת ווסטרוויל" כמו למשל אספקת בולי מזון למסתתרים,
נעשתה על ידי יאן סמיט ,הארי אשר ,טינוס סחאבינג אלי ווטרמן אחותה של מרים
ולורה דורלכר .פרנס חריטסן המשיך לזייף מסמכים ,והיה גם פעיל ,כמו שכבר הוזכר,
סביב מחנה ווסטרבורק .הוא בנה מקומות מסתור רבים ,עבור יהודים וטייסי בעלות
הברית שיורטו מעל הולנד כשהוא נעזר גם בטינוס סחאבינג*.53
פרוץ שביתת הרכבות בספטמבר  1944הפך את השימוש בתחבורה ציבורית לבלתי אפשרי
כמעט .הסיוע לחלוצים המוסתרים ,בעיקר בפריזלנד וצפון הולנד ,נמשך אבל עבודה זו
תואמה על ידי קארלי אורוסלאן .לצידו עבדו הארי אשר ואלי ווטרמן שנעזרו גם בפעילי
מחתרת מקומיים .מסוף  1944ומתחילת  ,1945הצריכה אספקת המזון במזרח ובמרכז

181

המדינה את כל תשומת הלב בגלל הרעב שנכפה על המדינה .הגרמנים העבירו את כל
תנובת השדה והחי לגרמניה והחורף היה הקשה שידעה הולנד בתקופת המלחמה .מצב
עניינים זה כלל כמובן גם את חברי "קבוצת ווסטרוויל".
פרנס בנה עגלה ויצא למסע רגלי קשה לאנקהויזן ,עם מצרכי מזון שנגנבו ממנו בדרך.
במסעות שנערכו מאוחר יותר לאובראייזל ולדרנטה הייתה ההצלחה טובה יותר .יאן
סמיט וטינוס סחאבינג הביאו מזון ועצים להדלקת אש לבישול מאוטרכט לאמסטרדם
בסירה .אלו חולקו בין מסתתרים שונים .יאן היה פעיל בחודשי המלחמה האחרונים
בקבוצת שמאל סוציאליסטית סביב העיתון המחתרתי "דה פונק – הלפיד" ( (De
.54*Vonk

/////////////////////////////

הגרמנים הצליחו להתגבר על "קבוצת ווסטרוויל" במידה רבה ובכמה שלבים .מהאנשים
שהתחילו ביוזמה להסתיר את החלוצים בלוסדרכט באוגוסט  1942נשאר פעיל וחופשי
לאחר שנתיים רק יאן סמיט .זה היה גם גורלן של קבוצות מחתרת אחרות .הסיבות לכך
היו עבודת מרדף גרמנית ,הלשנות ובגידה ,יד המקרה וחוסר זהירות .כשהקבוצה נאלצה
להפסיק את פעילותה בגלל המצב ,או להתאים אותה לתנאים חדשים ,היא מילאה את
משימתה – הבאתם של חלוצים רבים ככל האפשר לחוף מבטחים .הצלחתה הייתה לא
מבוטלת.
עבור עבודת המרדף וההלשנות – אחיות סיאמיות של מאבק בהתנגדות ,היה השימוש
בהתחזות הוויה בלתי מוכרת .המחתרת נאלצה להתמודד עם זוגות כמו דה רויטר,
שהתחזו למסייעים כדי להסגיר אחר כך את היהודים המסתתרים .גם החקירות
הברוטאליות בהן עונו אנשים זמן ארוך עד שנשברו ומסרו מידע ,היו בלתי מוכרות
בהולנד .יופ ווסטרוויל חווה זאת על גופו.
על חוסר הזהירות אפשר לומר שבמשך שנתים של קיום "קבוצת ווסטרוויל" היא פעלה
באופן בלתי מקצועי.
מייסד הקבוצה ,יופ ווסורוויל התברר כמה פעמים כאדם המאמין יותר מדי בבני אדם,
ופעמים אחדות הפגין גם אומץ יתר כמו במקרה של הארוחה שיצא אליה במסעדה
ברוטרדם או הדיונים עם חיילים גרמנים ברכבת לפריז ,עד שיש לתמוה על כך שלא נאסר
מו קדם יותר .גם חבריו ,הזהירים יותר ,יאן סמיט ,מנחם פינקהוף ומרים ווטרמן נכשלו
בזיהוי ההתחזות של "קארל" ,שאולי לא הייתה עם כוונות זדון.
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את מצבו של יופ ווסטרוויל בתקופת המאסר אפשר לכנות טראגי .כבר מתחילת המלחמה
הוא היה בטוח שזמן קשה עומד לפניו .המאסר והעינויים שעבר הותירו אותו מאחור.
החיפוש המתמיד אחרי נתיבי בריחה שבו ערב את חבריו שהיו עדיין חופשיים הובילו
במידה רבה להחלשה של הקבוצה ,ושבה היה הכח המניע במשך שנתיים .רק עם
המאסרים בדן בוס ,בהאג ומעצרו בכלא מחנה פיכט נראה היה שיופ ווסטרוויל השלים
עם גורלו עד כדי צעידה אמיצה אל סופו.
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 .11ההולנדים – קבוצת ווסטרוויל בצרפת
בדרך קשה מצאו החלוצים נתיב אל החוף הצרפתי כדי לעבוד עבור ארגון טודט בבניית
החומה האטלנטית ועבור פרוייקטים גרמניים אחרים .במשך  1943ותחילת  1944התגבשה
קבוצה של כ –  150שבה היו רבים שהתכוונו להמשיך הלאה לספרד.

עבודה משותפת עם המחתרת הצרפתית
עם עזיבתו את הולנד והגעתו לצרפת בתחילת  ,1943היה קורט ריילינגר לנציגם של
החלוצים ההולנדים בצרפת .מהנהגת "החלוץ" בהולנד קיבל קורט את המשימה לחדש
את הקשר עם החלוצים שעזבו את הולנד ואת הקשרים עם המחתרת היהודית הצרפתית.
כדי לבצע את התפקיד הראשון ביקר קורט באוגוסט ובספטמבר חלוצים רבים שעבדו
בצרפת .לצד זה הקים במלונות מתחלפים בפריז מעין מפקדה ניידת עבור החלוצים .יחד
עם וילי הירש ,אלפרד "ציפי פרנקל ,הנס אהרליך ומקס וינדמילר קלט את המגיעים
מהולנד והדריך אותם לגבי ההמשך .קורט וחבריו היו גם אחראים לחלק גדול מהכסף
שהגיע מהולנד עבור פעולותיהם ,ודאגו לאישורי נסיעה ומסמכים אחרים.
המפקדה קיבלה מאוחר יותר חיזוק מכמה חלוצות וביניהן לולי אקהארט (Lolly
) ,Eckhartמטה לאנדה ,בטי בריץ שעבדה גם בלוסדרכט ופאולה קאופמן .חדרה של לולי
אקהארט בבמלון ורסיני ברו לה טורט בפריז החל לפעול כבסיס-אם.
לולי אקהארט נולדה בוינה והייתה בת  21כשהגיעה להולנד ב –  .1938היא עברה בהולנד
את המסלול הרגיל של החלוצות –"וורקדורפ" ,אמסטרדם" ,אפלדורנסה בוס" ושוב
אמסטרדם עד יוני  .1943אחרי שניצלה במקרה בראציה/אקציה הגדולה במרכז העיר היא
הסתתרה בביתו של נפח קתולי בסינט יוהנס פארוכי בפריזלנד .הארי אשר ולורה דורלכר
ביקרו אותה שם באופן קבוע .כשציפי פרנקל סיפר לה בסוף  1943על האפשרות הקיימת
לעבור לצרפת ,הסכימה לולי לכך מיד' .כי לא רציתי להיות יותר לבד' .ציפי הביא אותה
לביתו של פרנס חריטסן בהארלם ,ושם התפעלה מההישגים ומההתלהבות של האנשים
ב"קבוצת ווסטרוויל".
לולי ,שכבר עמדה להסגיר עצמה לווסטרבורק ,החליטה במקום זאת 'גם לעזור ,במקרה
שיזדקקו לי' .בפריז עסקה יחד עם מטה לאנדה ובטי בריץ בקליטה ובליווי החלוצים שזה
עתה הגיעו מהולנד*.1
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ארמה ז'וויף )(Armee Juive
במשך אוקטובר הצליח קורט ריילינגר להתקדם במשימתו השניה – קשירת קשרים
מחדש עם המחתרת היהודית הצרפתית .הקשר נוצר דרך שווייץ .עדינה סימון ,אלמנתו
של שושו סימון ,שישבה בג'נבה נשארה בקשר עם מרק יארבלום ,ציוני סוציאליסט
שניפגש עם שושו בסתיו  1942בליון .יארבלום ביקר בשווייץ במרס  1943ובתיווכה של
עדינה הציע לריילינגר להיפגש עם מפקד ה"ארמה ז'וויף"  AJ -בטולוז ,אברהם פולונסקי
) .(Avraham Polonskiה"ארמה ז'וויף" AJ-היה ארגון מחתרת צרפתי יהודי עם סניפים
בטולוז ,ניס ,ליון וגרנובל .על הנייר היו רשומים בארגון כ –  2000חברים ,מהם כ – 300
בגרעין הקשה .זה לא היה צבא של ממש .לא היה להם כמעט נשק ,וגם הידע הצבאי
שלהם היה מועט*.2
פולונסקי היה מכונאי ממוצא בלרוסי ,ששהה קודם לכן בפלסטינה-א"י וחי כבר כ 15
שנים בטולוז .הוא היה תומך נלהב של הזרם הרוויזיוניסטי הימני של הציונות בראשותו
של זאב ז'בוטינסקי .מסתיו  1942פעל פולונסקי הפרגמטי במסגרת ה  AJיחד עם אהרון
לובלין ) (Aron Lublinמכונאי סוציאליסט ציוני ממוצא פולני שהיה פעיל בליון.

פולונסקי היה מארגן מעולה אבל גם חסיד נלהב של טקסים רומנטיים .כך למשל ,חוייבו
כל החברים ב  AJלהישבע אמונים בחדר אפל כשפנס מסנוור את עיניהם ,כך שלא יוכלו
לזהות את הנוכחים בחדר .תוספות לתאורה היו דגל ישראל הכחול לבן וספר התנ"ך.
בשבועה היה עליהם להצהיר 'יחי העם היהודי ותחי ארץ ישראל! החופש או המוות!'.
לובלין לא נכח בטקסים אלו ,אבל זה לא הפריע לשיתוף הפעולה שלו עם פולונסקי .ה
 AJהגיש סעד לפליטים יהודיים ,והיה לו גם שרות ריגול שאסף מידע על בוגדים
ומלשינים על יהודים .מאוחר יותר ביצע הסניף בניס תקיפות על מטרות גרמניות ועל
משתפי פעולה.
בנוסף לכל אלה ,עסק  AJגם בחיפוש נתיבי בריחה לצרפת .הרעיון התגבש בשל הצעתו
של שושו סימון מסתיו  .1942התכנית לאפשר ליהודים צעירים לקחת חלק במאבק של
בעלות הברית בנאצים דיבר אל פולונסקי .בעיניו זו הייתה תרומה לתקומתו של העם
היהודי בארץ ישראל*3
ז'אק רויטמן והדרך לספרד
בדצמבר  1942ארגן  AJמעבר לספרד 12 .חברי תנועת הצופים היהודים הצרפתים עברו
את הפירנאים .שניים מהם נתפסו על ידי הגרמנים וגורשו לפולין .ייתכן שבגלל התנאים
הקשים והיעדר הבטחון הקפיא  AJמבצעים נוספים אחרי כן .בתחילת יולי  1943נתן AJ
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פקודה לז'אק רויטמן ) ,(Jaques Roitmanצעיר יהודי דתי מפולין ,למצוא נתיב מילוט
דרך הפירנאים .בידיו היתה כתובת של מדריך ,אדריאן .אדריאן הכריז שתמורת תשלום
של  10000 – 5000פרנקים צרפתיים לאיש ,בהתאם לגודל הקבוצה ,יהיה מוכן להעביר
פליטים לספרד דרך ההרים.
רויטמן עסק לאחר מכן רק בצדדים הארגוניים והכלכליים של הארגון .הג'וינט ,ארגון
פילנטרופי יהודי אמריקני בעל השפעה וכח לעזור ,נשא בחלק הארי של העלויות .מכאן,
יכול היה  AJלשלם למדריך ולקנות מזון וביגוד לבורחים .בכל מה שנוגע ללוגיסטיקה,

אברהם פולונסקי ,באמצע ,מנהיג " Arm’ee Juiveהצבא היהודי"
במפגש שלאחר המלחמה עם ראש ממשלת ישראל דוד בן-גוריון.

המועמדים למעבר הגבול לא נשארו זמן רב בטולוז ,בה שכנה המפקדה הראשית של .AJ
באוקטובר  1943היה הכל מוכן למסע ראשון ,בו לקחו חלק גם חלוצים מהולנד "לה
הולנדייז" כפי שהם נקרוא בפי אנשי .AJ
קורט ריילינגר נסע עם החדשות האלה לאאופי בצפון צרפת .הנס פלורסהיים מתאר את
המפגש בספרו 'אחרי הקדמה קצרה סיפר קורט על מצב היהודים בצרפת ,ושיש אפשרות
לעבוד ביחד עם מה שהוא קרא מחתרת אחות ,ולהגיע לספרד' .הוא הזהיר ש'המשימה
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לא תהיה קלה' ,זו הייתה בשבילנו הפתעה יפה .להגיע לספרד ,חופשיים ללא השמות
הבדויים ,ללא הניירות המזוייפים' .זו הייתה תגובתו הנלהבת של חנן ,אבל לא כולם היו
שותפים לה .חמישה מבין השוהים באאופי התנדבו מיד לצאת למסע בפירנאים .האחרים
רצו כנראה לחכות ולראות כיצד יפול דבר*.5
ההיסוסים לעזוב לספרד היו מובנים .כפי שכבר הוזכר היו התנאים בצרפת יותר טובים
מהתנאים בהולנד .היה נראה שהגרמנים לא התרגשו מעובדים יהודיים שהועסקו על ידי
אירגון טודט ולמה להסתכן ולצאת לספרד? בשנים  1943ו  1944 -היה רחוק מלהיות
ברור אם הבריטים יעמדו בהבטחתם לתת בית לאומי לעם היהודי בפלסטינה-א"י.
לעומת זאת היו גם נימוקים בעד היציאה .יהודי צרפת נרדפו גם הם .מדראנסי,
"הווסטרבורק של צרפת" ,גורשו כבר עשרות אלפי יהודים ,רובם לא אזרחים צרפתים,
לפולין .הגרמנים היו בלתי צפויים .חוסר העניין ברקע של עובדי טודט יכול היה להפוך
במהירות לרדיפות .היו גם שמועות שבמקרה של פלישה של בעלות הברית יועברו
הפועלים ההולנדיים לגרמניה ,עם כל הסיכון הקשור במעבר כזה* .6גם האידיאולוגיה
הציונית היוותה גורם.
זמן קצר אחרי המפגש באאופי נפגשו קורט ריילינגר ונציגים של החלוצים ההולנדיים
שעבדו בפרוייקטים של ארגון טודט בחוף הדרום-מערבי של צרפת ,בסיינטס ,מקום קטן
בין בורדו ללה-רושל .בפגישה נכחו בין השאר אמיל גליקר ) ,(Emil Glueckerאריק
סנדרס ) (Erich Sandersוברי אשר .גם שם סיפר קורט על האפשרות לעבור לספרד,
אבל כאן הוסיף את ההתחייבות ל  AJשכל המעוניין לקחת חלק במסע מתחייב להתגייס
ל"צבא היהודי" בהגיעו לפלטינה-א"י.
למה בדיוק התכוון באמירה זו לא ברור" .הצבא היהודי" יכול היה להיות "ארגון ההגנה",
ארגון מחתרתי יהודי שנוסד ב  ,1920או האצ"ל ,התפלגות ימנית-לאומנית של "ההגנה"
שהיה קשור לרוויזיוניסטים של ז'בוטינסקי .איש מבין הנוכחים לא התלהב מהאופציה
השניה .קורט ריילינגר קיבל את המשימה לברר במה מדובר*.7
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הזינוק הראשון
בסיינטס הודיע ריילינגר שהיציאה הראשונה לספרד תתבצע בהקדם .היינץ מאירשטיין
) (Heinz Meyersteinוברי אשר יצטרפו לקבוצה ראשונה זו .אם הכל ילך כמתוכנן ילכו
האחרים בעקבותיהם .טולוז היא נקודת הזינוק .לשם נסע ברי ב –  3בנובמבר ,1943
מצוייד באישור נסיעה גרמני מזוייף .אחרי דחיות אחדות נודע שהמסע יצא לדרך שבוע
מאוחר יותר.
יום לפני היציאה התקבצו עשרה חלוצים בטולוז כדי להשבע אמונים כנדרש .כנראה
שבשל התערבותו של קורט ריילינגר הם לא התחייבו להתגייס "לצבא היהודי" ,אלא רק
נשבעו אמונים ל  .AJברי אשר ראה בשבועה עם התורה והדגל בחדר החשוך סצנה לקוחה
מסרט על הקוק קלקס קלאן .הוא וחבריו התיחסו לעניין כקורבן שעליהם לשלם על
מזבח שיתוף הפעולה עם .8*AJ
החלוצים ההולנדים נסעו מטולוז
ברכבת ובאוטובוס לכפר קטן ליד סן
גירון לרגלי הפירנאים .הם פגשו שם
את המדריך אדריאן ואיתו הלכו לצריף
רועים פשוט שבו היה עליהם לחכות
חמישה ימים לקבוצת בורחים נוספת.
גם בקבוצה זו היו כמה חלוצים
הולנדיים ,אבל גם כמה משתתפים
מבוגרים יתר ,כפי הנראה יהודים גם
הם ,מצ'כוסלובקיה.

שאלפרד "ציפי" פרנקל ,נסע בשרות המחתרת
הצרפתית לאיטליה כדי לסייע לפליטים
יהודיים.

 21איש יצאו ביום ראשון בבוקר
מלווים במדריך אדריאן ,שהיה חמוש
באקדח ,והחלו בטיפוס .אחרי כמה
שעות הליכה הגיעו לבקתת רועים
שניה .בלילה ירד שלג שנערם לחצי
מטר ,שהתגלה רק בבוקר למחרת.
אדריאן יצא לסיור הכרות ,שבסופו
הכריז שהמסלול אינו ניתן למעבר .הוא
גם גילה עקבות של דובים ,והקבוצה
נאלצה לחזור על עקביה לטולוז.
אדריאן הודיע שנסיון מחודש לחצות
את הפירנאים יהיה אפשרי רק בחלוף
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שלושה חודשים .איך להעביר את שלושת החודשים האלה בצורה הגיונית ובטוחה הייתה
הבעיה איתה נאלצו החלוצים להתמודד .נציג של  AJהציע להם להצטרף למק"י .המק"י
היה שם כולל לארגוני מחתרת קטנים בצרפת ,שפעלו באזורים הרריים מדוללי אוכלוסיה,
וביצעו פשיטות על כוחות גרמניים ועל רכבות .רוב החלוצים ,שבקושי דיברו מילה
בצרפתית ,לא התלהבו מהרעיון .הנס פלורסהיים שלא הרגיש בטוח בצרפת ,החליט יחד
עם נורברט הלמן ) ,(Norbrt Helmannחלוץ וחבר מחאודה ,לברוח לספרד כשהם
מסתתרים מתחת לקרון רכבת .הם נסעו לבאיון אבל נוכחו לדעת שזו דרך מילוט בלתי
אפשרית מפני שגם תחתיות קרונות הרכבת נבדקו בקפדנות על ידי הגרמנים*.9
אחרי שחזרו לבורדו בדצמבר  ,1943החליטו השניים לחזור ולעבוד בפרוייקט של ארגון
טודט .זמן קצר אחר כך פגשו בכריס לינדמנס ) (Chris Lindemansעובד הולנדי בלתי
חוקי ,שעסק בהברחת טייסים של בעלות הברית לספרד .הוא הבטיח להם שיעביר גם
אותם ,אבל אחרי כמה פגישות ,בין היתר בפריז ,היה פתאום לינדמנס בלתי נגיש .מאוחר
יותר נודע שהאיש הוא סוכן כפול שנודע בשם "קינג קונג".
למרות אזהרותיהם של ריילינגר והירש להישאר זהירים ,המשיך הנס לנסות ליצור קשר
עם לינדמנס .הנסיונות הללו הובילו למאסרו באמצע פברואר  1944ובהמשך לכליאה
בבאיון .שישה שבועות לאחר מכן שוחרר .נורברט הלמן שניסה גם הוא להגיע לספרד
בכוחות עצמו ,נעצר בפרפיניאן בביקורת מסמכים מקרית ברחוב .הגרמנים שלחו אותו
כסרבן עבודה הולנדי למחנה נויינגאמה בגרמניה ,שם שוחרר* ,10באפריל .1945

הרפתקאות בשרות המק"י באיטליה
אחרי חזרתה לטולוז של קבוצת ה  21 -שהיו כבר בדרכם לספרד ,ונשארו כמה שבועות
בעיר ,חשבו רילינגר והירש שהדבר מושך תשומת לב גדולה מדי .הם ביקשו שוב
מהאנשים להצטרף ל מק"י .שישה אנשים נענו לקריאה ,ברי אשר ,היינץ מאירשטיין
ואמיל גליקר ביניהם.
בשנת  1942החלו קבוצות יהודיות שונות בצרפת לקחת חלק במאבק חמוש נגד הגרמנים.
החשובות שבהן היו מקושרות למפלגה הקומוניסטית וארגון הגג שלהן היה Main-
) . d’Oeuvre Immigrèe (MOIרובן היו קבוצות יהודים ממזרח אירופה .קבוצות אחרות
היו משולבות ופעילות בארגוני מחתרת שונים.
ה  AJ -התחיל לעבוד יחד עם יחידות מק"י בסוף  ,1943באזור אלבי ,האיזור ההררי בדרום
צרפת .הכוונה הייתה שהמשתתפים היהודיים יעברו הכשרה בשימוש בנשק ,שאחריה
יוכלו ליצור יחידות משלהם ,או שיצטרפו למאבק של בעלות הברית בגרמנים אחרי
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הגעתם לספרד ומשם לפלסטינה-א"י .החלוצים ההולנדיים היו הקבוצה הראשונה
שהתארגנה לאימונים אלו.
מטולוז יצאו השישה בתחילת דצמבר  1943לחווה מבודדת בכפר הקטן אלבן ובה שוכנו.
בגלל אנטישמיות גוברת במחתרת הצרפתית לא הורשו לחשוף את זהותם היהודית .הם
הג יעו לחווה אחרי נסיעה ברכבת ובאוטובוס והליכה נמרצת .האיזור העויין והמיושב
בדלילות נקרא מק"י-לנד והגרמנים מיעטו לסייר בו .אם כבר הגיעו לאיזור ,הם עשו זאת
רק בשיירות חמושות .המצטרפים החדשים לשורות מק"י קיבלו נשק ומדים ,ועברו אימון
צבאי שכלל אימון בנשק ,שמירה וכדומה .לא התקיימו אימונים בתחמושת חיה בגלל
המלאי המוגבל .כדי להתמודד עם פשיטות גרמניות אפשריות ,היה על הקבוצה ,שמנתה
 20איש ,ושמפקדה היה איש צבא צרפתי ,לנדוד ממקום למקום .במקום שנקרא לה ביק
(או ביקס) נוצרה בסופו של יום בחווה קטנה יחידה יהודית בפיקודו של מאיר סאל
) ,(Meijer Salרב יהודי שהיה נגד בצבא הצרפתי .החלוצים ההולנדים ,עכשיו רק עשרה,
נשארו בחווה עד פברואר  ,1944עד שקיבלו הודעה שמתוכנן מעבר קרוב לספרד ,והם
חזרו לטולוז .בכך הסתיימה ההרפתקה עם מק"י.
הלוחמים היהודים במק"י לקחו מאוחר יותר חלק עם קבוצות גרילה אחרות בשחרורה
של דרום צרפת .הם השתתפו בפעולות נגד הגרמנים וכוחותיהם בעיירה קאסטירה
ובערים כמו טולוז ,לימוז' וליון*.11
שיתוף הפעולה עם  AJלא הוגבל לחברות במק"י בלבד .אחד מעוזריו של רילינגר" ,ציפי"
אלפרד פרנקל שהיה זמן מה הקשר של ה"יודסה ראד" במחנה ווסטרבורק ,התבקש
בטולוז באביב  1944לעבור לאיזור הצרפתי-איטלקי .באיזור זה שהו פליטים שנעזרו
בפרטיזנים שסיירו באיזור .מצבם נעשה קשה בגלל סיורים של הגרמנים ושל פאשיסטים
איטלקיים.

קבוצת אנשי
מחתרת מק"י,
- Armee Juive
"הצבא היהודי"
במחוז טארן,
צרפת.
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תפקידו של ציפי היה ליצור קשר עם הפליטים היהודיים ו'לבדוק את הדופק על מצבם
של הילדים והזקנים שבהם ,ולסייע להם' כפי שתיאר זאת אחרי המלחמה .לשם כך היה
ברשותו סכום כסף שהיה עליו להעביר למשפחות .ציפי נסע לאיטליה והצליח למצוא
את קבוצות הפליטים .הוא סיכם עם הפרטיזנים שהם יעזרו לפליטים בתמורה לתשלום.
את הצעירים ביקש ציפי שיצטרפו למסע לספרד ,או לשורות מק"י הצרפתי .על ממצאיו
באיטליה דיווח ציפי למק"י בטולוז.
בביקורו השני באיטליה נקלע לקרבות בין הפרטיזנים וכוחות גרמנים .הוא הזהיר את
הפליטים ואת הפרטיזנים מפני הפעולות הגרמניות ,והמשיך לפירנצה ורומא ,כדי להביא
מידע על יהודיים שם .בדרכו חזרה ,נעצר ציפי על ידי פאשיסטים איטלקיים מפני שבידיו
היו ניירות מזוייפים של המשטרה הגרמנית .הוא הואשם בריגול .ציפי הזעיק לעזרתו
חיילים גרמניים ,וכך ניצל .הוא חזר לצרפת ,ובאפריל  1944דיווח על פעילותו בטולוז
ובפריז*.12
הזדמנויות חדשות ליציאה לספרד
אנשי המק"י שחזרו בפברואר  1944לטולוז נתקלו שוב בעיכובים .כדי לא לבלוט יותר
מדי בעיר הם עזבו לשבועיים לפריז .בסוף החודש היה הכל מוכן ,ו  34 -אנשים התקבצו
בכפר הקטן והמוכר סן גירון לרגלי הפירנאים .ביניהם היו  23חלוצים מהולנד .מלבדם
היו בקבוצה כמה שוטרים צרפתיים ,שני טייסים של בעלות הברית ,וכמה יהודים
צרפתיים .המדריך היה שוב אדריאן.
כבר הוזכר הביקור לו זכתה הקבוצה כשיופ ווסטרוויל בא לבקרם ערב יציאתם לדרך.
הם הצטיידו במזון ליומיים .לדעתו של אדריאן זה היה אמור להספיק .מזג האוויר,
ובמיוחד הקור העז 15 ,מעלות מתחת לאפס ,היה הקושי העיקרי .אחרי מסע מפרך של
ארבעה ימים במקום יומיים ,שבו חזרו היהודים הצרפתיים חזרה לטולוז ,וחלק מהאחרים
קפאו ,הגיעו ההולכים לספרד ב –  4במרס  1944ליעדם .חבר הקבוצה ,פאול זיגל ,כתב
ע ל כך מאוחר יותר שכחודש אחרי שברח מווסטרבורק ,חש שנולד מחדש בהגיעו
לספרד*.13
מי שחשב שאחרי הצלחת המסע הראשון והשיפור במזג האוויר באביב המעבר בפירנאים
יהיה קל יותר במסעות הבאים טועה .מלבד הבעיות של מזג האוויר הייתה גם התנהגותם
של המדריכים-מבריחים .אדריאן עשה טעויות ,אולי בגלל השתיינות שלו ,ולא התייצב
למפגשים .מצב עניינים זה סיכן את את הנמלטים כך למשל ,הוא עזב את המסע שבו
השתתפו ברי אשר ופאול זיגל ,ללא כל הסבר איך להמשיך הלאה .רק הודות לאחד
השוטרים הצרפתים שהיו בקבוצה שהיה לו מעט ניסיון בהליכה בהרים ,הסתיים המסע
ללא תאונות.
במסע אחר הפקיר אדריאן שוב את הקבוצה .אלו טעו בדרך ,וכך נפל אל מותו חלוץ
לוסדרכט יצחק "איטשה" טיפנברונר ) .(Itzhak “Itche” Tifenbrunnerאדריאן נורה
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למוות בקרב שהתרחש בזמן ההכנות למסע באביב  ,1944על ידי גרמנים או משתפי
פעולה איתם*.14
מסע מיוחד היה המסע של אורי דורלכר ) (Uri Durlacherבנם בן הארבע של היינץ ורות
דורלכר ,זוג חלוצים שהגיעו מגרמניה להולנד ב –  .1939בגרמניה עברו הכשרה והמשיכו
את התהליך ב"וורקדורפ" בווירינגנמיר .אורי נולד ב –  .1940אחרי חיסול ההכשרה ,עבד
היינץ זמן מה באיזור דווינטר .עם תחילת הרדיפות נגד היהודים במאי  ,1942ניסו היינץ
ורות למצוא מסתור לאורי .הם הצליחו להסתירו בהאג אחרי חמישה חודשי מאמצים.
במאי  1943החליטו גם בני הזוג לרדת למסתור .היינץ נעצר בתחנת הרכבת המרכזית
באמסטרדם והובא לתיאטרון ה"סחאובורך" .בטרנספורט לווסטרבורק הצליח לברוח.
רות הסתתרה בבית של אחד מאחיה של אנטייה רוז באוטרכט .מאוחר יותר הצטרף
אליה גם היינץ .באפריל  1944הציע קורט ריילינגר להעביר את אורי לספרד .אחרי
היסוסים רבים נתנו ההורים את הסכמתם .מקס וינדמילר לקח את אורי מהאג ודרך
"הנתיב הירוק ,העביר אותו לבלגיה ליד בודל ,ומשם לצרפת .בטולוז שוכן אורי במעון
ילדים ,שבו היו עוד ילדים יהודיים .בסוף מאי  1944הועבר אורי לספרד בטרנספורט
ילדים ,שבו העמיסו ילדים גדולים את הקטנים על גבם .מאוחר יותר הגיעו גם בני הזוג
דורלכר לספרד ,והמשפחה התאחדה מחדש*.15
אין מידע מדוייק על מספר החלוצים שהצליחו לחצות את הפירנאים והגיעו לספרד.
לוסיין לאזאר ) (Lucien Lazarנוקב במספר  90בספרו על המחתרת היהודית .המספר
הזה נראה גבוה .מקורות הולנדיים מעריכים את המספר ב –  ,60וזה כולל את קבוצת ה
–  23בה היו פאול זיגל וברי אשר .מאוחר יותר הגיעו קבוצות קטנות או בודדים .בתוך
 60האנשים מהולנד נמצאים ככל הנראה גם משה אוסטרר ,קורט בנימין וקורט אהרליך
שהגיעו כבר באביב  1943לספרד .יש לשער שגם חלוצים בודדים אחרים הגיעו לספרד
בכוחות עצמם .אם נמנה את כולם יחד ,יש להניח שכ –  70חלוצים הגיעו מהולנד
לספרד* .16זוהי כמחצית מספר החלוצים שעזבו את הולנד בשנים .1943-1944

קבלת הפנים לחלוצים בספרד
קבוצת  23החלוצים שכבר הוזכרה ,שיצאה בסוף פברואר  1944מסן גירון ,נעצרה עם
הגיעה לספרד על ידי המשטרה הספרדית .נעקוב אחרי הקורות אותה כי היא מייצגת
במידה רבה את גורלן של קבוצות חלוצים אחרות שהגיעו לספרד .הקונסול ההולנדי
בברצלונה העניק להם סיוע ראשוני ,ולאחר מכן הם קיבלו אישור ליצור קשר עם דר'
סמואל סיקווירה ) (Samuel Sequerraנציג ארגון הג'וינט ,ארגון סיוע יהודי אמריקני,
בספרד .סיקווירה דאג לכך שהקבוצה תוכל לשהות במלון בלרידה ולקבל כסף למזון,
לביגוד ולצרכים אחרים.
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סיקווירה הצליח באמצעות שוחד גם למנוע את מאסרם של הגברים בגילאי 40 – 18
במחנה הפליטים הידוע לשמצה מירנדה דל אברו .ממאסר כזה חששו הרבה מאד חלוצים.
אחרי התייעצות במשטרה התייצבו רק אחדים מהם .גם פריץ ליכטנשטיין (Fritz
) ,Lichtensteinהנציג הממונה על ההגירה מטעם הסוכנות היהודית ,היה פעיל לצד
סיקווירה בספרד .בפגישה שערך עם החלוצים מסר להם שהסוכנות מארגנת אוניה למסע
לפלסטינה-א"י ,וברגע שיהיה מספר מספיק של נוסעים פוטנציאלים ,תישכר ספינה
להביאם .סרטיפיקטים בריטיים לכניסה לפלסטינה-א"י לא היו בעיה .בגלל המלחמה נוצל
רק חלק קטן מתוך  75,000התעודות שהונפקו ב – .17* 1939
אחרי חודשיים יכלה קבוצתם של אשר וזיגל לעבור מלרידה לברצלונה .החלוצים קיבלו
מקומות לינה בפנסיונים זולים בעיר .על החלוצים חלה חובת לינה בהם .חלק מחברי
הקבוצה העמידו עצמם לסיוע בטיפול בילדים יהודיים יתומים שהגיעו מצרפת באביב
ובקיץ ,בנתיב הרבה יותר קל שהיה קרוב לחוף הים התיכון .הילדים שוכנו על ידי הג'וינט
בבית ילדים משלהם.
במשך יולי ואוגוסט  1944קיבלו החלוצים מהקונסוליה הבריטית בברצלונה את
הסרטיפיקטים שלהם ,ובספטמבר הודיע להם נציג הסוכנות היהודית שנשכרה ספינה
פורטוגזית למסע לפלסטינה-א"י .הספינה "גיני" תעמוד לרשותם במהלך חודש אוקטובר.
וכך היה .קבוצתם של אשר וזיגל ,הילדים וגם אחרים ,שהגיעו לספרד ממקומות שונים
באירופה ,יצאו בתחילת אוקטובר ברכבת מיוחדת מברצלונה למדריד ,שם עלו עליה
נוסעים נוספים ששהו במקומות אחרים בספרד .למחרת יצאה הרכבת ממדריד ויום אחרי
כן הגיעה לנמל קאדיז בדרום ספרד .משם עמדה הספינה לצאת לדרך .הספינה הישנה
הגיעה כמה שבועות מאוחר יותר מפורטוגל ויצאה ב –  25באוקטובר לנמל טנג'יר ,אזור
שהיה בשליטת ספרד .בטנג'יר עלו על הספינה עוד כמה מאות יהודים מיוון ,ששהו
בטנג'יר בגלל מוצאם הספרדי והורשו להיכנס לאיזור זמן קצר קודם לכן .מטנג'יר יצאה
הספינה לחיפה ,אליה הגיעה ב –  5בנובמבר כשעל סיפונה  450איש ,בהם  55חלוצים
מהולנד*.18
המתואר פה הוא בניגוד גמור לקבלת הפנים ,או יותר נכון העדר קבלת הפנים ,לה זכתה
קבוצת הארבעה של משה אוסטרר שהגיעה לספרד באביב  .1943הם נעזבו לגורלם כבר
בהתחלה .שניים מהם הגיעו בסופו של המסע לג'מייקה ומשם לסורינאם ,בה ישבו
חודשים במעצר באשמה שהם מרגלים גרמניים .אחרי ששוחררו מהכלא עזבו לארצות
הברית והצטרפו לצבא האמריקני .אוסטרר שוכן על ידי הג'וינט בפנסיון במדריד .אחרי
כמה שבועות של "מעצר בית" ,ואחריו כמה חודשים במחנה הסגר ,הגיע בתחילת 1944
לחיפה על סיפון האוניה "ניאסה" ,יחד עם קורט בנימין*.19
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מאסרים בפריז
המסעות לספרד שאורגנו על ידי  AJעברו בשלום למרות כל העיכובים והקשיים .המפקדה
הראשית של קורט ריילינגר בפריז שאיפשרה את המסעות פורקה לרוע המזל בגלל גל
מעצרים באפריל  .1944מעצרים אלה היו תוצאה של מעצר של החלוץ ההולנדי יופ
אנדריסה ) (Joop Andriesseעל הגבול בין צרפת לשוויץ .אנדריסה נולד באוטרכט ב –
 1924הגיע לצרפת ברכבת עם אשתו פיט הס ) (Fiet Hessבת ה –  ,20בליוויו של מקס
וינדמילר במרס  .1944הם נסעו כשבידם אישורי חופשה מזוייפים .נסיעתם אורגנה על
ידי מנחם פינקהוף*.20
עם תעודת זהות מזוייפת התחזה אנדריסה לפועל הולנדי לא-יהודי ,בחווה באיזור ווחהיל
בברבנד ,הולנד .בצד עבודתו בחווה סייע בזיוף מסמכים והיה אמור לעזוב לצרפת כבר
בינואר  .1944נסיעה זו כשלה בגלל קבוצה של עריקים גרמנים .אנדריסה היה היחיד
שהצליח לברוח ,מפני שישב בקרון אחר .באפריל ,אחרי מסע מוצלח הגיעו לפריז .משם
נשלח הזוג אנדריסה לטולוז ,אבל מפני שהמספר המקסימלי של אנשים לחציית
הפירנאים כבר היה מלא ,הם לא יכלו להצטרף .פיט יצאה יחד עם לורה זיסקינד וחלוצות
אחרות לעבוד בחווה ליד טולוז ,ויופ יצא לפריז לעזור לקורט ריילינגר.
כנראה בגלל שיתוף הפעולה עם המחתרת הצרפתית יצא אנדריסה ,מצוייד באישור
מזוייף מיוחד –  Sonderausweiss Dשאיפשר כניסה לאיזור הגבול השוויצרי .לא סוכם
על בדיקה לאישור הגעתו בשלום לשווייץ .אנדריסה ,צעיר בן  ,20ללא נסיון בעבודת
מחתרת ,נעצר על ידי הגרמנים בפונטלייה ,באזור דובס הצרפתי* .21בחקירה ,או בחיפוש
בכליו של אנדריסה ,עלתה המשטרה הגרמנית על כתובתה של המפקדה הראשית של
ריילינגר ברו לה טורט בפריז.
ב –  27באפריל פשטו הגרמנים על חדרה של לולי אקהרט שבו ,כפי שכבר ידעו מראש,
התקיימה פגישה באותה עת .פרט ללולי היו בחדר גם קורט ריילינגר ,ציפי פרנקל ,וילי
הירש וסוזי הרמן' .נשמעה דפיקה בדלת ,פתחנו וארבעה סוכני גסטפו בלבוש אזרחי
הופיעו באקדחים שלופים '.נערך חיפוש בחדר וכל המסמכים שהיו על השולחן נלקחו.
בין היתר מצאו הגרמנים קבלה למזוודה עם מסמכים שנמסרה בתחנת הרכבת בטולוז.
אקדח או תחמושת לא נמצאו* .22החמישה נכלאו בכלא פרסנס ונחקרו ארוכות .הם
מסרו את זהותם כפועלים הולנדיים שקיבלו מסמכים מידיו של קורט ריילינגר .וילי הירש
נפגע קשה בחקירות שכללו גם עינויים .תוך כדי חקירתם הצליחו הגרמנים לחשוף את
זהותם האמיתית וגם מידע על פעולות שביצעו.
אחרי מאסרו של ריילינגר החליף אותו מקס וינדמילר בתפקידיו .יחד עם חברים
אחרים ,שלא נאסרו במפקדה ,כמו מטה לאנדה ,הנס אהרליך ,לילו שפיגל ובטי בריץ,
הוא הודיע לכל החלוצים על המעצרים ,ודאג להעבירם למקומות עבודה אחרים .חלקם
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עברו לעבודה בשדה התעופה הגרמני ליד ליון .מקס ועוזריו המשיכו בקשר עם  AJכך
שהמעבר לספרד יכול היה להמשיך*.23

פרשיית פורל
באביב  1944סיפר הנרי פוהורילס ) (Henry Pohorilèsמנהיג  AJבניס לחבר פעיל
במחתרת ,לא-יהודי ,שקבוצתו סובלת ממחסור חמור בתחמושת .האיש הזה נזכר שמכרה
שלו ,אולגה "לידיה" טשרבינסקי ) ,(Olga ‘Lydia’ Tcherwinskyסיפרה לו שהחבר שלה
הוא סוכן בשרות הביון הבריטי .החבר הזה ,שקרא לעצמו צ'ארלס פורל )(Charles Porel
היה במציאות סוכן של שרות הביון הגרמני קארל רייביין ) ,(Karl Rehbeinקבע פגישה
עם פוהורילס במאי  .1944פורל סיפר שהוא סוכן קנדי של ה  .24*ISבזמן הפגישה הוא
נתן הבטחות מרחיקות לכת על הצנחת נשק
והוסיף שלוחמי ה  AJיוכלו להשתלב בצבא
הבריטי ולהגיע אחרי המלחמה לפלסטינה-
א"י.
פוהורילס דיווח על השיחות להנהגת AJ
בטולוז וקיבל מהם אישור להמשיך בקשר.
לא היה מחסור באזהרות .ז'ול "דיקה"
זיפרויקין ) ,(Jules “Dika” Jefroykinקצין
מילואים צרפתי שהיה בקשר עם  AJסיפר
על המפגשים עם פורל לחבר יהודי ממנהיגי
המחתרת .החבר הזה אמר ל"דיקה" 'תפסיקו
עם זה .תמשכו ידיכם ממנו .אתה הרי לא
מאמין שבעלות הברית מעוניינות בקומץ
יהודים רעבים ולא מאומנים'*.25
פולונסקי ולובלין ,מפקדי  AJהסתנוורו
מהבטחותיו של פורל ועוזריו ,שביניהם היה
גם הגרף גאי דלבה דה או (Guy Glèbe
)" d’Euקפטן ז'אק" ,בוגד צרפתי דובר
אנגלית רהוטה .פורל אפילו הציע לשני
מטה לאנדה בעלת תפקיד חשוב
המנהיגים של המק"י ז'ק לאצארוס Jaques
בקליטת החלוצים מהולנד שברחו
לצרפת .תצלום משנת .1944
) ) Lazarusוהרב רנה קאפל )(Renè Kapel
לבוא ללונדון .הם היו אמורים להגיע במטוס
של בעלות הברית מטור .הקשרים נמשכו גם

ביולי  1944בפריז ,ומקס וינדמילר היה מעורב בהם גם הוא.
קורט ריילינגר ניסה להפריד את ההסתתרות והמסעות לספרד מפעילויות מחתרתיות
אחרות ,כמו למשל שיתוף הפעולה עם  .AJשיתופו של ציפי פרנקל בפעילות באיטליה
היה היוצא מן הכלל המעיד על הכלל* .26פלישת בעלות הברית לנורמנדי ,והתקדמותן
המהירה לאחר מכן ,הביאו להתגברות בפעילות המחתרתית הצרפתית .מספר חלוצים
שהסתתרו באיזור פריז החלו לקחת בפעילות זו חלק .מקס וינדמילר הסכים שחברי
המפקדה המרכזית שלא נעצרו ,כמו פאולה קאופמן ,מטה לאנדה והנס אהרליך יספקו
שירותים למחתרת בפעילויותיה .כך קיבלה פאולה עבודה כמזכירה במשרדי הגסטאפו
שם השיגה למשל מידע על עבודות ביצורים גרמניות בפריז .פריצי אוקלאדק (Fritzi
) Okladekחלוצה שהגיעה להולנד מאוסטריה ,עבדה בבית דפוס גרמני וגנבה בו כל מיני
מסמכים וטפסים .מטה לאנדה עבדה כקשרית*.27
איש הקשר לעבודת המחתרת הצרפתית הזו היה יוסף "אד" לינוויל ”(Josef “Ad
) , Linnewielיליד  1920מארנהם ,הולנד ,שהגיע לצרפת בכוחות עצמו ב –  .1943בכוונתו
היה להגיע לספרד ,אבל הדבר לא צלח .הוא היה מעורב בהברחת הקבוצה עם טייסי
בעלות הברית שאותה הוביל הסוכן הכפול לינדמנס "קינג קונג" ,וכך יצר לינוויל קשר
עם  AJועם החלוצים מהולנד.
לינוויל היה חבר בקבוצת מחתרת בפיקודו של ארנסט אפנצלר )(Ernst Appenzeler
שבה היו גם ארנסט אשר ) ,(Ernst Asscherפאול וולף ) , (Paul Wolffליאו ווייל (Leo
) ,Weilלודוויג יעקובס ) ,(Ludwig Jakobsוהזוג גירט ואנה שפרבר-חלבובסקי & (Gert
) .Anna Sperber-Chlebowskiאפנצלר ,שמוצאו מניס ,לקח חלק בפעילות חמושה של
 AJבניס .קבוצתו הייתה חלק מאוסף קבוצות שפעלו תחת מפקדת "כוחות הפנים
הצרפתיים  ,FFIועסקה גם בהעברת נשק ,חבלה ותקיפה של מוסדות גרמניים ,ובהוצאה
להורג של מלשינים *.28
מקס וינדמילר ראה בעבודה עם פורל הזדמנות ליצור קשר עם קורט ריילינגר העצור.
הוא נתן ל"לידיה" טשרבינסקי מכתב ב –  11ביולי  1944שנועד לקורט ,ובו ביקש לדעת
פרטים על מעצרו ,ועל אפשרויות לחלצו .ריילינגר נלקח יומיים אחר כך למפקדה
הראשית ברו-דה-סוסאי כדי לכתוב מכתב תשובה שהוכתב על ידי הגרמנים*.29
ב –  17ביולי היו לאצרוס וקאפל אמורים לטוס ללונדון מטור .כפי שסוכם ,עמדה מכונית
מוכנה במקום ,אבל כשהגיעו השניים למקום המפגש הם הובלו מייד למשרדי ה SD
ברו-דה-לה-פומפ .ביום למחרת היו פורל וקאפל אמורים לשכור חדר במלון ברו ארלנגר,
כדי להיפגש עם  AJולדון על שלב חדש בשיתוף הפעולה ביניהם 15 .סוכני  SDפשטו על
הפגישה וחמישה מנהיגים של  AJנפלו לידיים גרמניות ביניהם הנרי פוהורילס וארנסט
אפנצלר .מקס וינדמילר ,שנכח גם הוא ,נעצר יחד איתם.
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בימים שלאחר מכן נעשו עוד  12מעצרים .פאולה קאופמן ,ארנסט אשר ,גרט ואנה שפרבר
ופאול וולף היו בין העצורים .כולם נעצרו בתחנת רו-דה-לה פומפ" .אד" לינוויל ומטה
לאנדה הצליחו דרך נס לחמוק .הנס אהרליך שהתרחק מקשר עם פורל מפני שלא האמין
לסיפוריו ,ניסה להזהיר חלק מחבריו .המשטרה הגרמנית ארבה לו במלון וכשניסה לברוח
ירה שוטר ברגלו*.30
אחרי חקירה קשה ועינויים שבהם נפטר אחד העצורים הצרפתיים ,הועברו כולם למחנה
האיסוף בדראנסי .לגרמנים הייתה עכשיו תמונה ברורה של האירגון ודרכי פעולתו.
לצורכי החקירה הגיעו גם חוקרים מהולנד ,ונראה שלשם כך נחקר גם יופ ווסטרוויל פעם
נוספת במחנה פיכט לפני הוצאתו להורג .וילי הירש וציפי פרנקל נאסרו "כמקרים קשים"
בכלא בדרנסי.

גרוש לגרמניה
בתחילת אוגוסט  1944עמדו בעלות הברית קרוב מאד לפריז .מפקד מחנה דראנסי ,איש
ה  SSאלואיז ברונר ) (Alois Brunnerהחליט ב –  15באוגוסט לברוח עם אנשיו חזרה
לגרמניה ברכבת .למסע המנוסה צורף קרון רכבת ובו  50אסירים יהודיים .מה רצה ברונר
לעשות איתם לא ברור .ייתכן שרצה להציגם במשפט ראווה נגד טרוריסטים יהודיים ,או
שרצה בהם כבני ערובה.
הנוסעים בקרון היו ברובם קרבנות פרשיית פורל אבל היו ביניהם גם כמה ידוענים
יהודיים ובני משפחותיהם .מ"קבוצת ווסטרוויל" היו בין היתר קורט ריילינגר ,מקס
וינדמילר ,ציפי פרנקל ,פאולה קאופמן ופאול וולף .סוזי הרמן ולולי אקהארט הורשו
להישאר בדראנסי ,כנראה בגלל טעות .הן שוחררו שם על ידי בעלות הברית .אנה שפרבר,
שאת הזהות היהודית שלה לא הצליחו הגרמנים להוכיח נשלחה כאסירה פוליטית למחנה
הנשים ראוונסבריק ליד ברלין ושם נספתה .גם הנס אהרליך הצליח לדבוק בזהותו
הבדויה נשלח למחנה בוכנוואלד בגרמניה והצליח לברוח לקראת סוף המלחמה ,כשנשלח
בטרנספורט.
לאנשי המחתרת היו מכשירים חדים שהוסתרו בתוך כיכרות לחם גדולות שנאפו
בדראנסי .בזמן נסיעתה של הרכבת ,שארכה זמן רב בגלל הפצצות של בעלות הברית,
הייתה הזדמנות לפרוץ את הקרון בעזרת המכשירים הללו .האסירים סיכמו ביניהם
שבלילה ,יקפצו מהקרון ,בכל פעם שני אנשים – אחד צרפתי ואחד הולנדי .הסיכום הזה
לא התקיים.
כדי להיות מוכנים לדרך ,הוחלט שכולם ילכו קודם לישון והבריחה תתחיל מאוחר יותר.
כשההולנדים התעוררו ,התברר שכל הצרפתים ,כולל ז'אק לאצרוס וארנסט אפנצלר ,רנה
קאפל והנרי פוהורילס ,נעלמו ,סה"כ  26איש .מקבוצת החלוצים הצליח רק לודוויג
יעקובס לברוח ,שממילא לא היו לו קשרים רבים עם החלוצים האחרים' .היה ככל הנראה
כשל בתקשורת איכשהו' אמר פוהורילס ב –  1978להיסטוריון הישראלי-צרפתי רנה
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(Renè
פוזננסקי
) .32*Poznanskiזה נראה
הסבר קל מדי .כנראה שנוצר
חוסר אמון בין מנהיגי
המחתרת הצרפתית למנהיגי
ההולנדים בזמן המאסר.
כשההולנדים ניסו בכל זאת
לקפוץ מהרכבת ,היא נעצרה.
''אם הרכבת רק הייתה נוסעת
עוד רבע שעה ,היה כל הקרון
ריק' ,כתב קורט ריילינגר
בעדות אחרי המלחמה*.33
השומרים הגרמנים פתחו את
הקרון וראו את אשר קרה.
האסירים שנותרו היו אמורים
ולחכות
מהקרון
לרדת
להוצאתם להורג .הם הוכרחו
לחפור שוחה ,ואז התעורר
ויכוח בין אנשי המשמר
הגרמנים .קצין של חיל האוויר
הגרמני ,שכנראה לא רצה
להיות מעורב בהוצאה להורג,
התייצב בין האסירים לשומרים.
האסירים הורשו לחזור לקרון*.34

ארנסט אפנצלר הדריך בפריס קבוצת
מחתרת יהודית שכללה מספר חלוצים.

הרכבת המשיכה בדרכה ,ועצרה במקומות רבים ,עד שהגיעה לבוכנוולד .האסירים הגיעו
לשם בתחילת ספטמבר .פאולה קאופמן והנשים האחרות בקבוצה נשלחו דרך וויימאר
לאושוויץ ,שם נרשמה פאולה כלא-יהודיה הודות למסמכים המזוייפים שהיו ברשותה.
עם חיסול אושוויץ הועברה למחנה ברגן בלזן ב"צעדת מוות" ,ושם שוחררה .בבוכנוואלד
איבדו חיש מהר אנשי החבורה מפריס את הקשר ביניהם ,כי הם נשלחו למחנות-חוץ
שונים שהיו מסונפים לבוכנוואלד .מקס וינדמילר הובא למחנה באזור בוכום ועבד שם
בתנאים קשים מאד בתעשיית הברזל .פאול וולף נשלח למחנה במילהאוזן .קורט
ריילינגר ,ארנסט אשר וגרד שפרברג הובאו למיטלבאו-דורה שבו יוצרו הטילים הגרמניים
באולמות חפורים בתוך האדמה .שפרבר נספה במחנה ,כנראה באחת מהפצצות בעלות
הברית .ארנסט אשר הגיע דרך מחנות שונים בסופו של דבר למחנה ברגן בלזן ,ושוחרר
על ידי הצבא הבריטי .גם וילי הירש הגיע לברגן בלזן ,אך הוא היה כבר כל כך מותש
שהוא נפטר זמן קצר אחרי השחרור .קורט ריילינגר הוצב בפלוגת בניין שהוטל עליה
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התיקון של מסילות הרכבת שהופצצו .הוא שוחרר על ידי הבריטים ליד פלוסנבורג ,ויצא
לכמה חודשי החלמה בשבדיה.
פאול וולף ומקס וינדמילר חזרו במרס  1945לבוכנוולד .כשהצבא האמריקני היה כבר
בשערי המחנה ,החליט מפקדו לשלוח טרנספורט ובו  3000אסירים יהודיים למחנה
הריכוז פלוסנבורג ליד הגבול עם צ'כיה .מאוחר יותר באו אחריהם עוד אסירים.
הטרנספורט התבצע בצעידה רגלית ובקרונות רכבת פתוחים .הכוונה העיקרית
בטרנספורטים אלו הייתה מותם בדרכים של כמה שיותר אסירים.
אחרי שהייה קצרה בפלוסנבורג חיסלו הגרמנים את המחנה ,ו –  22000אסירים ,בהם
פאול וולף ומקס ווינדמילר ,הוצעדו לכיוון דכאו .ביום השני ל"צעדת המוות" ירה שומר
גרמני במקס למוות ,משום שלא עמד בקצב .פאול וולף שהיה עד לרצח ,שוחרר יום אחר
כך על ידי האמריקנים .ציפי פרנקל ,שפחד מגרוש נוסף ,ברח זמן קצר לפני השחרור
מבוכנוולד והסתתר ביערות .הוא נלקח על ידי האמריקנים לבית חולים כשהוא תשוש
לחלוטין.

אומץ ואומץ יתר
האפיזודה הצרפתית הייתה סמל לאומץ וליכולות ביצוע יצירתיות ,תוצאה של חברות
בין החלוצים ,שברובם לא היו מבוגרים מגיל  .25עם מעט תמיכה ממדריכים הולנדים,
הם הצליחו בעבודה עבור ארגון טודט לבנות רשת מחתרתית שתפקדה היטב ,לקשור
קשרים עם המחתרת היהודית הצרפתית ולארגן את המעברים לספרד .מספר חלוצים
אף תרמו למאבק החמוש של המחתרת הצרפתית .הגעתם של כ –  70חלוצים מהולנד
לספרד היא תוצאה חיובית יוצאת דופן .אותו מספר בערך יכלו להישאר בצרפת ולשרוד
גם הם.
ההצלחה במשימות בצרפת ,הרגשת החופש וההסרה היחסית של איום הפגיעה בהם
בצרפת ,גרמו לחלוצים להערכה עצמית מוגזמת ולהתעלמות מהיכולת של הגרמנים
להכות חזרה .לוחם מק"י צרפתי מרק לוי ) ,(Marc Levyשהסתובב זמן מה עם החלוצים,
היה לתדהמתו עד לכניסה של חלוצים לקרון רכבת שמור לחיילי הוורמאכט בלבד.
'זהירות ,אתם מסתכנים במאסר!' הוא צעק לחלוצים ,אבל אלו רק צחקו לו והראו
לגרמנים את תעודותיהם המזוייפות*.36
במחתרת הצרפתית היהודית נעשה השימוש באישורי הנסיעה הגרמניים רק בהיקף קטן.
הביקור בבתי הקולנוע ,בקנטינות הצבאיות והשימוש בבתי מלון שמורים לגרמנים בלבד
התקבלו על ידי הצרפתים בהערצה וברעדה .הנסיעות הלוך ושוב לחופשה בהולנד כבר
הוזכרו ,האזהרות של מנחם פינקהוף אחרי מאסרו ,להמשיך בעבודת ההצלה והסיוע
במסתור ולא לצאת להרפתקאות מסוכנות לא הגיעו עד צרפת כפי הנראה .שני גלי
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המעצרים שהביאו את מרבית הצוות בפריז ,וגם אחרים שהיו קשורים להתנגדות
החמושה ,לכלא הגרמני ולמחנות הריכוז לא הגיעו מהחלל החיצון .הם היו תוצאה של
חוסר זהירות קיצוני.
נסיעתו של יופ אנדריסה לשווייץ נראית כאילו לא הוכנה כראוי .מאסרו סיפק לגרמנים
הזדמנות לתפוס את קורט ריילינגר וחבריו .הסרת הגבולות בין ההסתרות והפעולות
הצבאיות הפכו את החלוצים לפגיעים וחשופים לפעולות נקם של הגרמנים .פרשיית
פורל והנסיון של מקס וינדמילר ליצור באמצעותו קשר עם קורט ריילינגר היו אמנם
דוגמא לחברות אבל בו בזמן הם היו סמל לחוסר זהירות ברמה גבוהה ,עם תוצאות
קטלניות לוינדמילר ולכמה מחבריו החלוצים.

200

 .12אחרי השחרור
סוף פעילותה של "קבוצת ווסטרוויל" בהולנד ובצרפת בשנת  1944מוכר .עם כניעתה של
גרמניה במאי  1945היו עדיין חלק מהחלוצים במקומות מסתור בהולנד .חלק אחר עזב
לצרפת ונשאר שם .כ –  70הגיעו לספרד ומשם המשיכו לפלסטינה-א"י .כמה עשרות
חלוצים היו כלואים במחנות ריכוז בגרמניה ביניהם רוב רובה של המנהיגות החלוצית.
אחדים מההנהגה היו במסתור.
פרק זה יוקדש לכמה פעילויות שבהם לקחו החברים חלק מסתו  ,1944במידה ואלה
נשארו בקשר עם "ארגון החלוץ ועם פלסטינה-א"י.
בנוסף נבדוק את השפעתה של עבודת המחתרת ,כמו שנעשתה על ידי "קבוצת
ווסטרוויל" ועשו גם קבוצות מחתרת אחרות על סיכויי ההשרדות של החלוצים.
בחלק האחרון של הפרק נבדוק כיצד הוערכה פעילותה של "קבוצת ווסטרוויל" אחרי
המלחמה ,וכיצד הונצחה בהולנד ובישראל.

עבודה למען "ארגון החלוץ" ועליה
הולנד שוחררה בשלבים .בסתיו  1944הגיעו בעלות הברית עד הנהרות הגדולים ,ואחרי
כן עם בוא האביב שוחררו בהדרגה הפרובינציות הצפוניות וחלקים גדולים של חלדרלנד
ואובראייזל במזרח הולנד .בתחילת מאי נכנע הצבא הגרמני במערב המדינה והולנד
שוחררה ב  5 -במאי .1945
מיד עם שחרור סוונום בספטמבר  1944התחילה לילי קטנר לחפש ילדים יהודיים
שהוסתרו .לעזרתה באו חלוצים שהסתתרו גם הם בלימבורך כמו האחיות סופי וגוסטל
נוסבאום .לילי רכבה בתחילה מדי יום על אופניים ללא צמיגים ,ושאלה את כל הכמרים
והמטיפים באיזור היכן מוסתרים ילדים יהודיים .בהמשך ביקרה אצל הילדים בבתי
המסתירים וארגנה מפגשים לילדים.
כשכבר יצרה קשרים עם יהודים בכל רחבי לימבורך ,הוציאו לילי וחבריה בכל שבועיים
או שלושה עיתון ובו סיפורים על פלסטינה-א"י ,על הקיבוצים ,חידונים ושירים שהם
לימדו את הילדים .מכונת כתיבה ונייר היא קיבלה מחיילים יהודים בצבא האמריקני
ומהצבא הבריטי ,שהביאו לה גם מצות לפסח .הילדים זכרו את המצות עוד מהתקופה
של טרם מלחמה ,אבל העירו שהן היו עגולות ולא מרובעות .עיריית הירלן העמידה בית
לצרכי המפגשים של הילדים.
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לא בכל מקום התקבלו לילי
וחבריה בסבר פנים יפות.
באחד המקרים אמרה לה
בעלת הבית 'חינכנו אותו
בחינוך דתי ואת לא תבלבלי
אותו עכשיו' .הדלת נסגרה
בפניה ,אבל ברוב המקרים
הייתה קבלת הפנים ידידותית
ונאמר 'תראה ,פעם היא
הייתה הגברת שהביאה לך
אישורי תנועה' .בטירנאי
העמידה מנהיגה של ארגון
נוער מקומי את ביתה למסיבת
פורים עבור הילדים*.1
לא היה קל להסביר לילדים
את מוצאם היהודי .רבים
נקשרו להורים האומנים
שלהם שהיו בדרך כלל
קתולים ,ונקל להבין שרבים
סרבו לעזוב אותם .אחת
הילדות ענדה צלב וסירבה
להסירו .מאוחר יותר החביאה

לילי קטנר .כינסה ילדים יהודיים
בלימבורך בשנים 1945 – 1944
אותו מתחת לבגדיה ורק אחרי חודש בערך הסירה אותו לגמרי.
לילי רצתה לפתוח בית ילדים יהודי כבר בנובמבר  1944אבל לא הייתה הבנה מספקת
לצרכים שלהם בהולנד ,ולא היו לה הקשרים הנכונים או המימון הדרוש ,ואפילו
הארגונים היהודיים עדיין לא פעלו בצורה מקצועית לטובת העניין.
אחרי מאי  1945עברה העבודה בלימבורך לידיהם של הארי אשר ואשתו חנה .ילדים
שהוריהם לא חזרו מהמחנות נלקחו לבית ילדים בדירן .רובם נסעו מאוחר יותר
לפלסטינה-א"י*.2
ביוני  1945הגיעו מנחם פינקהוף ומרים ווטרמן חזרה להולנד .יחד עם חיילי הבריגדה
היהודית ,יחידה יהודית בצבא הבריטי ,שבה שרתו יהודים ארצ-ישראליים ועם יוסף
מלקמן והולנדים ציוניים אחרים ,הם החלו לארגן את עבודת "ארגון החלוץ" מחדש .על
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דפי סטנסיל הוציאו את "דבר החלוץ" ונערכו כינוסים .הראשון שבהם היה בקאסטריקום.
מנחם פינקהוף ,שנכח בו נאלץ לעזוב מוקדם .הוא חלה במחלת ריאות בעת מאסרו בברגן
בלזן והיה עליו לנוח .חצי שנה לאחר מכן ,כשהחלים מעט ,עזבו הוא ומרים ,אותה נשא
בינתיים לאישה ,לפלסטינה-א"י*.3
ההכשרות כבר לא משכו אנשים .היו עוד כמה מרכזי הכשרה שפעלו ,ביניהם "קטרינה
הובה" בחאודה אבל רוב החלוצים עזבו מיד לפלסטינה-א"י .אחדים עוד השתתפו בחודשי
הכנה אחדים בחקלאות .חיה ווטרמן שהסתתרה בפריזלנד ,התמחתה שם בתעשיית
החלב.
בסוף אוגוסט  1945הגיע גם קורט ריילינגר משבדיה להולנד .כהרגלו ,הוא שקע מיד
בעבודה ב"ארגון החלוץ" ועסק בהוצאתו של "דבר החלוץ" 14 .ימים אחרי חזרתו להולנד,
נסע בטרמפים לחרונינגן כדי לעדכן את מסמכיו ונדרס למוות על ידי מכונית צבאית ליד
הארדרווייק .למכונית היה פנס פועל אחד בלבד ,וכנראה חשב קורט שמדובר באופנוע
ועמד עמוק מדי במרכז הכביש .מותו היה מכה קשה לחבריו החלוצים ,שהנציחו אותו
בעיתונם .קורט ריילינגר היה מבחינתם סמל לעבר משותף בשנות הרדיפות':עזיבת הגטו
באמסטרדם ,חדרי מלון עירומים בפריז ,רכבות לילה לערים אפלות ,הדאגה לחייהם של
בני אדם צעירים חלפו בידינו .להבות האש של אושוויץ בערו בלילה ,ואנחנו האמנו
בחיים' ספד לו מנחם פינקהוף בזיכרונותיו*.4
במכתביו משבדיה הדגיש ריילינגר שהוא חוזר להולנד רק לתקופה קצרה .לאחר הסדרת
כל מסמכיו היה בכוונתו להמשיך לפלסטינה-א"י .הציונות נשארה האידיאל שלו ,למרות
שחווה אחווה ,התמסרות והרגשת שייכות עם אסירים לא-יהודיים איתם שהה במחנה
בוכנוואלד.

ההעפלה
רוב החלוצים שהסתתרו בהולנד ,ואלה שהיו עצורים במחנות הריכוז בגרמניה ,עזבו את
הולנד לפלסטינה-א"י .מהחוזרים ממחנות הריכוז נשארו רבים כדי להסדיר את מסמכיהם
בהולנד ,כדי להיפגש עם חברים וקרובים ,ונסעו אחר כך יחד לצרפת .קבלת הפנים לה
זכו החוזרים בהולנד לא הייתה תמיד ידידותית .כך למשל נעצר ציפי פרנקל אחרי שחרורו
מבוכנוואלד כמה חודשים ,כי היה צורך לאשש את זהותו האמיתית .הקושי נבע
מהשימוש שעשה במשך חודשים במסמכיו המזוייפים*.5
קבוצתה של לילי קטנר הצטרפה כבר באוגוסט  1945לטרנספורט של חיילי הברידה
היהודית .חיילים אלו הגיעו להולנד אחרי פעילות צבאית באיטליה ובגרמניה ,ולקחו חלק
ב"ארגון הבריחה" .מנהיגים של המחתרות החלוציות במזרח אירופה כבר הסיקו באמצע
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המלחמה שהעם היהודי מושמד באירופה ,ובנייתו מחדש באירופה אינה הגיונית ,בגלל
האופי האנדמי של האנטישמיות .מטרתו של "ארגון הבריחה" הייתה

פרנס חריטסן ופאולה
קאופמן ,לבושים במדים
של הצבא הבריטי
הצרפתי בכפר וילסגרו
שממנו יצאו חלוצים
רבים לפלסטינה-א"י.

להוציא את היהודים ששרדו את הרדיפות באירופה ולהביאם לארץ .כדי להעביר את
העקורים ממחנות הריכוז ומכל רחבי אירופה אל מעבר לים התיכון ,השתמשו חיילי
הבריגדה ופעילים בארגונים יהודיים אחרים בתעודות מזוייפות שבהן צויינו שמות של
יחידות צבאיות שלא היו קיימות ,כדי לבלבל את הרשויות הבריטיות ורשויות חוק
אחרות.
כל המבצע היה ממומן על-ידי הג'וינט האמריקני *.6
חיילי הבריגדה היהודית נתנו ללילי קטנר ולחבריה מעט בגדים טובים יותר' ,לאחד
מכנסיים ,לשני מעיל ,ולקחו אותם איתם לבריסל ,ומשם לפריז .לילי וחבריה למסע
המשיכו משם ברכבת למרסיי .אחרי שהסתובבו באיזור הגיעו למרכז קליטה בפאיי שנוהל
על ידי ציפי פרנקל ולולי אקהארט .לילי קטנר פגשה שם חלוצים נוספים ובהם גם את
מטה לאנדה ,שאיתה חזרה למחנה בסביבת מרסיי .אוטובוסים העבירו משם את
החלוצים לאוניה הניוזילאנדית "מטרוע" שעגנה בנמל מרסיי .לחלק מהחלוצים היו
תעודו ת חוקיות ,לאחרים ,שלא היו בידיהם תעודות חוקיות ,אורגן מקום מסתור בבטן
האונייה .אחרי שהגיעו לחיפה הם הוגנבו לחוף ונקלטו בקיבוץ *.7
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שני חברים לא-יהודים ,פרנס חריטסן ויאן סמיט ,היו מעורבים בפעילות של הבריגדה
היהודית .בהקשר הזה הם כבר עשו הכנות קודם לכן .ב –  5או ב –  6ביוני  1945קיימו
סמיט וחריטסן פגישה בה נכחו גם לורה דורלכר ,טינוס סחאבינג ,הני חריטסן וכמה
אחרים .החבורה נפגשה ביער ליד אמסטרדם ובה הכריזו על הקמתו של "ארגון הגירה
יהודי לציונים  ."Juedische Auswanderung fuer Zionisten – JAZעל הארגון היה
להבריח חלוצים לצרפת בסיוע תעודות מזוייפות כמו בימי המלחמה .פרנס החל מיד
בפעולה .כפי הנראה במימון של "החלוץ" הוא קנה משאיות קטנות ונסע איתן לפריז.
בחנות "יד שניה" ברו-דה-לה-שאפל קנה מדים של בעלות הברית ,שהביא ארוזות
ב'קיטבגים (צ'ימידאנים) חזרה להולנד .במחנה צבאי ליד אנסחדה הוא רכש מידיו של
האפסנאי נעליים ,גרביים ועוד מדים .המשלחת של פרנס לא יצאה .בקיץ  1945הוא שמע
שעדיף יהיה לעבוד בשיתוף עם הבריגדה היהודית שהייתה פעילה בדיוק למען אותה
משימה.
בתחילת ספטמבר ,ישב פרנס עם קבוצת ילדים בצריף ליד ביתה של משפחת ווטרמן
בלוס דרכט .זו הייתה הקבוצה הראשונה שיצאה עם הבריגדה היהודית לצרפת' .פתאום
נכנס מישהו לחדר ושאל אם יש כאן מישהו שמבין במכוניות .יש משהו מקולקל? שאלתי.
הוא אמר אלוהים אדירים ) ,(Godverdommeאתה עדיין בחיים פרנס? זה היה קורט
ריילינגר .ואז המשיך הכל עם הבירגדה .ישבתי פשוט אחורה במכונית לבוש במדים,
הגענו לאיזשהו גבול ,היו שם הרבה חיילים וברכנו אותם לשלום .בצרפת היו כמה מרכזי
קליטה והכשרות* .8כך תיאר זאת פרנס חריטסן בעדותו.
גם ויל ווסטרוויל הגיעה לצרפת בסוף  .1945גם היא לבשה מדים ועם תעודת זהות של
לוחמת מחתרת צרפתיה הגיעה למרסיי ולמרכז הקליטה בפאו .בשני המקומות פגשה
מכרים רבים ,בהם גם אנשים מלוסדרכט ,וזה שימח אותה מאד .בדרך חזרה התברר
שסיפור הכיסוי פגום .כשישבה עם חברים לאכול בקנטינה של הצבא הבריטי ,ניגש אליה
קצין בריטי ואמר 'ברור לי לגמרי שאתם לא חיילים' .היות והאירוע היה קרוב לחג המולד
הוא לא רצה לגרום לבעיות* .9הבריגדה היהודית פוזרה בקיץ .1946
ב –  1947הגיעו פרנס והני חריטסן לפלסטינה-א"י ונשארו כמה חודשים ,כדי לבדוק
אפשרות להתיישב בה .פרנס היה יועץ של כמה קיבוצים באותה תקופה ולימד אותם
לבנות סליקים לנשק ומקומות מסתור ,שהיו בתחום ההתמחות שלו .הפאציפיסט ,שבזמן
המלחמה לא נשא ,ולא היה מוכן לשאת נשק ,היה מעורב עכשיו בפעילות צבאית בכל
זאת .הוא הסביר את השינוי בהכרח שבהקמת מדינה ליהודים לאור הרדיפות מהן סבלו
בתקופת מלחמת העולם השנייה' .אם לא תהיה לכם מדינה היכנשהו ,מה יהיה הסוף?
לי קל לדבר ,לי יש מדינה ,לי יש את הולנד '.כך סיפר ליגאל בנימין כ –  40שנה מאוחר
יותר*.10
יאן סמיט המשיך בעבודה עם חבריו החלוצים ועשה עוד צעד נוסף .הלגה דקר ,אשתו
היהודיה ,ילידת ברסלאו הפליגה באוניית המעפילים "תל חי" ויחד עם עוד  31חלוצים
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מהולנד ,הגיעה לפלסטינה-א"י במרס  .1946בגלל הקשרים האמיצים עם המסתתרים להם
סייע בהולנד ,שהיו רובם קרובים אליו מאד בגיל ,נוצרה תחושת חברות ביניהם .יאן
סמיט הצטרף לאשתו זמן קצר אחרי כן .יאן ,שלא היה מעוניין לחזור לחיים הרגילים
בהולנד אחרי הסערה הגדולה ,ראה במעבר לפלסטינה הזדמנות טובה .להתגייר לא היה
מעוניין והוא גם לא נעשה ציוני .לדעתו הייתה הציונות סוג של לאומנות שאיתו לא יכול
היה לפייס את דעותיו השמאל -סוציאליסטיות .בגלל המתחים הללו חזרו יאן ואשתו
להולנד אחרי שלוש שנים ,אבל קשריו עם חברי "קבוצת ווסטרוויל" נותרו אמיצים*.11

מחיר הדמים
אחרי המלחמה יכלו החלוצים לבדוק את תוצאות הרדיפות .משני מחקרים מתבהר באילו
עניינים מדובר .המחקר הראשון נעשה על ידי אינקה בראס )( (Ineke Braszחיה ברש)
והוא מוזכר בספרה "בית עליית הנוער פאביליון לוסדרכטסה ראדה (De Jeugdalijah
) .van het Paviljoen Loosdrechtse Rade 1939 - 1945הוא מתחיל במצב החלוצים
עם פרוץ המלחמה ,והיא מונה  821חלוצים שוהים בהולנד*12
המחקר השני הוא של יגאל בנימין שמתחיל למנות את מספר החלוצים עם תחילת
הרדיפות ב –  1942ומונה  716חלוצים .ההבדל נובע מכך שבנימין לא כלל את  59החלוצים
שנשלחו מה"וורקדורפ" בווירינגרמיר למאוטהאוזן ביוני  .1941מספרם של החלוצים
בהכשרות הדתיות בלאך קפל ובפראנקר מגיע לפי בנימין ל –  ,40נמוך יותר מהמספר בו
נוקבת בראס .ההסבר טמון בעובדה שלא ידוע לאן נעלמו חלוצי ביווירווייק אחרי חיסול
ההכשרה .ההנחה היא שהם חזרו למשפחותיהם .לפי חישובים אלו שרדו את המלחמה
 54.9%לפי מניינו של בנימין  10%יותר מחישובה של בראס  .44%בשני המחקרים באות
לידי ביטוי הקטגוריות השונות ,והסטיות המוגבלות הנחוצות מהן .אלו נובעות בעיקר
בגלל השינויים התכופים בהיקף ובהרכבה של הקבוצות .התוצאות השונות מצריכות אם
כן בדיקה זהירה.
בגלל הסיבות שנמנו בחרנו רק במחקרו של יגאל בנימין .הוא נותן סקירה טובה יותר של
תוצאות ההסתתרות של קבוצות החלוצים השונות.
הסתתרות התבררה תמיד כאופציה טובה יותר מגירוש ,מלבד מקרה אלדן .במקרה של
אלדן שרדו  72%מהחלוצים .הסרטיפיקטים לפלסטינה-א"י ,ובמיוחד אביו של מנפרד
סמסון ,שימשו מטריית הגנה בעלת חשיבות גדולה .חברי אלדן אמנם הגיעו למחנות
אבל רובם הגיעו לברגן בלזן ,שם הייתה האפשרות לשרוד גבוהה יותר.
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חברים בהכשרות ,יולי  – 1942מאי  ,1945שורדים וקורבנות
הכשרה
דווינטר
וורקדורפ
לאך קפל
בווירווייק/פראנקר
לוסדרכט
חאודה
אלדן
אגודה/אנסחדה
סה"כ

סה"כ
268
198
34
52
51
27
43
52
716

שורדים
155
91
8
34
33
18
31
23
393

%
54.9
48.1
23.5
65.7
64.7
66.7
72.1
44.2
54.9

ניספים
113
98
26
18
18
9
12
29
323

%
42.2
51.9
76.5
34.6
35.5
33.3
27.9
55.8
45.1

פרט לאנשי אלדן יכלו גם חברי הכשרות אחרות להינות מהגנתם של הסרטיפיקטים
שהגיעו לווסטרבורק .מקום בקבוצה הזו הביא לדחיית מועד הגרוש מהמחנה.
מתחילת  1944הייתה אפשרות גם לחלוצים שלא נכללו בקבוצת אלדן להגיע למחנה
ריכוז מעט קל יותר .כ –  25מהם אף זכו להזדמנות לברוח .חברי "קבוצת ההכשרה"
בווסטרבורק היו ממלאי מקום בטרנספורטים לפולין ,במקרה שלא היו מלאים .שום
אמצעי הגנה שהוא סיפק חסינות.
קבוצות ההכשרה של לוסדרכט וחאודה נעזרו ב"קבוצת ווסטרוויל" כשירדו למסתור
כקבוצה שלימה .גם יחידים מהכשרת ה"וורקדורפ" ,חברי "ארגון דווינטר" וקבוצות
חלוצי המזרחי מהכשרות פראנקר ובווירווייק נעזרו בקבוצת המחתרת הזו שלקחה תחת
כנפיה כ –  300חלוצים.
מלוסדרכט ומחאודה שרדו פחות או יותר אותו מספר חברים  64.7%ן – .66.7%
מה"וורקדורפ" ו"ארגון דווינטר" שרדו פחות .מבווירווייק ומפראנקר שרד אותו אחוז
מהחלוצים ,אבל רובם לא ניצלו על ידי "קבוצת ווסטרוויל".
האחוז הנמוך של שורדים הוא מקבוצת ההכשרה של לאך קפל .הנהגת ההכשרה הזו
התנגדה להסתתרות מסיבות דתיות .הקבוצה שמנתה  34איש נשלחה באפריל 1943
לפיכט ומשם ,דרך ווסטרבורק ,ישירות לאושוויץ .הנהלת ההכשרה המבודדת האולטרה-
אורתודוכסית באנסחדה נהגה אחרת .הם תמכו בהסתתרות אינדיווידואלית ,וכמעט
מחצית החברים הצליחו למצוא מסתור בסיועו הפעיל של ה"יודסה ראד" באנסחדה
ופעיל המחתרת ,הכומר ליינדרט אוברדוין ) ,(Leendert Overduinושרדו .במקרים
ספורים הם נעזרו בפעילים של "קבוצת ווסטרוויל".
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יער ווסטרוויל והלאה
רוב החלוצים ששרדו את המלחמה התיישבו בפלסטינה-א"י בקיבוצים של הזרמים
הסוציאליים .קבוצה גדולה בחרה בקיבוץ גלעד ,כ –  30ק"מ דרומית מזרחית לחיפה.
אחרים התיישבו בקיבוץ הזורע ,וחלקם פרשו ב –  1948והקימו את קיבוץ יקום ליד
נתניה .יקום והזורע השתייכו לתנועת "השומר הצעיר" .גלעד ל"איחוד הקבוצות
והקיבוצים" .יש שבחרו בקיבוץ דתי או פנו לחיים בעיר וליד משפחותיהם במקומות
אחרים.
בחוגי החלוצים הייתה הערכה גדולה ליופ ווסטרוויל ,האיש ,שיחד עם אחרים אירגן את
הסתרת חלוצי לוסדרכט ,והיה גם הכוח המניע בפעולות מחתרת אחרות ,כמו מציאת
נתיב בריחה לצרפת .כשיופ נאסר ,במרס  ,1944חזר קורט ריילינגר מיד להולנד ,כדי
לראות אם יוכל להושיט עזרה בשחרורו .הוצאתו להורג של יופ חמישה חודשים מאוחר
יותר ,הותירה תחושה קשה.
מתוך חוגי החלוצים נרקמה תוכנית כבר ב –  ,1947יחד עם הקרן הקיימת לישראל,
להתחיל בנטיעת יער בין קיבוץ דליה לקיבוץ גלעד בהרי אפרים .היער התפתח וב – 1954
הוקמה אנדרטה צנועה במרכזו עם לוח אבן טבעית שעליה נחרט *:15

"לזכר יופ ווסטרוויל הכוח המניע ,בעבודת המחתרת בתקופת הכיבוש הגרמני בהולנד,
אשר נתן את חייו להצלת צעירים יהודים".
 15שנים אחר כך אירגנו החלוצים לשעבר יחד עם ממשלת ישראל קבלת פנים לחברים
הלא -יהודים של מה שנקרא מאז "קבוצת ווסטרוויל" .בזמן ביקורם ב"יד ושם" זכו 15
איש ב"אות חסיד אומות העולם" .מאז הם רשומים בארכיון חסידי אומות העולם של
"יד ושם" שנוסד ב –  1963והחל רק אז להעניק בשם ממשלת ישראל את תואר הכבוד
הזה .הקבוצה זכתה לקבלת פנים אצל נשיא המדינה מר זלמן שז"ר ושרת החוץ הגב'
גולדה מאיר ,בבית הנשיא" .קבוצת ווסטרוויל" זכתה לכבוד רשמי גדול.
היחסים בין החלוצים לשעבר לבין חברי הקבוצה הלא-יהודים בהולנד נשארו תמיד
הדוקים .דור שני החל לקחת על עצמו חלק חשוב בעבודת ההנצחה .ויל ווסטרוויל הייתה
הציר המרכזי לקשרים אולי בגלל העובדה שבתה מרטה נישאה לישראלי והיא הרבתה
לבקר בארץ .היא למדה עברית ,ושמשה מתורגמנית בביקורים של חברים הולנדיים
אחרים בישראל.
בשנות ה  '70וה –  '80החלה ויל לחוש חוסר נחת מהפוליטיקה של מדינת ישראל ,ובעיקר
כיבוש שטחים פלסטיניים .בכינוסי זיכרון ניסתה תמיד לחבר בין העבר וההווה ,ולהבהיר,
שיש היגיון בהנצחה רק אם מה שקרה בשנים  1940-1945ינחה את התנהגותנו על פי
המסקנות שהסקנו מכך .ויל לא רצתה להעביר ביקורת על החברים הישראלים בקבוצה,
שאיבדו כל כך הרבה קרובי משפחה ,ואשר לדעתה היו צריכים להכיר
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אנדרטה לזיכרם שלפעילי "קבוצת ווסטרוויל" .ניצבת
ביער ווסטרוויל בהרי אפרים ליד קיבוץ גלעד.
בהתפתחות מדינתם לכיוונים שאולי לא חפצו בהם ואליהם לא כיוונו .אבל את האיזכור
המתמיד ראתה כמעשה מלאכותי שמנע גם את הדיון ב'מה שאנחנו חושבים שהוא בלתי
נסבל היום ,ושיש לשנותו' .לדעתה של ויל גלשו הלוחמים לשעבר נגד רצונם והפכו
למדכאים ,וכל זאת בגלל מדיניות הכיבוש.
ויל הביעה את דעותיה בפני חלק מהחברים' .אני חוששת שזה לא יובן ואני מצרה על
כך ,כי ככל שאני רוצה להימנע מלהכאיב ,אני לא יכולה להיות אחרת ממי שאני היום*.16
הביקורת של ויל לא גרמה לנתק בקשרים הטובים עם החלוצים לשעבר .היא ,ושאר
החברים ההולנדים ב"קבוצת ווסטרוויל" ,חזרו וביקרו בישראל מספר פעמים .בהולנד
הייתה ההערכה ל"קבוצת ווסטרוויל" פחותה .עד כמה שידוע לנו ,לא זכה איש מהם
לאות הוקרה .ההיסטוריונים לואי דה יונג וז'אק פרסר כתבו בהרחבה על פעילות הקבוצה
במחקריהם ההיסטוריים .גם במוזיאון המחתרת באסמטרדם ובאנדרטת הזיכרון בפיכט
יש איזכור לקבוצה ולפעילותה.
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ויל ווסטרוויל מקבלת את אות "חסיד אומות העולם" מידיו של יושב ראש
"יד ושם" מר גדעון האוזנר ,שהיה גם התובע במשפט נגד אדולף אייכמן.
בירושלים
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 .13מסייעים ונונ-קונפורמיסטיים
בפרקים הקודמים נפרשה ההיסטוריה של "קבוצת ווסטרוויל" .יהודים ולא-יהודים עבדו
יחדיו כדי להביא לחוף מבטחים מספר רב ככל האפשר של חלוצים שנרדפו בהולנד.
בהתחלה ,בעבודת אילתור ,ובהמשך בעבודה מאורגנת יותר ,הביאו יופ ווסטרוויל וחבריו
את דיירי בית עליית הנוער בלוסדרכט ,ואחר כך חלוצים רבים ככל שיכלו למקום בטוח.
מתחילת  1943ועד אביב  1944יצאו קבוצות לצרפת ,ומשם עברו חלקן לספרד.
למרות התקלות התנהלו הפעילויות בהצלחה יחסית .סך הכל הצליחו להוציא 250
חלוצים מציפורני הנאצים .הפרקים המסיימים מראים בבירור את תוצאותיה של פעילות
זו .הכובש הצליח במידה רבה לפרק את "קבוצת ווסטרוויל" ,קודם בהולנד ,ומאוחר יותר
גם בצרפת ,עם כל המשתמע מכך לחברים שנאסרו.
בפרק האחרו ן ננסה לתת תשובות לחלק מהשאלות המרכזיות שהוצגו במבוא ,אודות
ההיסטוריה של "קבוצת ווסטרוויל" .גורם חשוב אחד בולט בדיון הוא הרכבה של
הקבוצה – יהודים ולא-יהודים שהגיעו מרקע שונה לחלוטין ,והחליטו יחד לעשות מעשה.
ליהודים עמדו שתי ברירות – להיכנע לתכתיבים האנטישמיים ,או לצאת למאבק .עבור
הלא-יהודים היה המצב מורכב בהרבה.
לחוקים האנטי -יהודיים לא הייתה כל השפעה עליהם .היו להם חלופות אחרות כדי
לשרוד את הימים הקשים.
-

הם יכלו לתמוך בכובש ברמות שונות ,ביישום הנהלים כמו שעשו חברים
בקבוצות וארגונים ימניים קיצוניים.
הם יכל ו להתבונן חסרי אונים או להעמיד פנים שהצעדים האנטישמיים אינם
מעניינם.
הם יכלו להתאים עצמם כמו שעשו "האיחוד ההולנדי" או "מועצת המנכ"לים"
שהביעו מחאה נגד הצעדים האנטישמיים.
הם יכלו להחליט לצאת למאבק נגד הכיבוש ורדיפת היהודים.

בפרק הזה ננסה למצוא תשובה לשאלה המרכזית הנובעת מהבחירה לצאת למאבק.
לשם מה יצא אדם לעזור לאחר ,בלי שיזכה בטובת הנאה בעצמו? ובהתמקדות בנושא
ספר זה – מה גרם לחברים של "קבוצת ווסטרוויל" להושיט יד לעזרת אחיהם,
האזרחים היהודיים בהולנד.
השאלה השניה שעלינו לברר היא איך אפשר לאפיין את פעילותה של "קבוצת
ווסטרוויל" מבחינה חברתית ,והיכן פעלה הקבוצה ,או סטתה מדרכן של קבוצות
מחתרת אחרות או במילים אחרות ,מה היה הייחוד שלה.
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הפסיכולוגיה של מושיטי עזרה
על השאלה הראשונה נערכו מחקרים רבים במאה האחרונה ,ועיקר תשומת הלב הוסבה
להגשת העזרה ליהודים שנרדפו בתקופת מלחמת העולם השנייה .למה עזרו לא-יהודים
ליהודים בתקופה שמתן עזרה היה כרוך בסכנה למסייע? באזורים הכבושים על ידי
הגרמנים במזרח אירופה הסתכנו נותני העזרה בעונש מוות .למרות זאת ,גם שם היו
נשים וגברים שנתנו עזרתם ליהודים ,כפי שמעיד התיעוד ב"יד ושם" .במערב אירופה
הייתה תגובת הגרמנים פחות אלימה .כדי לא לקומם את האוכלוסיה המקומית בהולנד,
הם איפשרו בהתחלה ל"אוהבי היהודים" לחמוק מעונש ,בטענה שהם הוסתו על ידי
היהודים ,ואם נענשו היו אלה עונשי מאסר קצרים של שישה שבועות בדרך כלל .מאוחר
יותר הוחמרה הענישה לשישה חודשי מאסר במחנה העונשין פיכט או באמרספורט .ב
  1944החלו לגרש גם למחנות ריכוז בגרמניה ,מה שעלול היה לעלות לעצורים בחייהם.בתשעת החודשים האחרונים של המלחמה הוצאו "אוהבי יהודים" להורג כתגובה על
פעולות המחתרת ההולנדית .זה היה גם גורלו של יופ ווסטרוויל.
מפלס הדרך למחקר על הסיבות למתן עזרה ליהודים היה שמואל-שמוליק אולינר
) .(Shmuel Olinerהוא היה ילד בן  12כשהגטו בפולין שבו היה ,פונה בצורה אלימה
מתושביו .היות וכבר קודם יצא מדי פעם אל מחוץ לגטו כדי להבריח מזון פנימה ,שלחה
אותו אמו החורגת החוצה שוב ,עם הוראות לברוח כדי להציל את חייו .יחף ,ובבגדים
בלויים ברח שמוליק לביתה של בלווינה ,איכרה אותה ביקר פעם עם אביו ,שהתיחסה
אליו בידידות.
בלי מחשבה לסיכון שנטלה ,הכניסה אותו האיכרה פנימה .היות שהשכנים יכלו לזהותו,
היא הסתירה אותו תקופת מה במרתף .לאחר מכן דאגה לתעודת זהות מזוייפת ,שמעידה
שיוזק פולבסקי ) (Juzek Polewskiהוא ,קתולי ,ושלחה אותו לכפר כדי לטפל בפרות של
זוג חשוך ילדים .אחד הבנים הבוגרים במשפחתה ביקר אותו שם לעיתים ,כדי לבדוק מה
שלומו וכדי לעדכן אותו בחדשות .כך שרד יוזק/שמואל ונשאר בחיים*.1
אחרי המלחמה היגר שמואל אולינר לארצות הברית ,ולמד עבודה סוציאלית .תוך כדי
עבודה החל להתעניין בחייו בתקופת המלחמה והחליט לחקור את התנהגותה של בלווינה
ומסתירים אחרים .ב –  1988פירסם יחד עם אשתו פרל ) (Perlמחקר חוצה גבולות ,בו
ראיינו השניים  700אנשים שהסתירו או לא הסתירו יהודים בתקופת המלחמה ,או
שבעצמם נעזרו על ידי אחרים .המסקנה החשובה של אולינר הייתה קיומה של "אישיות
אלטרואיסטית" שהובילה אנשים להתגייסות ללא שיקול ארוך מדי לעזרתם של
היהודים*.2
הממצאים המקוריים עמדו לביקורת כי התבססו בכמה מקרים על עדויות שנגבו זמן רב
אחרי המלחמה ,מה שיכול היה לעוות את התמונה .מחקר מאוחר יותר נתן תמונה
מורכבת יותר של סוג זה של אישיות .במחקר מ –  1997על רדיפת היהודים בהולנד
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השתמש החוקר הבריטי בוב מור ) (Bob Mooreבמחקר של ההיסטוריון האמריקני
לורנס בארון ) (Lawrence Baronמתומכיו של רעיון ה"אישיות האלטרואיסטית" שבו
מונה בארון ארבע קבוצות הולנדים שהיו יכולים להיות מעורבים בסיוע ליהודים:
-

אנשים שמנסיון קודם הכירו יהודים והיה להם יחס חיובי אליהם ,והיו מוכנים
לעזור כשהתבקשו לכך.
אנשים בעלי אהדה או חברות עם יהודים או שחשו קשורים אליהם.
אנשים שעברו חוויות דומות של רדיפות והדרה מהחברה וקיבלו השראה בשל
כך.
אנשים בעלי דחף מוסרי ,דתי או אידיאולוגי ששקלו את בחירותיהם על-פי דחף
זה .זוהי הקבוצה היותר נפוצה מבין הארבע*.3

החלוקה של בארון היא בראש ובראשונה מעשית ,מפני שהיא מונה קבוצות פוטנציאליות
של מסייעים .הגבולות בין הקטגוריות מעורפלים ובארון גם לא נותן תשובה למה אדם
מקבוצה מסויימת יפעל ואחר לא.
חוקרים אחרים מצביעים על התפקיד החשוב שמילאו מנהיגים חברתיים פורמאליים
ובלתי פורמאליים .דוגמא לכך יכולים לשמש שני כמרים בכפר קטן בדרום צרפת שבו
הוסתרו מאות יהודים .במנזרים בפולין הייתה אם המנזר שהחליטה אם להכניס פנימה
יהודים .מור מונה מטיפים בהולנד והתפקידים שהם מילאו במחתרת כדי להציל
יהודים* .4במקרה של "קבוצת ווסטרוויל" היה זה הכומר פולינגס .בצד שמאל של המפה
הפוליטית אפשר למנות את הצוות ב"וורקפלאטס" בבילטהובן או מנהיג המחתרת
"הסוציאליסטים החופשיים" דרק סניחאל.
ההיסטוריונית והפסיכואנליטיקאית אווה פוגלמן ) (Eva Fogelmanערכה טיפולוגיה
משווה לחלוקה של בארון .היא מצביעה בנוסף גם על מה שקראה "מצב מאפשר" כמו
בקשת עזרה ,הימצאותו של מקום מסתור ,קיומו של אירגון ובעיקר הזמן הנכון שבו
נעשתה הבקשה לעזרה*5
הסוציולוגית האמריקנית נחמה טק נתנה ב –  2004סקירה מקיפה של המחקר על
מניעיהם של המסייעים .נחמה טק ניצלה ,כמו שמואל אולינגר ,כשהסתתרה כילדה אצל
משפחה לא -יהודית .במאמרה התברר בין היתר שאחד מסימני ההיכר בין נותני הסיוע
הוא תחושה מפותחת של אינדיווידואליזם ,שמציבה אותם פעמים רבות מחוץ למעגל
החברתי הסובב אותם .הם עצמם לא תמיד מודעים לתכונה זו שלהם .המסייעים הונעו
פעמים רבות ממכלול שלם של ערכים אישיים ,ורבים מבין הניצולים היהודיים מתארים
אותם כאנשים אמיצים בשל כך .בהרחבה של הנקודה הזו אפשר להסביר גם את
ההתנהגות האימפולסיבית של המסייעים .אפילו אם לא הוכן דבר ,או אם היה רק מעט
מהמוכן ,הם היו מוכנים להושיט יד.
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סימן היכר אחר הוא הרגשתם של המסייעים שהם חייבים להתייצב נגד הרדיפות וחוסר
החמלה .מה אחרים חשבו על ההתנגדות הזו לא היה בעל חשיבות ,או בעל חשיבות
מעטה בלבד .הם הלכו אחרי הדחף הפנימי לעזור .זה היה הדבר החשוב היחידי .זה שהיה
מדובר בזמן מלחמת העולם השניה ביהודים ,לא היה בעל חשיבות יתרה .המסייעים פעלו
מתוך תפישה של 'נרדף אוניברסלי' הזקוק לעזרה .הם לא ראו יהודים ,הם ראו בני אדם
חסרי ישע ,תלויים באחרים ,שצריך לעזור להם*.6

החברים הלא-יהודים "בקבוצת ווסטרוויל" והמניעים שלהם
למרות המגבלות שניתנו במחקר על "האישיות האולטרואיסטית" ,יהיה מעניין לראות
עד כמה החברים הלא -יהודיים של "קבוצת ווסטרוויל" עונים למאפיינים שנמנו בעיקר
על ידי נחמה טק .במקרה של יופ ווסטרוויל ,נראה כאילו נכתבו בדיוק על פי מידותיו.
הוא היה אדם שתמיד היה נחלץ לעזרה .כך היה בתקופה האינדונזית שלו כשנחשף לחוסר
החמלה הקולוניאליסטי .נסיונותיו ליצור קשר עם לאומנים אינדונזיים לא צלחו ,אבל
היו כנים .במאמרים שכתב בעיתונות השמאל הקיצוני התייצב בכל מאודו לצידם.
גם בתקופת מגוריו באמסטרדם עמדו בראש סדר העדיפויות של יופ פעילויות עבור
אחרים .כך גם בעבודת ההוראה שלו ,ומחוצה לה ,בעיסוק במועדון הכדורסל ואפילו
בעבודתו בבית הספר של קייס בוקה ,שעבורה קיבל תשלום זעום או בפעילותו ב"ועדת
העזרה".
לא נראה שווסטרוויל התייחס למה שאחרים חשבו על הנונ-קונפורמיות שלו .הסיבה
היחידה שבגללה עסק בעבודת המחתרת הייתה 'כי אני לא רוצה לוותר במלחמה על שום
דבר .אני רוצה לשבת במסעדה עם בחורה יהודייה ,אני רוצה להמשיך לעשות זאת ,ואיש
לא ימנע זאת ממני' הסביר לפים ון מאנן*.7
השקפת עולמו האידיאולוגית העיקשת מתבטאת גם ביחסו לאהבה חופשית ,ללא
התחשבות בתוצאות לגבי אשתו ונישואיו .גם חברים אחרים ב"קבוצת ווסטרוויל" קיימו
יחסי מין או גרו יחדיו תקופות מסויימות .המתחים בעבודה במחתרת היו גורם חשוב
בעניין זה ,וכשמדובר בחלוצים שהיו אנשים צעירים ,היה גורם הגיל גם הוא בעל השפעה
גדולה .ובכל זאת ,התנהלותו של יופ בעניין ה"אהבה החופשית" נראית קיצונית
בהשוואה.
בסוף שנות ה  '30החל ווסטרוויל להקדיש זמן לסיוע לפליטים .יהודים ,אבל גם ספרדים,
סינים ויפנים שנקלעו למיצר בגלל מלחמה .הדחף ה"אוניברסלי" שלו לעזור בימי מאי
 1940מתבטא גם בעזרה שהגיש לשני הפצועים הגרמנים שהביא לתחנת הטיפול הרפואי.
בתקופת הכיבוש הקדיש יותר ויותר ממרצו לצעדים האנטישמיים שאיימו על היהודים.
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מה שבולט במיוחד הוא העובדה שמלבד ההצלחה החלקית בחלוקת עיתוני מחתרת
בתחילת מאי ,פעל יופ ווסטרוויל באופן אינדיווידואלי .הוא שלח מכתב מחאה לסייס-
אינקוורט שלא זכה לכל תגובה .ויל והוא נמנעו מללכת לקולנוע ,לבריכת השחיה
ולמקומות בילוי אחרים מפני שהכניסה אליהם נאסרה על יהודים .הוא הציע סיוע
ליהודים באמסטרדם אבל על פניו נראה שלא יצר קשרים עם ארגוני שמאל אחרים .רק
אחרי שנוצר "המצב המאפשר" כמו שמכנה זאת אווה פוגלמן ,רק כשהגיעו בקשות לעזרה
מהזוג כהן וממרים ווטרמן הוא נחלץ מבדידותו ומצא דרך להשתלב במחתרת מאורגנת.
מכל חברי הקבוצה האחרים כמו ויל וסטרוויל ויאן סמיט ,שהחלו לפעול בסיוע להסתרת
אנשי לוסדרכט היה באוקה קונינג אב טיפוס של מסייע נונ-קונפורמיסט כמו שמתארים
החוקרים .כמו יופ היה סרבן גיוס ,עבד ב"וורקפלאטס" והיה מוכן לעזור ליהודים אפילו
לפני שהתבקש לכך .באוקה היה פעיל גם בקבוצת המחתרת של הסטודנטים באוטרכט.
אחרי תקופת המאסר הראשונה שלו לא היסס לעזור ליופ בהעברת החלוצים אל מעבר
לגבול ,למרות שהיו לו ספיקות לגבי הנתיב .באוקה שילם מחיר כבד על מעורבותו .הוא
חזר כשבר כלי מהמחנות ,ולא יכול היה עוד להחלים לחלוטין מפציעותיו.
יאן סמיט הגיע פחות או יותר דרך מקרה למעורבות ב"קבוצת ווסטרוויל" .כמו חבריו
היה בעל רקע של תנועות השמאל .השקפת עולמו עוצבה במרכז התרבות לפועלים
ברוטרדם ,בו היה חבר מגיל  .8יאן בא ממוצא פשוט אבל היה אינדיווידואליסט שלא
פחד לצאת מתחום הנוחות שלו .הוא התקומם יותר ויותר נגד ההתנהלות הגרמנית,
ושמח על כן כשנקרא לעזור בהסתרת החלוצים מלוסדרכט .למרות שהיה לפעמים אחוז
קבס מפחד ,הוא סייע בפעולות שונות ,כמו למשל הברחת אסירים ממחנה ווסטרבורק.
ויל ווסטרוויל הייתה שונה מבעלה באופייה ובהשקפת עולמה .היא הייתה אידיאליסטית
עם מבט ריאליסטי על בני אדם ,והייתה מההתחלה ,כמו חברתה טינה זחבור ,פעילה
בעבודת המחתרת .אפילו כאם לשלושה ילדים ומאוחר יותר לארבעה ,עובדה זו לא
הייתה לה למכשול .אחרי שהייתה מעורבת יחד עם יופ בהורדת החלוצים מלוסדרכט
למסתור ,הקדישה את מאמציה ללא לאות ,לטובת הסיוע לחלוצים המסתתרים.
כמו באוקה ,היא המשיכה לסבול כל חייה מהמעצר האיום במחנה ראוונסבריק .השקפתה
הליברלית האוניברסלית התחדדה בשנות ה –  '70וה  '80כשהשמיעה את ביקורתה כלפי
עמדת ישראל בנושא הפלסטיני.
חיל סאלומה לא היה שותף ל"קבוצת ווסטרוויל" מתחילת פעילותה אבל היה לתורם
חשוב בעבוד תה .יחד עם אחיו היה פעיל בסיוע ליהודים עוד לפני שיצר קשר עם יופ
ווסטרוויל .הוא עשה זאת ביוזמה אישית שלו ,בהתחלה כדי לעזור בדיור לשותף
ולקרוביו ,ולאחר מכן המשיך ,כי מצא את רדיפת היהודים כדבר בלתי מוסרי .שישה
שבועות מאסר לא שינו את השקפתו ולא מנעו ממנו לדבוק בה .עבור "קבוצת ווסטרוויל"
היה חיל סאלומה המקשר עם אנשי סוונום .גם סאלומה בילה במחנות ריכוז שונים
אותם שרד יחסית ללא פגע .אחרי המלחמה התבטאה אישיותו האלטרואיסטית בכך
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שמיד עם החלמתו התייצב לסייע לילדיהם של אנשי המפלגה הנאצית ההולנדית ה ,NSB
שנלקחו למעצר.
ט ינוס סחאבינג היה "האיש שבא מבחוץ" ב"קבוצת ווסטרוויל" .כבר לפני שהיה פעיל
בקבוצה העביר זוג יהודים לבלגיה .אולי בגלל ילדותו הקשה ,התקומם נגד כל גילוי של
אי -צדק ולכן לקח חלק בהעברת החלוצים את הגבול .הוא כמעט לא עסק בעניינים
אחרים של הארגון.
פרנס חריטסן לא היה בשום פנים "האיש שבא מבחוץ" ,אבל היה לו מעמד מיוחד שהכי
קל לתאר כמנהיג קבוצת הארלם .לחריטסן היה תפקיד חשוב בקבוצה ,אותו ביצע בסיוע
של החלוצים מקס וינדמילר ,לורה דורלכר ומאוחר יותר פאולה קאופמן שהיו מוסתרים
בביתו .כסוג של מתווכים הם קיימו את הקשר עם חברי הקבוצה ברוטרדם .חלוקת
עבודה זו נמשכה מפני שלצד הפעילות בקבוצה ,המשיך פרנס לעבוד במקום עבודתו
האזרחי.
עד כמה שידוע ,היה לפרנס חריטסן רק מפגש קצר אחד עם יופ ווסטרוויל .הוא כנראה
העדיף להישאר עצמאי ,אולי מסיבות בטחון ,אבל אולי גם מפני שיופ היה בעל אישיות
אחרת "מעופפת" יותר משלו .פרנס חריטסן ודאי שקל את האפשרות שהבדלי האופי
יובילו לחיכוכים .האיש המעשי מהארלם ,שמעולם לא נתפס ,פעל יותר בזהירות
מהקבוצה ברוטרדם .בנוסף להקפדה על זהירות שיחק לו גם המזל.
חריטסן כבר סייע ליהודים ולאחרים לפני שהחל לקחת חלק ב"קבוצת ווסטרוויל".
בתחילה היו אלה מכרים ואחר כך אחרים .גם אחרי התחלת שיתוף הפעולה עם "קבוצת
ווסטרוויל" הוא עבד כזייפן וכבונה מקומות מסתור עבור קבוצות מחתרת אחרות .היה
לו קשר עם "קבוצות הלם" של המחתרת ההולנדית החמושה אבל כפציפיסט לא לקח
חלק בפעולותיהם .רק פעם אחת סטה מעקרונותיו והצטרף ל"קבוצת הלם" שערכה
פשיטה כושלת על רכבת שיצאה מווסטרבורק .כמו יופ ,גם פרנס חריטסן הוא דוגמא
טובה ל"אישיות אלטרואיסטית" .תוך ביטול עצמי ,עם מנה גדולה של אומץ הוא השקיע
את כל כולו בסיוע לכל האחרים שהיו זקוקים לכישוריו.

216

קבוצת החלוצים בברצלונה בספטמבר  .1944הם יצאו משם לקאדיז ועל סיפון
ה"גיני" הגיעו לפלסטינה-א"י .הילד הקטן בשורה הראשונה הוא אורי דורלכר.
בירושלים

כמו בארגוני התנגדות אחרים ,מילאו גם ב"קבוצת ווסטרוויל" מי שנקראו על ידי
הגרמנים "חצי יהודים" תפקיד חשוב .גדעון דראך ,נורברט קליין ,קורט ריילינגר ואילזה
בירנבאום היו בעלי סטאטוס כזה ואף ניצלו אותו היטב ,לא כדי לחמוק מגורלם של
היהודים ,אלא כדי לשרת את "קבוצת ווסטרוויל" בדרך הטובה ביותר .זו הייתה בחירה
אמיצה ונשאלת השאלה אם עשו זאת באופן מודע .הרביעיה הייתה כבר פעילה במשך
שנים ב"ארגון החלוץ" וכנראה מעולם לא שקלה דרך פעולה אחרת כמו שעשו יהודים
אחרים בעלי אותו סטאטוס.
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החלוצים כשותפים אידיאליים בעבודה
גורם חשוב בהצלחה היחסית של "קבוצת ווסטרוויל" היה ההבנה הבינאישית הטובה
בין היהודים והלא-יהודים .חשוב לציין שרוב החלוצים באו מרקע חברתי של שכבת
הביניים ,חלק מבוגרים יותר ,ובעלי השכלה טובה .רבים היו בוגרי תנועת נוער ,שונים
מהתלמידים העקשים של קבוצת הבוגרים ב"וורקפלאטס" .לאנשים כמו יופ ווסטרוויל,
יאן סמיט ובאוקה קונינג ול"עובדים הבוגרים" כמו פים וון מאנן ,חרדה לוף ,פיליפ
רומקה וקנדיה בוקה ,זה נתן סוג של תמיכה והכרה.
לצד אלה ,הציעה השקפת העולם הסוציליסטית המשותפת בסיס איתן לעבודה .ון מאנן
קרא לזה' :סוציאליזם ואדמה מזינה משותפת .תראה ,עבורנו זה היה משהו לעסוק בו,
כי ככה זה לא היה יכול להימשך .משהו היה צריך לקרות ,ואז ,כשבאו הבחורים האלה,
זי הינו בהם משהו מעצמנו ,משהו שבגללו היינו מתביישים אם זה לא היה מצליח' .לפי
ון מאנן התיחסו הוא וכנראה גם חברים לא-יהודים אחרים בקבוצה אל החלוצים במן
הערצה .הרצון העז כל כך לחיים עצמאיים וחופש ,הרצון לשרוד עשו רושם עז ,בוודאי
אם מתחשבים בכך שהחלוצים הצעירים כבר עברו כל כך הרבה .הלא-יהודים בקבוצה
ראו ביהודים חברים אמיתיים איתם יכלו לחלוק הרבה* .8הם גם כיבדו והבינו את
השאיפה של החלוצים להקים מדינה יהודית .אבל ,האידיאל הזה לא היה אידיאל שלהם
ולא קרוב לליבם כמו האידיאל הסוציאליסטי.

העדר שיתוף פעולה
שתי סיבות עיקריות היו לעובדה של"קבוצת ווסטרוויל" לא היו כמעט קשרים עם ארגוני
מחתרת אחרים .קודם כל ,לא היו ארגוני מחתרת אחרים בתחילת פעילותה של "קבוצת
ווסטרוויל" ,שאיתם אפשר היה לשתף פעולה" .המרכז הארצי למסתתרים"  LOהתחיל
את פעולתו בהולנד בהיקף קטן רק באביב  .1943עד כמה שידוע לא נוצרו קשרים עם
הארגון גם אחרי תחילת פעילותו.
מרים ווטרמן פנתה בסתיו  1942אל הטי פאוטה ) (Hetty Vouteואולגה הודיג -
) (Olga Hudigמקבוצת המחתרת של הסטודנטים באוטרכט ,שהפכו פעילות מרכזיות
בקבוצת המחתרת "קינדרקומיטה" שעסקה במתן כתובות מסתור והבאתם של ילדים
יהודיים לכתובות אלו .מאמציהן של השתיים למצוא כתובות מסתור עבור דיירי
לוסדרכט לא צלחו* .9באוקה קוניג היה בקשר עם סטודנטים מקבוצה זו בהמשך
המלחמה ,אבל קשרים אלו היו מנותקים מפעילותו ב"קבוצת ווסטרוויל".
היוצא מן הכלל היה כנראה הקשר עם "קבוצת ההלם" ( )KPמרוטרדם ,איתה נוצר קשר
רופף מאמצע  ,1943כשהנק ברוסה שימש כאיש קשר ,אבל לא נוצר קשר שהביא לשיתוף
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פעולה ממשי .ה KP-העניקה שרות והודיעה שתהיה מוכנה לסייע בשחרורו של יופ
ווסטרוויל ממאסר .בגלל השמירה ההדוקה שהוצבה עליו ,לא יצא המבצע לפועל.
סיבה שניה לחוסר בשיתוף פעולה עם קבוצות מחתרת אחרות הייתה הבגידה בקבוצה
של שמונת הבורחים לשווייץ באוקטובר  .1942מנהיגי הקבוצה החליטו לעשות הכל
בכוחות עצמם עד כמה שהיה אפשרי אחרי זה .מבחינה בטחונית זה היה הדבר הנכון
לעשות ,וזה גם התאים לאופי הנונ-קונפורמיסטי של הקבוצה .לעומת זאת ,קשרים עם
קבוצות מחתרת אחרות היו יכולים לספק מידע רב וחשוב.
כך למשל ,עסקה קבוצה בראשותו של הגרפיקאי יאפ פנראט )(Jaap Penraat
מאמסטרדם ,כבר בסוף  1942או תחילת  1943בזיוף מסמכים שניתן היה לאשרר במרכז
הפיקוח הגרמני בשאנז אליזה בפריז ,כשנה לפני שהתחילה בכך "קבוצת ווסטרוויל" .על
פי דבריו ,נסע פנראט כעשרים פעם עם פליטים יהודיים לעיר ליל .הוא העביר כ – 400
פליטים למחתרת הצרפתית שהעבירה אותם הלאה לספרד .איך הגיע פנראט לקשרים
האלה לא ידוע* .10קבוצתו עבדה מאד בזהירות ,והפסיקה את המסעות לצרפת בתחילת
 ,1944מחשש לבגידה.
הפעילות של פנראט הייתה קטנה .נתיב הבריחה  Dutch-Parisוהפעילות של יאן וידנר
) ,(Jan Weidnerיצרן טקסטיל הולנדי פרוטסטנטי שישב בליון לא היתה קטנה .הארגון
פרש על פני צרפת כולה רשת נתיבי בריחה לצרפת-וישי ועם כיבוש וישי על ידי הגרמנים
בנובמבר  1942לשווייץ ולספרד .גם עם ארגון זה ,שכמו ב"קבוצת ווסטרוויל" היו בו
חברים יהודיים ולא-יהודיים כאחד ,לא היו מגעים או קשרים .הקבוצה של וידנר הביאה
כ  1100אנשים ,בהם  800יהודים וכ –  100טייסים של בעלות הברית אל החופש.
השוואה בין "קבוצת ווסטרוויל" והקבוצה של וידנר אינה אפשרית בגלל השוני בהיקף
הפעילות וגם בגלל הרקע החברתי של החברים .לארגונו של וידנר השתייכו עשרות
הולנדים ,בלגים וצרפתים והוא עבד בשיתוף פעולה עם דיפלומטים הולנדיים שנשארו
בצרפת .מאוחר יותר קיבל ארגונו גם מימון בסכומים גבוהים מהממשלה ההולנדית
בשווייץ .בגרעין הקשה של "קבוצת ווסטרוויל" היו  15איש ,ואלה ,יהודים כלא-יהודים,
באו מחוגים בשולי החברה ההולנדית.
שושו ,במבטאו הגרמני הכבד ,פנה לסגן הקונסול ההולנדי בפרפיניאן בסתיו  ,1942עם
תכנית להבריח חלוצים לצרפת ומשם דרך ספרד להעבירם ללוב .כאן יכלו החלוצים
להצטרף לצבא הבריטי .סגן הקונסול סירב לתכנית ,אולי פחד מפרובוקציה .אותו
דיפלומט,קרוב לודאי יופ קולקמן ) ,(Joop Kolkmanכן עזר לפליטים אחרים מהולנד,
יהודים ולא-יהודים.
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יופ ווסטרוויל נתן אמון בכמה מבריחי גבול בלגיים מפוקפקים כמו "ריק" לה ליברה
ו"תיאו" ,כדי להעביר חלוצים לצרפת ולספרד .לקשרים עיסקיים עם דיפלומטים רחש
יופ איש השמאל הסוציאליסט חוסר אמון עמוק והוא לא פנה אליהם.
קורט רילינגר עסק בארגון המעבר לצרפת ונסע בעצמו כמה פעמים עם ארגון סטודנטים
מאמסטרדם או מאוטרכט ,אבל זאת רק כדי להביא את הסטודנטים לפרוייקטים שבנה
ארגון טודט .מסיבות ביטחון נותקו הקשרים האלו בצרפת מהר מאד .הסטודנטים צורפו
לקבוצה רק כדי להעניק לה אופי מעט פחות יהודי.
במשך "התקופה הצרפתית" של פעילותה שיתפה "קבוצת ווסטרוויל" פעולה עם
המחתרת היהודית הצרפתית ,ובמיוחד עם הקבוצות של יהודי מזרח אירופה "ארמה
ז'ויף"  .AJלאלה היה במקרים רבים רקע חברתי דומה לזה של חברי "קבוצת ווסטרוויל".
בכל הנוגע למעבר לספרד היה שיתוף פעולה זה מוצלח .בפריז היו לו תוצאות חמורות
אחרי הפשיטה על המפקדה הראשית של ריילינגר ברו-דה-ארלנגר ,זמן קצר לפני שחרור
העיר.

התנגדות נונ-קונפורמיסטית?
כסי כום לאישיותו האלטרואיסטית של יופ ווסטרוויל אפשר לקרוא לו נונ-קונפורמיסט
פרגמטי .כנונ-קונפורמיסט אפשר לכנות אדם "ששואף לדרך חיים עצמאית ,שאינו
מתאים את עצמו לסביבה" .השאיפה לדרך חיים עצמאית הייתה בהחלט תכונה של יופ
ווסטרוויל .אבל כשהיה נחוץ ,למען מטרה ,ידע בכל זאת להתאים עצמו .ממעמדו כיוצא
דופן חברתי הוא יצא לשיתוף פעולה עם שורה של ארגונים דתיים וקבוצות חברתיות
שלא היו מקובלות בחברה ההולנדית המפוצלת ,כשהוא משתמש באישיותו הכריזמטית.
בעזרתו של חיל סאלומה הצליח לגייס את הסיוע של הכומר הקתולי הנונ-קונפורמיסט
פולינגס וחבריו ,במציאת מקומות מסתור לכמה עשרות חלוצים בצפון לימבורך.
בפריזלנד ובמקומות אחרים עבד יופ בצמוד לכמה רועים רוחניים פרוטסטנטים כדי
להסתיר חלוצים .לאחרים מצא קורת גג אצל סוציאליסטים וקומוניסטים .בעבודה עם
נוצרים פרוטסטנטיים היה לו יתרון בכך שהיה מעודכן בשפה הדתית שלהם בשל
השתייכותו בעבר ל"קהילת המאמינים" וידע להשתמש בה .רקע זה גרם לכך שבקהילות
דתיות אחרות התיחסו אליו כאל יוצא דופן.
בהקשרים החיוביים מתאים תיאור הנונ-קונפורמיסט להגדרות האישיות
האלטרואיסטית שתיארה נחמה טק .תחושה חזקה של אינדיווידואליזם ,עמידה מחוץ
למעגל החברתי ,אוסף ערכים אישי ,הסתגרות מפני דעתם של אחרים ,נראה שיש הבדל
קטן מאד בין האישיות בעלת התכונות האלה ,והאופי החיובי של הנונקונפורמיזם.
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אפשר לסווג כנונ-קונפורמיסטים חלק גדול מהחברים הלא-יהודיים ב"קבוצת ווסטרוויל"
אבל גם חלק גדול מהחלוצים המבוגרים ,ובמיוחד אלה שחונכו על ברכי "הדרך החדשה"
של תנועות הנוער ,עם חותמת השמאל הפוליטי .אם כך הדבר ,יהיה זה אך הגיוני לתייג
את הקבוצה כולה כנונ-קונפורמיסטית.

נונ-קונפורמיזם ומחסור במקצוענות
שאלה שאפשר לשאול היא אם הנונ-קונפורמיזם הזה היה בעל השפעה על פעילותה של
"קבוצת ווסטרוויל" .יותר קשה לתת תשובה לשאלה זו .מחתרת היא מחתרת ,וכך היא
דורשת כמה נהלים שיש לעמוד בהם כדי לפעול ביעילות ובבטחה .ישום נהלים אלו
בעבודת המחתרת לא יצר שוני גדול מדרך עבודתם של ארגוני מחתרת אחרים .יחד עם
זאת ,צריך להבדיל בין החברים היהודים ללא-יהודים ב"קבוצת ווסטרוויל" .החברים
הלא-יהודים הסתכנו פחות ,ויכלו להתנהל יותר בחופשיות .יופ ווסטרוויל למשל ,התרשל
במילוי הנהלים הרגילים של בטחון הקבוצה מספר פעמים.
בזמן נסיעה ברכבת יחד עם לורה זיסקינד לטולוז ,בתחילת  ,1944דיבר יופ ,שבחר כמובן
לשבת בקרון של הוורמאכט עם תעודותיו המזוייפות ,ושוחח עם החיילים הגרמנים כל
הלילה .הוא ניסה לשכנע אותם בדעותיו הפציפיסטיות ותפיסותיו האנטי-פאשיסטיות.
לשמח תה הרבה של לורה הם לא עצרו אותו והם גם לא נזרקו מהרכבת .היא אפילו
התרשמה שהחיילים קיבלו את דבריו של יופ בחיוב*.11
יופ היה מנהיג שהרבה לצטט שירה או פסוקים מהתנ"ך ,לטוב ולרע הוא לא היה מוכן
לוותר על כך .הוא היה חייב לשכנע ,שכך עלינו לחיות ,הוא היה מסוגל לגרור אותך ,ולא
היה לך לב להגיד לא' .אלו היו תכונות של מטיף עממי ,אותן ירש ,כפי שתיאר זאת פים
ון מאנן ,מאביו*.12
חלק מהחברים בקבוצה לא ראו בעין יפה את נסיונותיו לשכנע אנשים לאמץ את
השקפותיו ,שלמרות שהובעו בכוונה טובה היו בכל זאת מסוכנים ,וסרבו לנסוע יחד
איתו .הרוב פעלו בזהירות רבה יותר ,כלומר ,השתדלו להימנע ממשיכת תשומת לב
מיותרת .בכל זאת ,באופן כללי הייתה הקבוצה בעלת אופי מקצועי מוגבל .המעבר בגבול
הבלגי באביב  ,1944התבצע בדרך מסוכנת יותר מאשר שנה קודם לכן .יופ ווסטרוויל
המשיך להשתמש בנתיב דרך בודל למרות שגם הוא וגם אחרים נעצרו לא פעם .במקרים
כאלה היה עליו להשתמש בכושר השכנוע המעולה שלו ,עם כל הסיכון שהיה כרוך בכך,
והוא הוזהר בשל כך .מנחם פינקהוף איבד שני חלוצים במעבר הגבול ליד ברדה והם
נאסרו על ידי הגרמנים .קשרים עם קבוצות מחתרת מקומיות לא היו קיימים ,ואם היו,
הם היו מוגבלים ביותר.
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אופייה הלא-מקצועי של הקבוצה ניכר גם בעובדה שחבריה היו מודעים רק מעט
לאפשרות בגידה או הסתננות לשורותיה .במקרה של הזוג דה רויטר אפשר היה למנוע
את הנזק על ידי תגובה מהירה .נגד קארל ק .נשמעו אזהרות מספר פעמים ,אבל הפלג
שפעל ברוטרדם לא עודכן ,וכך אפשר היה לטמון את המלכודת סביב לטי רודלסהיים.
גם סביב חדירתו של "קארל" השתבשו דברים רבים .מבלי שהכירו אותו ,רק על סמך
פתק בכתב ידו של יופ ,הכניסו אותו פים וחרדה ון מאנן לביתם" .קארל" נכח בפגישות
בהן דנו בשחרורו של יופ וכך ידע עליהן ועל האנשים שלקחו בהן חלק .משהחל פים ון
מאנן לחשוד ועזב את ביתו ,הוא לא הזהיר את האחרים .רק דרך מקרה חמקו יאן סמיט
ולורה דורלכר ממאסר.
דוגמא אחרת של התנהלות בת שנתיים של חוסר מקצועיות הייתה הפגישה באפריל
 , 1944שאורגנה בקרחת היער בנונספייט אחרי מאסרו של יופ .בפגישה נכחו יאן סמיט,
מנחם פינקהוף ,מרים ווטרמן ,אלי ווטרמן ,לורה דורלכר ,וטינוס סחאבינג .מצרפת הגיעו
קורט ריילינגר ,מקס וינדמילר ופאולה קאופמן .המטרה המרכזית הייתה דיון במצב
הקבוצה אחרי מאסרם של יופ ווסטרוויל ובאוקה קונינג ,אבל גם תיכנון בריחה וגיבוש
קבוצתי.
הקבוצה אפתה פנקייס ,שרו שירים ואפילו רקדו הורה .טינוס סחאבינג חשב ש"מסיבת
המחנאות" שערכה כמה ימים ,ושאפילו צולמה ,היא מאד נחמדה .מאוחר יותר חשב
שהעניין הוא בכל זאת 'מעט מוזר' .פשיטה משטרתית הייתה יכולה להביא לסיום
פעילותה של הקבוצה כולל הסניף הצרפתי שלה*.13
הנונ -קונפורמיות התבררה כחסרון ברור בפעילות הקבוצה מחוץ להולנד .לצורך זה לא
נעשו מאמצים ליצור קשרים עם ארגונים אחרים כמו למשל ארגון  ,Dutch-Parisשפעל
בבלגיה ובצרפת והעביר פליטים לספרד .חיפוש אחר ביטחון ,סוג מסויים של בידוד
חברתי וגם הרצון לשמר את צורת העבודה שבה התמקדו במציאת נתיבי בריחה משלהם,
ושיתוף הפעולה עם "הארמה ז'ויף" סבלו בשל כך.
הנונ-קונפורמיות של החברים היהודים בקבוצה התבטאה בעיקר בפעולת "ריינארד
החתול" שלה ובלגלוג על האוייב .עד כמה הושפעו בכך על ידי יופ וווסטרויל לא ברור,
אבל נראה שכן .הנגינה במפוחית הפה של מקס וינדמילר בנסיעות ברכבת בין בריסל
לפריז ובהמשך בצרפת כולה הייתה מכוונות בעיקר כדי למשוך את תשומת הלב
מהח לוצים הלחוצים שהיה עליו ללוות .אבל שירי העם הישראליים ששילב ברפרטואר
שלו היו בכל זאת פרובוקציה מיותרת.
אותו דבר אפשר להגיד על הביקורים באופרה בפריז שבאולמה התיישבו החלוצים שבאו
בזוגות ,לבושים בבגדים אזרחיים בין החיילים הגרמנים לובשי המדים .חלוצים ששהו
בצרפת השתמשו רבות במסמכים מזוייפים כדי לנסוע בקרונות רכבת שמורים לחיילים
בלבד ,לאכול בקנטינות גרמניות ,לבקר בבתי הקולנוע לחיילים גרמנים וכדי לנסוע
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לחופשה בהולנד .בהתנהלות זו גילו חוסן ,התנהגות ילדותית של אומץ-יתר והערכה לא
נכונה של היריב .החלוצים רצו אולי להזים את הדעה הקדומה על היהודי החלש ,ולהוכיח
שהם אינם פוחדים מרודפיהם האנטישמיים *.14

נונ-קונפורמיזם ,פציפיזם ,אמנצפציה
בשני נושאים אחרים היה לנונ-קונפורמיזם ביטוי מעניין ,בנושא הפציפיסטי ובנושא
מעמדן של הנשים.
הפציפיזם ,מאבק ללא נשק ,היה לאנשים כמו יופ ווסטרוויל ,באוקה קונינג ופרנס
חריטסן עניין עקרוני .הם נמנעו משימוש בנשק באופן מוחלט .לווסטרוויל היה גם קושי
גדול עם העבודה עבור ארגון טודט ,שחלוצים רבים שהגיעו לצרפת ניצלו ,מתוך הצורך
לשרוד .הוא דרש מקורט ריילינגר למצוא חלופות אזרחיות ,ותמך בחלוצים שלא רצו
לעבוד על "החומה האטלנטית".
חברים אחרים היו קפדניים פחות בתורה .בתקופה הראשונה של ההסתתרות לקחה
"קבוצת ווסטוויל" על עצמה את הסיוע למורה מבוגר אחד .בגלל התנהגותו הוא היווה
סיכון לקבוצה עד כדי שיקול להוציאו להורג.
איש המחתרת יאפ לאמבק מלוסדרכט חפר בפעם הראשונה בור עמוק מספיק לקבורה
של הגופה ,אבל ברגע האחרון הוחלט לוותר על העניין .לאמבק קיבל ידיעה שהמורה
עלה על אונייה ארגנטינית שיעדה דרום אמריקה* .15בפעם השניה נמנעו יאן סמיט
ונורברט קליין מהוצאה להורג בסיוע של לוחם  . KPתכניות ההוצאה להורג היו רחוקות
מפציפיזם .לא ידוע אם יופ ווסטרוויל או באוקה קונינג עודכנו בעניין .חברים אחרים
ב"קבוצת ווסטרוויל" לא אימצו את הגישות הפציפיסטיות של יופ ושלושת האחרים.
קורט ריילינגר רכש עוד בהולנד כלי נשק ,כפי הנראה אותו הנשק שהיה לו גם בפריז.
במעבר לספרד ,פרט לאדריאן שהיה חמוש ,היה גם לפאול זיגל ולאחרים נשק.
קבוצה אחרת של חלוצים ,כמו שכבר הזכרנו ,שיתפה פעולה והתאמנה בנשק עם מק"י
של "ארמה ז'ויף" .ניתן לומר שהשימוש בנשק במקרים מסויימים הוא בלתי נמנע .אם
זאת הדבר אינו פוגם בדימוי הפציפיסטי העקרוני של חלק מחברי הקבוצה.
מעמדן של מספר נשים ב"קבוצת ווסטרוויל" מסמן סטייה ברורה מהתפקיד המקובל
בחלוקה בין נשים לגברים .לורה דורלכר ,ויל ווסטרוויל ,לורה זיסקינד ומרים ווטרמן היו
בעלות מעמד זהה בערכו למעמד הגברים .מצב דומה היה אחר כך בצרפת בכל מה שנוגע
למעמדן של פאולה קאופמן ,מטה לאנדה ולולי אקהארט .המעניין הוא שחברי "קבוצת
ווסטרוויל" חזרו לחלוקה המסורתית בין גברים לנשים במצבים רגילים .ב"בתים
הבטוחים" דאגו הנשים למשק הבית .לורה זיסקינד עשתה אותו דבר במחתרת ההולנדית
ובצרפת  -הגשת עזרה ותמיכה לגבר שלה ב"בית החלוץ".
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במקרים שבהם סטו מהחלוקה המסורתית הדגימה "קבוצת ווסטרוויל" הסכמה עם
המחתרת הקומוניסטית .גם שם מילאו הנשים תפקידים שאי אפשר לתאר אחרת מלבד
גבריים ,אבל רק אחרי מאבק .כך היו האחיות אוברסטייכן ) (Oversteegenוהני
סחאפט ) (Hanny Schaftמעורבות בחיסולם של משתפי פעולה.

////////////////////////

בקיץ  1944פסקה פעילותה של "קבוצת ווסטרוויל" במידה רבה בכפיה ,כאשר צורות
אחרות של התנגדות החלו להתגבר בעוצמה ובהיקף .היהודים הנרדפים לא יכלו להינות
מהתגברות ההתנגדות .חלקם הגדול כבר גורש לפולין ונרצח שם על ידי הנאצים.
החלוצים ,ששנעזרו ב"קבוצת ווסטרוויל" נשארו ברובם בצרפת וספרד .חלק קטן נשאר
בהולנד במסתור ,והסתייע בעזרתן של קבוצות מחתרת מקומיות.
במשך  1943אספה "קבוצת ווסטרוויל" כ –  300חלוצים מסתתרים תחת כנפיה .כמה
מהם שרדו את המלחמה קשה להגיד .בהולנד ובצרפת הצטרפו חלוצים שקודם פעלו
במנותק או שברחו .בשתי המדינות נתפסו חלוצים אחדים על ידי הגרמנים .בהולנד זה
קרה בעיקר במעבר הגבול מהולנד לבלגיה ,המעצרים ב"בית הבטוח" ברוטרדם
באוקטובר  1943והפשיטה על הבית בפומונלאן בהאג באפריל  .1944מתוך כ –  20חלוצים
שנעצרו שם ,שרדו בערך חצי את השילוח למזרח.
בצרפת נפלו קורבנות בעיקר בשני המעצרים באפריל ובאוגוסט  1944בפריז.
בניגוד לצפוי ,שרדו רוב ה –  20שגורשו מצרפת למחנות הריכוז.
במידה רבה של זהירות אפשר לומר ש"קבוצת ווסטרוויל" הביאה בין  250ל –  275חלוצים
לחוף מבטחים.
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 Ibid.תוספת של של יגאל בנימין בפרק9-11 ,
בלה"ג ,מס' קטלוגי  ,48הנס אהרליך ,מכתב ליגאל בנימין 23 ,במרס 1990
Stanley Payne, Franco and Hitler (New Haven/London 2008); Michael Alpert, Spain and The
 .Jews in the Second World War in: Jewish Historical Review, vol. 42 2009, 201 - 210יש
להניח שבין  30,000 – 25,000שנכנסו לספרד בזמן מלחמת העולם השניה ,לא עשתה ספרד מאומה עבור
היהודים הספרדים ,שהיו בעלי אזרחות ספרדית ביוון או במקומות אחרים .רק ב  1944הורשו יהודים
ממרוקו הספרדית להיכנס לשטח ספרד.
כוכבא וקלימוב ,שם ,תוספת של יגאל בנימין ,פרק 8,9,10
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בלה"ג ,מס' קטלוגי 166 ,עדות משה אוסטרר ,דצמבר 1955ת  ; 4- 1בלה"ג ,מס' קטלוגי  ,22ראיון מאת
מרים פינקהוף עם וילי גרלר ופטר טאואר (היינץ סכסטובר) 27 ,באפריל  .1994גרלר וטאואר התגוררו
שניהם בארצות הברית
בלה"ג ,מס' קטלוגי  ,22ראיון מאת מרים פינקהוף
כוכבא וקלימוב ,שם ,תוספת של רודה ריילינגר ,פרק 7,45,46
וילם ון הייקרן חי עם משפחתו בת חמישה ילדים בשני קרונות מגורים מרווחים שעוצבו על ידי אשתו
בגבול בין אוירסחוט ואיינדהובן .אצל המשפחה הסתתרו פרט לחלוצים שהתחלפו ,עוד שני מסתתרים
יהודים ,התינוקת סוזי ויינברד ותיאה פרלמוטר שנולדה ב  1924גם לוטי ווארהפטיג ,מהכשרת לוסדרכט
שברחה מווסטרבורק ונולדה ב –  ,1926הסתתרה זמן מה אצל ון הייקירן' ,משפחת הייקירן'
www.yadvashem
 ,Soma-Ceges, Archiefdienst voor Oorlogsslachtoffers, Brusselמסמכים שונים הנוגעים
ךה.א.מ.ח .להליברה ובמיוחד הדוח מ  7באוקטובר  1951ובו עדותו של י.א .דה רידר ,המפקד האזורי של
המחתרת הבלגית  NKBודוח  21 ,d.d.פברואר 1953
שם ,עדות מריה קול בדוח
שם ,עדות פ.מ.ה .דטיבנס 17 ,בספטמבר 1949
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מידע בדוא"ל לכותב הספר מאת י .ון האבר ו ח .דה פאו ,עיריית נורד-בווילנד 9 ,4 ,אפריל 2013
בלה"ג ,מס' קטלוגי  ,201עדות מחיל יאן סאלומה 1955 ,ונובמבר  .1989חיל סאלומה נתן עדות מקוצרת
ב ,1955על פעילותו במחתרת .קבוצת ווסטרוויל אינה נזכרת כאן .ההסברים מנובמבר  1989מפורטים
הרבה יותר ,אבל הסיכום שנכתב על ידי מרים פינקהוף בקיצור ,כולל כמה אי דיוקים.
שם
Andre de Bruin, Noord-Limburg Integraal bekeken, 1850-1950 (Sittard 2010) 147 – 154
Wilko Brouwers, Ward in Nederland, toen en nu. www.wardcentrumnederland.eu
Cammaert, ibid. ; Herman van Rens, ibid, Vervolgd in Limburg (Hilversum 2013), 222 – 226
; De Bruin, ibid. 224
van Rens, ibid, 224 ; Cammaert, ibid.
בלה"ג ,מס' קטלוגי  ,161עדות סופי נוסבאום 2
בלה"ג ,מס' קטלוגי  ,9הארי אשר ,כנראה מאוגוסט  .1955רוטנברג נשאר רק זמן קצר בסוונום.
בלה"ג ,מס' קטלוגי  ,400ראיון מאת מרים פינקהוף עם יוג'ני באוטט 1 ,ביוני 1991ת  .5- 4ון רנס מונה את
אותם המספרים ibid. 225 - 226
Wil Westerweel, Lijn of Cirkel, 70
בלה"ג ,מס' קטלוגי  ,161עדות סופי נוסבאום 3
בלה"ג ,מס' קטלוגי  ,111לילי קטנר ,ראיון עם מרים פינקהוף1987 ,
מוגנדורף שם40 – 31 ,
שם .48 – 41 ,על ההרפתקאה הגרמנית קיימות כמה גרסאות ,ביניהן אחת רומנטית של היינץ מוזס .גם
מספר הנעצרים משתנה ,מארבעה לשבעה או שמונה ; .בלה"ג ,מס' קטלוגי  ,272כתב היד של היינץ מוזס,
נכתב ב –  ,1944לפני שיצא מסםרד לפלסטינה-א"י ,הגירסה של מוגנדורף נראית למרות הכל האמינה
ביותר.
בלה"ג ,מס' קטלוגי עדות חרייט סטורק ; 3 ,לינד ,שם115 – 160 ,
בלה"ג ,מס' קטלוגי  ,84עדות ארתור היינריך
אשר130 ,129 ibid ,
שם ; ,136 – 131 ,גם עדות היינריך ,שם
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.40
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.43
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אשר ,שם ,128; ,127 ,לאוב נעצר בברחן אופ זום מאוחר יותר ,כאשר פעל בניגוד להוראה מפורשת של
"תיאו" והלך "לטייל" .הוא נשלח כאסיר פלילי לווסטרבורק ומשם למזרח אירופה שם נרצח.
L Westerweel, Lijn of Cirkel, 71, 72
פינקהוף ,בראס ,שם109 ,
Frans van der Straaten, Om nooit te vergeten, (Mijnsheerenland), 89, 90
בלה"ג ,מס' קטלוגי 204ת ראיון מאת יגאל בנימין עם טינוס סחאבינג 22 ,בינואר  .7 – 1 ,1990בעדות
אחרת מ –  1960מסר סחאבינג שהביא את החלוצים לבריסל .ייתכן שהיעדים הוחלפו .ראה גם סיטצקה
דה יונג ,ראיון עם טינוס סחאבינג 13 ,באוקטובר ,1999
שם
קלאוס ,מאייר-דטום ,מקס וינדמילר ( ,1945 – 1920אמדן  ; )1997זיגל ,שם149 – 148 ,
בלה"ג ,מס' קטלוגי  , 92מידע על ארנסט הירש ,כפי הנראה נרשם על ידי יגאל בנימין
בלה"ג ,מס' קטלוגי  ,173ראיון מאת חיים אבני עם מנחם פינקהוף ,יולי 4 ,1964
שם . 8 – 3 ,השיטה שבה הוחתמו כ "כשרים" מסמכים מזויפים על ידי מרכז הפיקוח בשאנז אליזה בפריז,
שימשה גם את קבוצתו של יאפ פינראט ,שבה הייתה מעורבת גם הצלמת קריין טאקוניס .היא עבדה
בשיתוף עם המחתרת הצרפתית וכפי הנראה העבירה כ –  400הולנדים את הגבול לספרד .ראה הדסון
טאלבוט( ,Forging Freedom ,ניו יורק  ,)2000ו  ,VPRO Spoor terugראיון עם יאפ פינראט ,כרך 17 ,I
ביוני 2001
בלה"ג ,מס' קטלוגי  ,56עדות היינץ פרנקל ,ללא תארי ,כנראה מ  .5 – 1 ,1956פרנקל מהנדס חשמל
במקצועו ,היגר אחרי המלחמה לארצות הברית .הוא שינה את שמו להנרי פרנק
בלה"ג ,מס' קטלודי  ,48עדות הנס ארליך ,נולד ב –  1919בדרזדן ,ללא תאריך ,כנראה מ  1956או .1957
התכתבות משלימה עם יגאל בנימין מ –  23במרס 1990
ראיון מאת חיים אבני עם פינקהוף 7 ,6
שם ,בלה"ג ,מס' קטלוגי  ,193עדות ולטר רוזנברג 26 ,באפריל 6 – 3 ,1956
שם ,בלה"ג ,מס' קטלטגי  ,56עדות פרנקל5 – 3 ,
בלה"גת מס' קטלוגי  ,203עדות אהוד סנדרס 3 ,באפריל  .1956העדויות של אמיל גליקר ושל אלפרד
דובובסקי חופפות במידה רבה את עדותו של סנדרס
et Remy Desquesnes, ‘L’Organisation Todt en France (1940 – 1944) in: Histoire, èconomie
 .1992 ,societè, Nr. 3, 535 – 550מהפועלים היו  85,000עובדים צרפתים 20,000 ,בלגים והולנדים .היו
גם  15,000עובדים ספרדים ו  15,000עובדים ממזרח אירופה.
בלה"ג ,מס' קטלוגי  ,84עדות ארתור היינריך ; 5 ,בלה"ג ,מס' קטלוגי 43ת עדות אלפרד דובובסקי 2
אשר ,שם141 - 140 ,
בלה"ג ,מס' קטלוגי  ,193עדות וולטר רוזנברג ,26 ,3 – 1 ,אפריל 1956
בלה"ג ,מס' קטלוגי  ,18עדות מקס בון ,4 – 1 ,דצמבר  ; 1956פלורסהיים ,שם89 – 80 ,
אשר ,שם153 - 143 ,
בלה"ג ,מס' קטלוגי  ,65עדות פאולה קאופמן וארנסט אשר ,פברואר 5 -1 ,1957
בלה"ג ,מס' קטלוגי  ,400ראיון מאת מרים פינקהוף עם יוג'ני באוטט ,יוני  ; 5 – 1 ,1991בלה"ג ,מס'
קטלוגי  ,230עדות לילו שפיגל ; 1955 ,4 – 1 ,בךה"ג ,מס' קטלוגי  ,217עדות לורה זיסקינד7 ,
אשר ,שם156 ,155 ,
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כתב יד ,כוכבא ,פרק 238 ,6
Guido Abuys, Dirk Mulder, Een gat in het prikkeldraad (Hooghalen/Assen, 2003), 7, 8
שלמה סמסון ,האמנתי כי אדבר( ,ירושלים )1995
פרסר ,שם ,כרך  .45 ,43 ,IIכדי לעקוב אחרי כל הקריטריונים להכללה ב"רשימות פלסטינה" ,ראה
וסרשטיין ,שם164 – 158 ,
זיגל ,שם .109 ,108 ,לפי מקורות אחרים לא היו מעולם ב"קבוצת ההכשרה" יותר מ  120 -איש
פיליפ מכניקוס( ,In depot ,אמסטרדם 17 ,16 )1964
מכניקוס ,שם ; 82 ,זיגל ,שם95 ,
 , Abuys, Mulderשם25 ,24 ,
בלה"ג ,מס' קטלוגי  ,217עדות לורה זיסקינד ; 5 ,גם יומנה של אנה פרנק (אמסטרדם ,הוצאה )1957 ,16
www.wollheim- , The Number of Victims in the Buna/Monowitz Concentrationcamp.
 ; memorial.deדה יונג ,שם ,חלק כרך  8חלק שני817 - 812 ,
בלה"ג ,מס' קטלוגי  ,131מכתב מיגאל בנימין אל פריץ לוסטיג 4 ,באפריל .1988 ,במכתב מוזכרת פגישה
שבה הבהיר לוסטיג את העניין .בנימין ביקש מלוסטיג אישור על כך בכתב .לוסטיג מעולם לא נענה
לבקשה .ללוסטיג ,שאז התגורר בדווינטר ,היה מעט קשר ,או שלא היה לו קשר כלל עם חלוצים לשעבר.
מוגנדורף ,שם . 29 ,מוגנדורף כותב שלוסטיג היה חלק מ"הזונדרקומנדו" באושוויץ ,שניקה את הרכבות.
בצורה זו העביר כנראה את הידיעה .מידע זה אינו נכון ,וסופר לו כדי להגן על לוסטיג ועל מוסר המידע.
שם
דה יונג ,שם ,כרך  ,7חלק ראשון 331
מכניקוס ,שם ,במקומות רבים .ראה על מה שהיה ידוע ומה שלא היה ידוע על מחנות ההשמדה ב :ון דר
בום ,שם
 , Abuys, Mulderשם ; 10 ,זיגל ,שם 105 – 103 ,92
פרסר ,שם ; דה יונג ,שם ,כרך  8חלק שני 703
בלה"ג ,מס' קטלוגי  ,75עדות אמיל גליקר ; 3 ,זיגל שם .,105 ,גליקר קובע בעדותו שיופ ווסטרוויל היה
מעורב בהברחתו .זיגל הציע לברוח בזמן העבודה מחוץ למחנה מספר פעמים.
, Abuys, Mulderשם ,לדוגמא 68 -44 ,36 – 22
כדי לעקוב אחרי פעילותן של קבוצות אלו ראה ,Ad van Liempt, Jan Konpagnie, Jodenjacht
(אמסטרדם )2011
מכניקוס ,שם87 ,86 ,82 ,
בלה"ג ,מס' קטלוגי  ,165שתי עדויות של קרלי אורוסלאן 2 ,1 ,ו 1-8
מכניקוס ,שם160 ,159 ,
זיגל ,שם118 ,
בלה"ג ,מס' קטלוגי  ,131מכתב מאת יגאל בנימין אל לוסטיג 4 ,באפשריל 1988
בלה"ג ,מס' קטלוגי  ,111ראיון מא ת מרים פינקהוף עם לילי קטנר-אופק
בלה"ג ,מס' קטלוגי  ,191מידע על דוד רוזנבאום ,מכתב מאת משה קיני אל יאן סמיט 21 ,ביולי 1994
קבוצת בארניפלד הועברה ב  1944למה שהיה מוכר כמחנה טוב ,לגטו טרזין
בלה"ג ,מס' קטלוגי  ,173עדות מנחם פינקהוף ,הערות ביוגרפיות ; 12 ,11 ,זיגל ,שם213 ,212 ,
בלה"ג ,מס' קטלוגי  ,1עדות וורנר אהלפלד
בלה"ג ,מס' קטלוגי  ,63ראיון מאת יגאל בנימין עם פרנס חריטסן,29 ,בדצמבר 1989
בלה"ג ,מס' קטלוגי  ,251עדות קורט וולטר ,אוקטובר 4 – 1 ,1955
Emmer Courant, Schiedammer zoekt oude oorlogsvrienden; onderduikers leefden
 anderhalf jaar un holתאריך לא ידוע ;1984 ,זיגל ,שם 140 – 127
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ראיון מאת סיטצקה דה יונג עם חרדה לוף 25 ,באוקטובר 1998ת 13 – 7
זיגל ,שם149 – 142 ,
כתב יד ,כוכבא ,שם ,פרק  ,6תרומת הרמן איטליאנדר150 – 249 ,
בלה"ג ,מס' קטלוגי  ,93עדות וורנר הירשפלד ,אוגוסט  ; 5 – 1 ,1955עדות עדינה כוכבא על מחנה
ווסטרבורק ,שם,תרומה של אלמוני  ,254 – 252הירשפלד נעצר בתחילת  1944במעצר שכבר תואר של 12
איש בעלי אישורי חופשה מזוייפים ,במסע בו זוהה עריק גרמני.
בלה"ג ,מס' קטלוגי  ,45מתוך ראיון עם לורה דורלכר ,אוגוסט 1955
ראיון מאת סיטצקה דה יונג עם טינוס סחאבינג 13 ,באוקטובר 14 ,13 ,1998
 ,Abuys, Mulderשם ; 42 ,בלה"ג ,מס' קטלוגי  ,242עדות מנפרד אופנהיימר ,אפשריל 3 ,1956
בלה"ג ,מס' קטלוגי  ,70גדעון דראך ,הערות,
בלה"ג ,מס' קטלוגי  ,63פרנס חריטסן ,מכתב  16בספטמבר 1945ץ המכתב נועד לחברי קבוצת ווסטרוויל,
בו נתן חריטסן דיווח על פעילותו מסתיו  1944ועד מאי 1945
שם
שם
שם
סמסון ,שם204 ,ת  .205הרשימה כללה  93שמות מודפסים ובנוסף ,בכתב יד שמותיהם של  14חלוצים
שהגיעו מאוחר יותר לווסטרבורק
כתב יד כוכבא ,פרק  ,6תוספת לוטי לוי-זילמן ,255 – 254 ,בלה"ג ,מס' קטלוגי  ,1עדות וורנר אהלפלד 4
דה יונג ,שם ,כרך  8חלק שני ; 745 – 736 ,בלה"ג ,מס' קטלוגי  1עדות וורנר אהלפלד .4 ,עם שלושה
טרנס]ורטים מאוחרים יותר הגיעו לשווייץ עוד כ –  800יהודיים ,רובם מהונגריה
שם845 ,
www.its-arolsen.org. The Liberation of the Lost Train near Troebitz,
סמסון ,שם205 204 ,
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בלה"ג ,מס' קטלוגי  ,33עדות ליאו כהן ,ינואר  .3 – 2 ,1957ליאו כהן נולד באנסחדה ב –  .1919בגלל
הבגידה של הגב' דה רויטר נעצרו בין היתר בלה שנקר ואוטו שלויצר .בלה שנקר הגיעה לפלסטינה-א"י
ביולי  1944יחד עם קבוצת ה  222 -ממחנה ברגן בלזן בעיסקת החילופין ביון אסירי המחנה והטמפלרים
שהיו עצורים בעתלית .שלויצר נספה בברגן בלזן ב –  21 ,Vrij Nederland ; 1945במרס 1943ת טור על
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ההולנדית ערכה פשיטה על הבית .דה רויטר נהרג בפעולה ,חברתו נפצעה.
מוגנדורף ,שם58 ,56 ,
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בלה"ג ,מס' קטלוגי  ,9הארי אשר ,עדות ,כנראה מ  ; 3 – 1 ,1955בלה"ג ,מס' קטלוגי  ,217עדות לורה
זיסקינדWil Westerweel, Lijn of Cirkel, 69 ; 5 ,
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דורטסה סטראטווך
לטי רודלסהיים-בן חלד ומרים דובי-חזן( , Gesprekken met mijzelf in Auschwitz ,קאמפן -32 )2003
69 – 61 ,48 – 44 ,41
שם ,78 – 73 ,ראיון מאת סיטצקה דה יונג עם לטי רודלסהיים 22 ,בנובמבר 1998ת 11
זיגל ,שם125 ,124 ,
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עם מרים פינקהוף1988 ,14 ,
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בלה"ג מס' קטלוגי  , 173מכתב ממנחם פינקהוף שהוברח ממחנה וסטרבורק בתחילת מאי 1944
שם1984 ,Richard Stern, ‘Joop Westerweel’, in: Levend Joods Geloof ; .
בלה"ג ,מס' קטלוגי  ,173עדות מנחם פינקהוף
בלה"ג ,מס' קטלוגי  ,171מכתב מאת תיאה פרלמוטר אל קאתי מולר 12 ,במאי 1984
ראיון סיטצקה דה יונג עם ח .לוף 26 ,באוקטובר 1998ת 26 – 20
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 13באוקטובר 14 ,1998
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בלה"ג ,מס' קטלוגי  ,47עדות לולי אקהארט ,אפריל 4 – 1 ,1956
Anny Latour, La Résistance juive en France (1940 – 1944) (Paris 1970) 105, 106; Lucien
Lazare, La Résistance juive en France, (Paris 1987) 115 – 117
306, 307,La Résistance juive en France, Lucien Lazare
Centre de documentation juive contemporaine (CDJC) Paris, DLXI (4)’ Archief Jac Roitman 1
 – 10, 16 october1974.גם קבווצות מחתרת אחרות ארגנו מסעות לספרד .קורט בנימין וקורט
אהרליך הגיעו לספרד כבר בספטמבר 1943
פלורסהיים ,שם86 ,
היינץ דורלכר ,כתב יד56 – 54 ,Statsionen des Weges :
אשר ,שם" ,161 ,160 ,הבריגדה היהודית" במסגרת הצבא הבריטי הוקמה רק ב – .1944
שם ,164 ,חלק מהחלוצים סרבו להישבע אמונים אבל הורשו בכל זאת להצטרף
פלורסהיים ,שם105 – 100 ,
שם .156 – 126 ,115 – 109 ,הנס םלורסהיים לא נבגד על ידי לינדמנס .קרוב לודאי הצליחו הגרמנים כבר
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לאזאר ,שם ; 327 – 312 ,129 – 125 ,לאטור ,שם ; 214 – 211 ,אשר ,שם179 – 172 ,
בלה"ג ,מס' קטלוגי  , 55עדות אלפרד פרנקל
זיגל ,שם164 ,
שם215 ,214 ,
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בלה"ג ,מס' קטלוגי לאזאר ,שם ; 311 ,ון דר סטראטן ,שם ; 133 ,בלה"ג ,מס' קטלוגי  ,173אריון עם מנחם
פינקהוף מאת חיים אבני9 ,
אשר ,שם . 211 – 196 ,כדי ללמוד יותר על ארגון העזרה והבעיות בספרד אצל אבני ,שם590 – 572 ,
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בלה"ג ,מס' קטלוגי  ,166עדות משה אוסטרר :4 ,מס' קטלוגי  ,72עדות וילי גרלר 27 ,19 – 1 ,באפריל
1994
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בלה"ג ,מס' קטלוגי  ,47עדות לולי אקהארט4,5 ,
בלה"ג ,מס' קטלוגי  ,48עדות הנס אהרליך ; 3 ,2 ,מס' קטלוגי  ,230עדות לילו שפיגל3 ,
קארל רייביין היה משתף פעולה של הוורמאכט ,בשירות המוגדיעין הנגדי .הוא הציג עצמו בהתחלה
כאוסטרי שלחם בספרד וניסה כך להסתנן לארגוני מחתרת שונים .מאוחר יותר הוא עשה זאת על ידי
התחזות לאיש מודיעין קנדי בשרות המודיעין הבריטי .הוא הסגיר עצמו לידי הבריטים בסתיו  ,1944ושם
הצהיר שהוא מייצג קבוצת קצינים גרמנים שרצו לדון על שלום .המודיעין הבריטי חשף אותו די מהר
כסוכן נאצי והביא אותו לאנגליה שם ישב בכלא לאטצ'מר כנראה עד  .1947הוא לא הוסגר לצרפת אחרי
כן ,והורשה לחזור להתגורר בגרמניה שגם היא לא הסגירה אותו .רייביין ,שלצד הבגידה בקבוצת
ה"ארמה ז'ויף" היה אחראי גם לבגידה והוצאה להורג כתוצאה מכך ,של  35לוחמי מחתרת צעירים בפריז
באמצע אוגוסט  ,1944נדון שלא בנוכחותו ב  1952למוותDiscovery.nationalarchives.gov.uk’ .
dossier Karl Ludwig Rehbein kv2/3128 ; L’Humanite, 24 August 2002
גם עדות Jeanne Latchiver DLXI-55, Rapport concernant l’affaire Lydia Tcherwinsky et
Charles Porel, 1974
לאזאר ,שם ; 305 ,304 ,לאטור ,שם196 – 195 ,
בלה"ג ,מס' קטלוגי  ,47עדות לולי אקהארט4 ,
בלה"ג ,מס' קטלוגי  ,108ראיון מאת יגאל בנימים עם פאולה קאופמן ; ,4 ,3 ,עדות לולי אקהארט 4
לאטור ,שם,CDJC ; 184 ,183 ,פריז ,DLXI-61 ,עדות אד לינוויל  .1974 ,18 -1בעדות כמה אי-דיוקים והיא
אינה מהימנה ביותר ; בלה"ג ,מס' קטלוגי  ,65עדות ארנסט אשר" ,5 ,ארמה ז'ויף" קרא לעצמו החל
מאמצע  .Organisation Juive de Combat 1944כאן נמשיך לכנותו בשמו "ארמה ז'ויף"
בלה"ג ,מס' קטלוגי  ,108עדות פאולה קאופמן על פרשיית לידיה טשרבינסקי – שארל פאול1946 ,
בלה"ג ,מס' קטלוגי  ,48עדות הנס אהרליך ; 2 ,גם Jeanne Latchiver DLXI-55,
GFHA, Cat.nr. 55, Verklaring Alfred Fraenkel, 6.
Renée Poznanski, Jews in France during World War II (New York/Hanover (NH) 2001), 572,
note 86
על מה שהתרחש בקרון האחרון נתנו כמה הסברים .גם רומן הרפתקאות נכתב על כך .מה היו הגורמים
להתנהגותם של הצרפתים לא מתבהר באף אחד מההסברים.
בלה"ג ,מספר קטלוגי  ,45לורה דורלכר ,מכתב מקורט ריילינגר אל בין היתר ,אילזה בירנבאום ,לורה
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בלייז'
מייר-דטום ,שם ; 31 ,בלה"ג ,עדות פרנקל  ; 6בלה"ג ,עדות פאולה קאופמן על פרשיית לידיה טשרבינסקי
– שארל פאול ; 1946 ,בלה"ג ,מס' קטלוגי  ,266עדות פאול וולף 24 ,באפריל ; 1989
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ציטוט מתוך לאטור ,שם108 ,
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