De schop die niet meer werd opgehaald
Tijdens een bezoek aan Chretien en Wies Tossings-Huijnen, die wonen in de Kerkstraat tegenover
mijn geboortehuis, zag ik een oude graafschop staan waarvan het stalen blad aanzienlijk was
afgesleten. Op mijn vraag wat dat voor een schop was, antwoordde Chretien: "Die is van Sigmond
Stern." Chretien had al vaker gesproken over Stern, een joodse man uit Eijsden die in 1943 werd
omgebracht. Voor mij was een en ander aanleiding tot verder onderzoek naar zijn geschiedenis.
Dit artikel is gebaseerd op interviews met Chretien Tossings, aangevuld met gegevens uit diverse
publicaties.
Door Pierre Theunissen

Sigmond Stern
Sigmond Stern werd als enig kind geboren op 11
september 1872 in de Dorpstraat (nu Diepstraat)
te Eijsden. Zijn ouders Waren Alexander Stern en
Rosa Kosten, beiden van joodse afkomst.

Generatieoverzicht: 1 2
Generatie I:

Michel Isaac Stern, gehuwd met Butsle Israel (Jonas).

Generatie II:

Moises Isaac Stern, geboren 26juni 1788 te Breitenborn (Duitsland);

overleden 27 oktober 1879 te Eijsden; slager; gehuwd ca 1825 metjenetta Mar(c)ks (t
Moise), geboren te Eijsden 3 maart 1800 (ouders David Moisese Mariks, colporteur, en Maria
joanna Moises); overleden te Eijsden 12 september 1873.

Generatie III:

Alexander Stern, geboren 20 augustus 1830 te Eijsden; overleden 15

september 1901 te Eijsden; slager, veehandelaar/koopman, lid van het kerkbestuur, muzikant

bij de Oude Harmonie van Eijsden; gehuwd te Heerlen 24juli met Rosa Kosten, geboren
te Heerlen 7 februari 1831(ouders Samuel (Shmu'eel) Ha-Cohe Kosten enjudith Manuel
Golstein).

Generatie IV:

Sigmond Stern, geboren 11 september 1872 in de Dorpstraat te Eijsden;

veehandelaar, muzikant (piston) bij de Oude Harmonie van Eijsden; ongehuwd.

Sigmond Stern was bijna 1.80 meter lang, had

De buren aan de andere kant Was het gezin van

een fors postuur, een kalend hoofd en een snor.

Zjeng Tossings (* 28-10-1900, f 16-10-1978)3 en

Hij was een rustig persoon.

Anna Catharina Weerts (* 12-02-1904,
f 11-03-1993). Ook zij waren bevriend met

Hij woonde Kerkstraat 12 (zie foto). De eerste

Sigmond. Volgens het kadaster (artikellegger

deur leidde naar enkele stallen achter het huis.
De middelste deur Was de huisdeur. Naast hem
op nummer 14 Woonde de uit Aken afkomstige,
ongehuwde juffrouw Schmitz. Zij was absoluut
niet nazi-gezind en goed bevriend met Sigmond.

eerst op naam van Sigmonds vader en kwam
het na diens dood op naam van Sigmond als
enige erfgenaam.

nr. 2271) stond het pand aan de Kerkstraat

De Kerkstraat. De woning van Sigmond Stern is vooraan rechts, het eerste pand. Foto EV 9083.

woonden er nog slechts driejoden in Eijsden.
Behalve Sigmond waren het de ongehuwde
gezusters Serphina Isaac, geboren 24juni

Op 27 mei 1941 vaardigde de bezetter een
verordening uit waarin joodse bezitters van
landbouwgronden werden verplicht hun
landbouwgebieden op te geven bij de Regionale

1869 te Eijsden, en Caroline Isaac, geboren

Pachtbureaus (latere Grondkamers). Deze

11 juni 1870 te Eijsden. Hun ouders waren
Frederic Isaac en Wilhelmina Markx. Zij waren
vleeshandelaren en woonden aan de Vroenhof
13. Ook met hen was Sigmond goed bevriend.
Zowel de familie Stern als de familie Isaac waren

waren belast met het in goede banen leiden
van de verkoop van de gronden aan niet-joodse
boeren. Als eersten kwamen in aanmerking de
pachters van de percelen en in tweede instantie
boeren met aangrenzend stuk land. Verkoop
moest geschieden voor 1 september 1941 en
overdracht aan de nieuwe eigenaren voor
1 januari 1942.”3

Toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak,

afkomstig van Breitenborn (Pruisen) en vanaf ca.

1820 woonachtig in Eijsden. 4

Van meldplicht tot ster

Sigmond Stern was niet onbemiddeld.
Hij bezat in 1941 zeven percelen landbouwgrond

Op last van de Duitse bezetter moesten alle
burgers van joodse afkomst zich in 1941 melden
bij het lokale gezag. Sigmond meldt Zich op 21
januari 1941 per brief aan de burgemeester van
Eijsden 'ais zijnde israeiiet van joodsche Ouders en
Groot Ouders geboren te Eijsden den 10 september
i 872 ongehuwd en zonder beroep wonende
Kerkstraat 12 Eijsden'.5 Op 17 februari 1941 meldt
de burgemeester van Eijsden drie Eijsdense
joden aan bij het Hoofd der Rijksinspectie van
de Bevolkingsregisters in 's-Gravenhage.6

(zie tabel). 9

Volgens de kadastrale gegevens zijn Sigmonds
percelen in 1943 verkocht. Acht andere percelen
had Sigmond lang vóór de Tweede Wereldoorlog
al verkocht.

Percelen landbouwgrond van Sigmond Stern die in de Tweede Wereldoorlog op last van de bezetter
werden verkocht.
Perceelsectie +
nr.

Ligging perceel

Totaal
grootte in
ha

Prijs in
gulden

Kadastrale nr.
artikellegger

Oorlogskoper

E 860

Doodwater

00.44.80

1 149,75

3216

J. Rompen (pachter)
doorverkocht aanjoonnes

Hubertus van Reij*
E 496

Doodwater

00.60.70

1335,68

5126

C 564

Aan

00.13.00

222,25

5128

Schelberggrub

P.L.H. van Aubel
H. Weusten te St. Geertruid

(pachter)

E 859

Doodwater

00.40.00

1026,38

5127

J. Debey

C 1137

Langs de
Hoolstraat

00.69.70

1589,00

3544

L. Loijens

00.55.60

1902,25

4861

Kinderen Antoon Wolfs -

D 1770 en

Aan het

D 164

Boomken

D 174

Aan het
Boomken

00.20.10

603,00

Totaal:

03.03.90

7828,31

-

Maria Barbara Piters
3544

L. Loijens

Pachterj. Rompen verkocht het perceel E860 door aanjoannes Hubertus van Reij.
Hiermede werden de regels omzeild. Had Rompen te weinig middelen voor koop en regelde
hij het zo met van Reij dat hij het perceel nadien weer kon pachten? Motieven zijn onbekend.

Volgens Chretien Tossings Was Sigmond eigenaar van een serie percelen in de Stiegel, die qua diepte
reikten tot de TrichtenNeg. Hier is geen bewijs voor gevonden. Mogelijk is hij zakelijk waarnemer
geweest voor iemand anders.
Met ingang van zondag 3 mei 1942 moesten
allejoden ouder dan zes jaar in Nederland de
gele zespuntigejodenster dragen: per persoon
voorlopig maximaal vier sterren; per vier sterren
of minder één textielpunt; prijs per ster vier
cent, door de dragers zehc te betalen 1°.

Sigmond vraagt Agnes, dochter van Zjeng
Tossings, om de sterren op zijn kleding te
naaien.
Op 30 september 1942 deelt de burgemeester
het Gewestelijk Arbeidsbureau te Maastricht
mee dat er in zijn gemeente driejoden
woonachtig zijn en geeft specificaties. 11

ln die periode moest Chretien, zoon van Zjeng
Tossings, voor Sigmond vaker dichtgeplakte
brieﬁes brengen naar de gezusters Isaac op de
Vroenhof. Zjeng vertrouwde het niet helemaal
en deed navraag bij Sigmond. Deze stelde
hem gerust en zei dat het slechts brieﬂes
voor boodschappen Waren. Overigens, de
gezusters waren karig met het belonen van de
briefbezorger.
Deportatie en dood
ln de eerste Week van april 1943 om zeven uur
's ochtends Werden de drie Eijsdensejoden,
Sigmond Stern, Serphina en Caroline Isaac,

opgehaald door de Sicherheitsdienst uit
Maastricht. Sigmond had al eerder het tijdstip
te horen gekregen Waarop hij reisklaar moest
zijn. Diverse malen hadden Zjeng Tossings en
zijn vrouw tegen hem gezegd dat hij moest
onderduiken aan de overkant bij brouwerij
Henquet, maar Sigmond weigerde dat. Hij Wilde
en hij durfde het niet. Hij werd immers in de
gaten gehouden opdat hij niet Zou vluchten.
Chretien Tossings: "Mijn moeder Zei: 'Ze komen
Sigmond halen'. Wij mochten niet meer door het
raam kijken." De Eijsdensejoden behoorden tot
de derde Limburgse lichting, voornamelijk
bestaande uit personen van zestigjaar en
ouder. Op donderdag 8 april 1943 werden
zij overgebracht naar kamp Vught. Niet naar
Westerbork om de schijn op te houden dat zij in
Nederland zouden blijven.
Caroline Isaac overleed al spoedig op maandag
19 april 1943 in kamp Vught. Sigmond Stern en
Serphina Isaac werden overgebracht naar
vernietigingskamp Sobibor (Polen) en aldaar
vergast op vrijdag 14 mei 1943. Iedereen
werd op de dag van aankomst, via de
'Himmelfahrtstrasse', direct naar de gaskamers

gevoerd. Van het kamp is nu niets meer te zien;
er is alleen maar bos.12

Roof
De hoodachtmeester-groepscommandant
had opdracht gekregen om de goederen die zich
in de Woning van Sigmond Stern bevonden te
inventariseren. De inventarisatielijsten zouden
met de huissleutels ten gemeentehuize te
Eijsden Worden gedeponeerd. Hij bericht
hierover op 17juni 1943 aan de politiegezagsdrager te Eijsden.13 Kort voordat Sigmond
Werd gedeporteerd had hij aan buurman Zjeng
Tossings over de heg tabak en pijp in bewaring
gegeven en ook Wat tuingereedschap Waaronder
de eerdergenoemde schop, een riek, een hak

en een schoffel. Om op te halen als hij weer
terugkwam.
De Sicherheitsdienst kwam met een
vrachtwagen de Woning van Sigmond leeghalen.
Enkele omstanders keken toe. Toen men naar
buiten kWam met een speciﬁeke zak met daarin
een trompet en een ventieltrombone, die

nog van de vader van Sigmond Was geweest,
vroeg een van de omstanders of hij die mocht
meenemen (vermoedelijk voor een goede
bestemming). De Duitser keek hem aan en

legde de zak met instrumenten snel op de bank
in de vrachtauto. Chretien, zoon van Zjeng
Tossings, vroeg om de mooie leren bal die hij
bij de spullen zag liggen. Een Duitsgezinde
Eijsdenaar, die eerder aan het oostfront met
de Duitsers had meegestreden, pakte de bal,

stak hem met een riek stuk en gooide hem in
de tuin van Tossings. Vader Zjeng sommeerde
zoon Chretien de bal te pakken en hem terug te
brengen.
Later dan de gedwongen verkoop van
landbouwgronden vond de roofvan joodse
huizen plaats. Om de rooic ordelijk en schijnbaar
legaal uit te voeren richtten de Duitsers de
Niederländische Grundstück Verwaltung
(NGV) op, ook Wel genoemd Nederlandse

Administratie van Onroerende Goederen. Bij
verordening 154 van 4 augustus 1941 Waren
allejoden verplicht hun onroerend goed te
melden bij de NGV. Na deportatie Werden hun
huizen beheerd door de NGV en later vaak door
particulieren. Verkoopopbrengsten maakte de
NGV over aan de Vermögensverwaltungs- und
Zjeng Tossings.

Rentenanstalt (WRA), een Duitse organisatie
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Oproep voor transport naar Westerbork. Kopie uit
'60jaar bevrijding Margraten'.

om roofgelden te beheren.14 De woning van
Sigmond Stern werd later bewoond door een
Eijsdens gezin.
Rechtsherstel
Na de oorlog, in augustus 1945, werd als

onderdeel van de Raad voor Rechtsherstel het

De nieuwe eigenaar werd Henricus Franciscus
Antonius Maria van Dijk, vertegenwoordiger,
gehuwd met Agatha van Berckhoven, woonadres
Groenwoudseweg 292, Nijmegen. Vervolgens
komen we in hetzelfdejaar als eigenaars
tegen, ieder voor de helft, George Lebedoff,
koopman, woonadres St. Hubertusstraat 58,

Berchem Antwerpen, en Robert Lebedoff,
koopman, woonadres Voshollei 49, Brasschaat
Antwerpen. ln 1960 werd het huis gesloopt
met uitzondering van de voorgevel (vanwege
het straatbeeld) en de kelder. ln 1962 werden
de percelen van huis en tuin doorverkocht aan
Gerard Mariejoseph Catherina Mathieu Wolfs,

banketbakker, wonende Raadhuisstraat 4. Hij
verkocht de helft van het pand door. Voor het
overgebleven gedeelte, Kerkstraat 12, werd in
1963 vergunning verleend voor de bouw van
woning en winkel met lunchroom en bakkerij.
De eigenaar van de andere helft, drukker
Edmond Piters uit de Schoolstraat, had plannen
om er een drukkerij te vestigen, maar de
totale projectkosten bleken te hoog te zijn. Het
aangekochte deel werd weer doorverkocht.
De nieuwe eigenaar werd Bèr Pinckaers, slager
uit de Kerkstraat. Voor zijn gedeelte, Kerkstraat
12a, werd in 1963 vergunning verleend voor
de bouw van een woning met slagerij. ln 1979
kreeg hij ook een vergunning voor uitbreiding
met een werkplaats.

Nederlands Beheersinstituut (NBl) opgericht.

Het NBl beheerde de vermogens van 'afwezigen'.
Degenen die niet uit de oorlog waren
teruggekeerd stonden nogjarenlang als afwezig
vermeld. Pas drie tot zeven jaar na de oorlog
werd naar aanleiding van een verklaring van het
Rode Kruis een overlijdensakte opgesteld en de
betrokkene ofﬁcieel dood verklaard. Hiermee
eindigde de bewindvoering door de NBl en werd
een notaris belast met de afhandeling van de
nalatenschap. ln het geval van doodverklaarde
'afwezigen' of als er geen familieleden van de
overledenen meer in leven waren, werd heel

vaak de restitutie niet of onjuist afgehandeld. 15
Na de oorlog
Wie de beheerder van Sigmonds Sterns
woning en tuin is/zijn geweest is niet duidelijk
geworden. 16 Uit kadastrale gegevens weten we
dat er in 1958 een veiling heeft plaatsgevonden.

10

Op woensdag 12 september 2001 werd op de
Vroenhof in Eijsden een monument onthuld
van de hand van de Gronsveldse kunstenaar
Ria Erckens-Vaessens, ter herdenking van de
13joden uit de gemeenten Eijsdens (toen
bestaand uit de voormalige gemeente Eijsden
en Gronsveld). Aan de achterkant staan de
namen vermeld van onder andere Sigmond
Stern en Serphina en Caroline Isaac. Het idee
voor het monument kwam van burgemeester
Frans Cortenraad nadat hij in 1992 tijdens een
concertreis van de Koninklijke Harmonie Sainte
Cécile in Polen het vernietigingskamp Auschwitz
had bezocht.17
Joden in Limburg
Tijdens het Anciène régime (18e eeuw) waren de
joden in Midden- en Noord-Limburg, het Gelders
en Guliks gebied, niet welkom. ln het zuiden

van Limburg wèl, zo ook in Eijsden. Tijdens het
Franse bewind begon niet alleen de emancipatie
maar ook de organisatie van dejoden. De
Assemblée Nationale besluit dejoden volledige
burgerrechten te geven.18 De acceptatie van
joden buiten Zuid-Limburg was nog hetzelfde
als voorheen. Zo was er in het Roerdepartement
een beknotting van de vrijheid en handel en
beperking van de toestroom van de joden. Dit
berustte op het Decret lnfame van Napoleon
uit 1808. Dit bepaalde onder andere ook dat de

doorgekomen berichten dat het zwaar werk
zou zijn, maar niet wat hun echt te wachten

stond. De oproepen waren alleen bestemd voor
mannen tussen de 18 en 60jaar. Zij mochten
hun vrouwen en kinderen meenemen. Ze
werden bijeengebracht in kamp Westerbork in
Drenthe en van daaruit naar Polen vervoerd.
De mannen kwamen eerst in een kamp in de
buurt van Auschwitz-Birkenau. De vrouwen
en kinderen gingen rechtstreeks naar het
vernietigingskamp Auschwitz.

joden vaste familienamen moesten kiezen (in

Eijsden 51 registraties).19
Begin twintigste eeuw ﬂakkerde dejodenhaat
weer in alle hevigheid op, aangewakkerd
door Hitler en zijn trawanten. Een passage uit
Hitlers boek Mein Kampf: 'Alles wat op aarde

Tot de groep die in fase 3 werd gedeporteerd
behoorden de drie Eijsdensejoden. Nu ging
het voornamelijk om mensen van zestigjaar
en ouder. 0m hen in de waan te laten dat ze in
Nederland zouden blijven, werden zij niet naar

niet van zuiver ras is, is zonder waarden.' Deze

Westerbork gebracht, dat inmiddels bekend

gedachtegang leidde tot barbaarse, wrede en
ontaarde onmenselijkheid tijdens de Tweede
Wereldoorlog, ook voor de Limburgsejoden.
Tot de opheffing in 1935 had men in Eijsden een
eigen joodse gemeente met synagoge en, op een
bepaald moment, tijdelijk zelfs twee synagogen.20

stond als doorvoerkamp naar het oosten, maar

gingen ze naar kamp Vught. Toch gingen ook
zij uiteindelijk naar Polen, rechtstreeks naar
vernietigingskamp Sobibor, waar zij werden
vergast.

21

Deportaties Limburgse joden22
De Sicherheitsdienst kwam in Limburg,

vergeleken met andere provincies, pas laat
in actie met het oppakken van joden. Zij had
blijkbaar andere prioriteiten.
Limburg telde tijdens de Tweede Wereldoorlog
een bevolking van 600.000 personen waaronder
circa 1500 joden. Ruim 44 procent van hen wist
zich aan de deportaties te onttrekken door vlucht
of onderduiking. Uiteindelijk zijn er 947joden uit
Limburg gedeporteerd en wel in drie fasen:
fase 1: 25 augustus 1942 naar kamp Westerbork,
294 personen.
fase 2: 10 en 11 november 1942 naar kamp
Westerbork, 209 personen.

fase 3: 8 april 1943 naar kamp Vught, 444
personen.
ln de eerste twee fasen deden de Duitsers het
voorkomen alsof het louter ging om gedwongen
tewerkstelling. Dejoden wisten op grond van

De schop en ander tuingereedschap.

11

|n 1943 en 1944 werden in onze provincie nog
eens 250 joden gearresteerd, 70 Limburgse en
180 niet-Limburgers. Zo'n 90 Limburgsejoden
vielen in handen van de nazi's buiten onze
provinciegrenzen op hun onderduikadres of
tijdens hun vlucht.

Tot slot
De waanzin van de tijd maakte dat de schop
nooit meer werd opgehaald. Die schop roept,
samen met het overige tuingereedschap,
gevoelens van afschuw, verdriet en verbijstering
op, nu we de geschiedenis kennen. Er zijn nog
veel vragen die allemaal beginnen met Waarom?
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