Hoogbrugstraat 39, Karel Dahl tante Mathilde en Irma Beesman
Karel Dahl werd op 7 juli 1910 in Geilenkirchen, Duitsland geboren.
Hij woonde in Sittard en kwam op 18 augustus 1937 naar Maastricht,
hier op de Hoogbrugstraat 39 waar zijn tantes de dames Beesman
toen al woonden. De vader van Karel namelijk Isidor Dahl trouwde in
1909 in Geilenkirchen met Sophia Beesman, de zus van Mathilde
Esther en Irma Hélène. Beiden overleefden en zo stierven Sophia in
1949 in Valkenburg en Isidor in 1971 in Alexandria in de VS.
Het beroep van Karel was handelaar in textiel waren. Hij bleef
ongetrouwd. Bij de eerste grote deportatie uit Maastricht van
dinsdag 25 augustus 1942 werden alle Joodse bewoners uit dit huis –
Mathilde Esther Beesman, Irma Hélène Beesman en Karel Dahl
gearresteerd. Op de trein naar Westerbork 26 augustus en van
daaruit op vrijdag 28 augustus op de trein naar Auschwitz
gedeporteerd.
Karel was toen 32 jaar oud. In Kosel werd hij op zaterdag 29 augustus
uit deze trein gehaald en naar de verschillende werkkampen in Silezië
gebracht. Onder gruwelijke omstandigheden werd de slavenarbeid
voor de Duitse industrie en aanvankelijk zonder toezicht van de
Nazi’s verricht. Hij heeft het nog ruim twee en half jaar volgehouden
en pas twee maanden na de bevrijding van Auschwitz en twee
maanden voor de overgave van Hitler Duitsland is hij op 11 maart
1945 toch nog in het buitenkamp Bad-Warmbrunn op 34 jarige
leeftijd vermoord. Zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Buitenkamp_BadWarmbrunn
De ouders van Karel zijn ook naar Maastricht gevlucht en daar
ondergedoken terwijl zijn zussen op tijd naar de VS emigreerden.

Mathilde Esther Beesman werd op 11 april 1884 in Maastricht
geboren en haar zus, Irma Hélène Beesman werd twee jaar later op
30 september 1886 in Maastricht geboren. Zij bleven ongetrouwd en
woonden samen bij hun vader die antiquair was. De ouders waren
overleden in 1930 (moeder Henriëtte Beesmans-Lichtenstein, 74 jaar
op 7-4-1930 in dit huis) en 1935 (vader Karel, 89 jaar op 22-1-1935).
In de ogen van Hans Zilversmit waren het heuse Limburgse dametjes.
Meteen na de Duitse inval van 10 mei 1940 kwamen zij op bezoek bij
de ouders van Hans en zeiden dat zij het zo erg voor de familie van
Hans (Duitse Joden aan de Maastrichter Brugstraat) vonden. Zij
hadden geen idee dat ook de Nederlandse Joden gevaar liepen. In de
ogen van Hans die al uit Duitsland naar Nederland met zijn familie
was gevlucht een nogal naïeve houding die hij bij meer Nederlandse
Joden waarnam.
In dezelfde trein waar Karel in zat werden zij op maandag 31
augustus 1942 in Auschwitz vermoord. Binnen een week nadat zij de
oproep hadden ontvangen en werd vervolgd met de arrestatie en
deportatie via Westerbork. Mathilde Esther is 58 jaar en Irma
Hélène is niet ouder dan 55 jaar geworden.
Als gezegd de zus Sophia die gehuwd was met Isidor Dahl heeft de
oorlog overleefd. De andere en oudste zus Sara Josephine Beesman
(geboren 11 november 1880 in Maastricht) trouwde in 1903 met de
veehandelaar Alphonse Soesman uit Sittard. Zij kregen één zoon,
Charles met later een eigen kledingzaak en actief in de Sittardse
voetbalvereniging, hij werd met zijn neef Karel in Kosel op 29
augustus 1942 uit de trein gehaald en vervolgens vermoord. De
ouders van Charles werden op 14 mei 1943 - via Vught en
Westerbork - in Sobibor vermoord. Voor beiden liggen
struikelsteentjes in Sittard-Geleen aan de Putstraat 89.

Zie ook aparte foto. van Sara Josephine.
http://www.stolpersteinesittardgeleen.nl/default.aspx

