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Geboren: 26-05-1926
Gedeporteerd: 09-03-1943 ~ Westerbork
Vermoord: 20-03-1943 ~ Sobibor
Bereikte de leeftijd van 16 jaar

Onderzoeksgroep Geschiedenis vak Wetenschapsoriëntatie
3 vwo plus Eemsdeltacollege Appingedam
De Joodse geschiedenis van Appingedam:

Monique Vink, Kirsten Eigenberg, Suzanne Visser

Maurits thuis:

Roy Rozema, Lorenzo Leutscher, Bernd Metaal

Maurits op school:

Thomas Wezeman, Jasper Visser, Jordy van Dijken

De familie van Maurits:

Nienke Dijkema, Zoë Dijkstra, Kevin Hassing

De deportatie van Maurits:

Ilse de Best, Willemijn Stoppels, Madelief Huinink,
Elfie Drouven
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Maurits thuis
Maurits Herman Nieweg is geboren op 26 mei
1926 in Appingedam. Maurits was de zoon van
Abraham Nieweg en Ghole NiewegSleutelberg. Hij had geen broers of zussen.

Zijn vader had een schoenenwinkel in de
Dijkstraat 36. Het gezin woonde boven de
winkel.
Het pand staat er nog steeds en het is nog
steeds een schoenenwinkel. Op dit moment
woont hier niemand.
De viool van Maurits

Gevolgen anti-Joodse maatregelen
Er is niet echt iets bekend over de thuissituatie
tijdens de Tweede Wereldoorlog. Zelf denken
we dat de volgende anti-Joodse maatregelen
voor Maurits het meest ingrijpend waren:


Het begon allemaal met de
registratieplicht van Joden begin
januari 1941. De familie Nieweg heeft
gevolg gegeven aan dit bevel.



Een maand later kwam het verbod om
universiteiten te bezoeken. Maurits zat
toen op de HBS en was daar een erg
goede leerling (zie hoofdstuk Maurits
op school). Dus misschien was dit een
grote teleurstelling voor hem.



In februari 1941 waren de eerste
razzia’s in Amsterdam, in juni 1941 de
volgende. Omdat er familie van
Maurits in Amsterdam woonde, zal dat
hoogstwaarschijnlijk angst bij hem en
zijn ouders hebben veroorzaakt.



Op 1 september 1941 mochten Joodse
kinderen niet meer naar openbare
scholen en kon Maurits dus niet meer
naar de HBS.



Op 12 juni 1942 kwam het bevel dat
Joden hun fietsen moesten inleveren.
Die raakte Maurits dus ook kwijt.

Uit een foto blijkt dat Maurits viool speelde.
Nabestaande Sieni Pijper vertelde dat ze van
familie heeft gehoord dat hij mooi viool
speelde. Hij zal dus waarschijnlijk vioolles
hebben gehad, maar we weten niet van wie.

Maurits met zijn nieuwe fiets voor het
huis van zijn grootouders: opa Heiman in
de deuropening

Ordonnans
Nadat Maurits in september 1941 van de HBS
af moest, heeft hij in de loop van 1942 een
baantje gekregen bij de Joodse raad; hij was
daar ordonnans. Dit kun je een beetje
vergelijken met een boodschappenjongen.



De vader van Maurits werd op 2 juli
1942 gearresteerd en afgevoerd naar
kamp Amersfoort. Hij komt niet meer
terug.
Dat moet heel angstig zijn geweest
voor Maurits en zijn moeder.

Maurits op school

Leerlingenkaart Maurits Nieweg Rijks HBS Appingedam

Lager Onderwijs
Maurits ging naar de lagere school in de
Stationsstraat. Er is een oude schoolfoto (uit
1934), waar Maurits ook op staat.

Na de lagere school ging Maurits naar de
openbare ULO in de Wijkstraat. ULO staat
voor Uitgebreid Lager Onderwijs.

Hoger Onderwijs
In september 1939 begon Maurits op de Rijks
HBS (Hogere Burger School) aan de
Wilhelminaweg. Heden ten dage zit het
Stadskantoor van Appingedam in dit gebouw.
Daar is ook het gemeentearchief te vinden.

Op de HBS deed Maurits het heel goed.
We hebben zijn rapporten van de eerste twee
klassen gevonden (zie bovenaan) en daaruit
blijkt dat hij fantastische cijfers had, waaronder
veel zevens, achten en negens.
Op zijn rapport staan ook nog vakken die nu
niet meer te vinden zijn op school zoals
meetkunde en algebra.
Volgens ons had Maurits een mooie toekomst
voor de boeg, maar hij werd getroffen door één
van de vele anti-Joodse maatregelen van de
nazi’s. Vanaf september 1941 mochten Joodse
leerlingen niet meer naar openbare scholen.
Later mochten Joodse kinderen zelfs helemaal
niet meer naar school (vanaf januari 1942).

We denken dat Maurits een te goede leerling
e
was voor die school, want na het 1 jaar
(1938/1939) ging hij naar de HBS.

Aangezien de HBS een openbare school was
mocht Maurits daar dus vanaf 1 september
1941 niet meer naar toe, net als twee andere
Joodse leerlingen.
Maurits heeft de HBS dus helaas niet af
kunnen maken.

De familie van Maurits
Ons onderzoek naar de familie naar Maurits hebben we in 3 delen verdeeld. Namelijk de familie van
moeders kant (Ghole Nieweg-Sleutelberg), de familie van vaders kant (Abraham Nieweg) en de
nabestaanden / overlevenden.
Moeders kant

Heiman Sleutelberg was de opa van Maurits.
Hij is geboren op 20 juni 1854 in Delfzijl en
overleed op 9 mei 1941 in Appingedam.
Heiman was de op 1 na oudste in zijn gezin,
dat uit 7 kinderen bestond. Hij had een slagerij
aan de Nieuwstraat en trouwde op 9 mei 1888
met Sina Sleutelberg-Bamberger.
Sina is geboren op 9 februari 1861 in
Appingedam en is vermoord op 20 maart 1943
in Sobibor. Sina kwam uit een gezin met 8
kinderen. Naar verwachting was haar jeugd
zwaar. Haar moeder overleed namelijk toen ze
nog maar 10 was.
Heiman en Sina kregen 3 kinderen: Lazarus,
Meijer en Ghole.

Vaders kant

Maurits zijn vader Abraham Nieweg is geboren
in Appingedam op 22 juni 1891.
Toen Abraham 34 jaar oud was, kreeg hij
Maurits. Abraham heeft 1 broer genaamd
Louis Nieweg en 1 zus genaamd Jetje Nieweg.
Abrahams beroep was schoenmaker, hij had
zijn eigen schoenenwinkel aan de Dijkstraat.
Daarvoor is Abraham veehandelaar geweest
en heeft bij zijn ouders in de slagerij gewerkt.
Hij is uiteindelijk op 7 augustus 1942 overleden
in Auschwitz.

Grafsteen Mozes Nieweg en Rachel Nieweg-Polak
Joodse begraafplaats Appingedam

Ghole Nieweg-Sleutelberg was de moeder van
Maurits. Ze is geboren op 4 augustus 1894 in
Appingedam en is vermoord op 20 maart 1943
in Sobibor. Haar officiële naam is Ghole, maar
ze werd vaak Line genoemd.
Van beroep was Ghole onderwijzeres.
Op 13 november 1924 trouwde ze met
Abraham Nieweg.
Samen woonden ze aan de Dijkstraat 36.

De vader van Abraham Nieweg heette Mozes
Nieweg. Hij is geboren op 30 juni 1840 in
Appingedam. De moeder van Abraham
Nieweg heette Rachel Nieweg-Polak en is
geboren op 16 juli 1850 in Winschoten.
Ze hadden een slagerij en woonden op
Solwerderstraat 90 te Appingedam.
Mozes is op 15 januari 1930 op 89-jarige
leeftijd in Appingedam overleden. Rachel
overleed 3 jaar later op 15 maart 1933 op 82jarige leeftijd in Appingedam.

De deportatie van Maurits
De vader van Maurits is in juli 1942 gedeporteerd. Maurits zelf, zijn moeder en grootmoeder zijn in
maart 1943 gedeporteerd. Dat hebben we hieronder uitgewerkt.
Abraham Nieweg
De vader van Maurits, Abraham Nieweg, wordt
op 2 juli 1942 met drie andere Damsters in
Delfzijl opgepakt. Waarom is niet bekend.
Delfzijl had toen zelf al geen Joodse inwoners
meer, omdat die allemaal al waren
gedeporteerd. Misschien zijn Abraham en de
andere Damsters wel gearresteerd omdat
Joden toen niet meer buiten hun woonplaats
mochten komen.

De barakken in Westerbork
Op de plattegrond:

Als Abraham Nieweg een paar dagen in het
Huis van Bewaring Groningen heeft verbleven
wordt hij doorgestuurd naar Kamp Amersfoort.
Daarvandaan gaat hij op 16 juli via Kamp
Westerbork op transport naar Auschwitz.
Zijn sterfdatum is 7 augustus 1942.
Hij was toen 51 jaar.
Maurits Nieweg - Ghole Nieweg-Sleutelberg
Sina Sleutelberg-Bamberger
Maurits, zijn moeder Ghole en oma Sina
krijgen eerst uitstel van deportatie omdat
Ghole voor de zieke opoe Sina zorgt.

We hebben ook oude foto’s van de barakken
gekregen uit het archief van Herinneringskamp
Westerbork:

Maurits probeert later ook nog uitstel van
deportatie te krijgen op grond van het feit dat
hij ordonnans (een soort boodschappenjongen) is van de Joodse Raad.
Dat lukt niet en op 9 maart 1943 worden
Maurits en zijn moeder Ghole naar Westerbork
gedeporteerd en in barak 68 geplaatst.
Opoe Sina volgt diezelfde dag met een
ambulance en wordt in barak 84 geplaatst. Zij
schrijft dat ze in het ziekenhuis ligt, maar
volgens de documenten uit Westerbork was
barak 84 een bejaardenbarak, met verzorging.
Het echte ziekenhuis was op een andere plek.

de barak van opoe Sina

briefkaart opoe Sina: barak 84

briefkaart Maurits: barak 68

de barak van Maurits en zijn moeder

