


Portret van Maurits Herman Nieweg 

 
● 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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Gedenkplaat Rijks HBS Appingedam 
 

 

De heer P. IJbema (1911-1940, werkzaam als 
stoker, sneuvelde in de meidagen van 1940 
aan de Grebbeberg.  
 
De heer P. Veninga (1904-1945), conrector en 
beoogd opvolger van directeur Staring, werd 
rond het einde van de bezetting wegens 
illegale verzetsdaden gearresteerd en stierf in 
het concentratiekamp Sachsenhausen.  
 
Docent handelswetenschappen, de heer J. van 
de Rhoer (1913-1944), werd als Joodse burger 
het slachtoffer van de holocaust. 
 
Ook werden drie Joodse leerlingen slachtoffer 
van de holocaust: 
 

 Herman Nieweg (1924-1943) 

 Salomon Neerduin (1925-1943)  

 Maurits Nieweg (1926-1943).  

 

 

Voorwoord 
 

Maurits Herman Nieweg, een 16-jarige 
jongen… 
Zoals zovelen, die hier nu het 
Eemsdeltacollege bezoeken.  
 
Alleen hij leefde in een andere tijd, in 
oorlogstijd, waarin de Joden werden vervolgd 
en ‘vrijheid’ een verboden begrip was.  
Maar hij volgde in Appingedam gewoon de 
lessen op de Rijks HBS aan de 
Wilhelminaweg, totdat…                                                                                                                  
 
Het indrukwekkende verhaal van Maurits 
maakt je stil als je het leest… 
 
De gedenkplaat in de school heeft een vaste 
plek, maar de leerlingen van dit project hebben 
één van die namen weer een eigen gezicht 
gegeven en ‘tot leven’ gebracht: 
Maurits Nieweg, een jongen die vol plannen en 
verwachtingen in het leven stond. 
 
Ik wil de leerlingen complimenteren met dit 
bijzondere werkstuk. 
Dit sluit prachtig aan bij het initiatief van onze 
Stichting Struikelstenen Appingedam om met 
het plaatsen van ‘struikelstenen’ de herinnering 
aan de 76 omgekomen Joodse Damsters – 
waarvan Maurits er één was - levend te 
houden. 

Vrijheid is voor ons zo vanzelfsprekend, dat we 
de geschiedenis naar achteren schuiven en 
vergeten. 
 
Maar de levensgeschiedenis van Maurits, zijn 
omgeving en hobby’s en de trieste afloop van 
zijn leven en dat van zijn familie, laat ons 
opnieuw beseffen hoe belangrijk vrijheid is en 
hoe we ons daar elke dag voor moeten 
inzetten. 
 
Positief naar de toekomst kijken vraagt juist 
ook kennis van het verleden. 
 
Afsluitend citeer ik de dichtregels van Leo 
Vroman: ‘Kom vanavond met verhalen en 
herhaal ze honderd malen…’ 
 
Rika Pot,  
Voorzitter Stichting Struikelstenen Appingedam 

         
          Ondertekening oprichtingsakte 



                                               

                                                    Inleiding 
 
Dagelijks lopen onze leerlingen in het 
schoolgebouw aan de Pastorielaan langs een 
gedenkplaat in de hal naast de trapopgang. 
Deze plaat werd op 10 mei 1950 geplaatst in 
het gebouw van de Rijks HBS, toen nog 
gevestigd aan de Wilhelminaweg, ter 
nagedachtenis van drie personeelsleden en 
drie leerlingen die tijdens de bezettingsjaren 
zijn omgekomen.  
We mogen stellen dat de gedenkplaat ons blijft 
herinneren aan een afgrijselijke periode uit 
onze nationale geschiedenis.  
 
Om de slachtoffers niet te vergeten moet 
onderzoek worden gedaan. Dat is geen 
gemakkelijke opgave omdat veel feiten niet 
meer bekend zijn. Veel slachtoffers hebben 
door de omvang van de holocaust geen familie 
of nabestaanden meer.  
Vanuit summiere gegevens kan soms toch 
gewerkt worden aan hun levensverhaal of 
portret. Daardoor krijgen zij weer een gezicht 
en blijven de herinneringen aan hen levend.  
 
Eind 2017 werd de Stichting Struikelstenen 
Appingedam opgericht, met als doel 
‘struikelstenen’ (gedenkplaatjes) te laten 
plaatsen voor de huizen van de 76 om het 
leven gebrachte Joodse inwoners van 
Appingedam. De eerste stenen worden op 9 
oktober 2018 gelegd, o.a. voor Maurits 
Nieweg, zijn ouders en oma, die in de 
Dijkstraat 36 woonden.   
 
Op het Eemsdeltacollege volgen leerlingen in 
het derde leerjaar van de vwo-plusstroom het 
vak wetenschapsoriëntatie.  
Dit vak beoogt leerlingen voor te bereiden op 
het wetenschappelijk onderwijs o.a. door het 
aanleren van onderzoekstechnieken en 
ontwikkelen van vaardigheden bij 
bronnenonderzoek, verslaglegging en 
presentatie van de onderzoeksresultaten.  
 
Als onderwerp voor een bij het vak 
wetenschapsoriëntatie passend historisch 
onderzoek is ervoor gekozen een portret te 
schrijven over Maurits Nieweg. 
In februari 2018 zijn de leerlingen begonnen 
met dit onderzoek, met als (hoofd) 
onderzoeksvraag: Wie was Maurits Nieweg uit 
Appingedam? Een vraag die niet zo eenvoudig 
beantwoord kon worden.                              

Voor de uitvoering van het onderzoek heeft de 
groep zich opgedeeld in vijf werkgroepen om 
het leven van Maurits Nieweg vanuit 
verschillende invalshoeken te belichten: de 
geschiedenis van Joods Appingedam, Maurits 
thuis, de familie van Maurits, Maurits op school 
en de deportatie van Maurits.  
 
De onderzoeksresultaten zijn neergelegd in vijf 
hoofdstukken die de inhoudelijke kern vormen 
van dit eindverslag.  
 
De leerlingen hebben uiteenlopende bronnen 
geraadpleegd en daarbij vaardigheden 
getraind met literatuur, internetsites, archieven 
en interviews.  
Ook werden tijdens de projectweek (april) het 
gemeentearchief, de Synagoge, de Joodse 
begraafplaats en Herinneringscentrum Kamp 
Westerbork bezocht.  
 

      
           Redmer Wolbers en Sieni Pijper 
 

Diepe indruk op de leerlingen maakte de 
presentatie van Sieni Pijper, die als 
nabestaande een aangrijpend verhaal vertelde 
over Maurits en zijn familie.   
 
Ten slotte wil ik, mede namens de leerlingen, 
mijn bijzondere dank uitspreken aan Yvonne 
Quispel en Tom van Dijk. Zonder hun ideeën, 
deskundige ondersteuning en enthousiaste 
begeleiding waren de goede voortgang van het 
project en de hoge kwaliteit van het 
eindresultaat minder vanzelfsprekend geweest.  
 
Redmer Wolbers, docent geschiedenis vwo-3+ 
Appingedam, juni 2018 



                     De Joodse geschiedenis van Appingedam 
 
              De Joodse gemeenschap 

       

 
Synagoge Appingedam met Joods monument en 

rabbinaatshuis 

 
De stad Appingedam kent een rijk Joods 
verleden; sinds de 16e eeuw woonden er al 
Joden op verschillende plekken in de stad. 
In 1563 kregen Joest Muesken uit Praag en 
zijn familie toestemming om in Appingedam te 
wonen.  
 
Het was niet makkelijk om als Jood 
toestemming te krijgen om je te vestigen in 
Appingedam. De calvinistische kerk heeft 
immers meerdere pogingen gedaan om Joden 
te verbannen uit Appingedam. Maar door de 
tolerante houding van onder andere de 
Ommelander Staten mochten de Joden toch 
blijven.   
 
De meeste Joden waren werkzaam in de 
porseleinindustrie, als ritueel slachter, het 
onderwijs, de veehandel en de huidenhandel. 
 
Aan het einde van de 18

e
 eeuw had 

Appingedam 50 Joodse inwoners.  
Dit groeide tot tegen de 200 eind 19

e
 eeuw en 

daalde daarna weer tot ruim 100 in 1930.  
Ten tijde van de eerste deportaties (1942) 
woonden er nog 82 Joodse mensen in 
Appingedam. 
 
               Synagoge Appingedam 
 
De Joodse gemeenschap had een plek van 
samenkomst nodig: een synagoge. Het woord  
synagoge is afkomstig uit het Grieks en 
betekent ‘huis van samenkomst’. 
 
Na een aantal huissynagoges gingen ze naar 
de synagoge in de Broerstraat. Want in 1800 
werd daar door de Joodse gemeente een stuk 
grond gekocht, waarop ze een synagoge liet 
bouwen. Die werd op 24 juli 1801 ingewijd en 
daar werden tot 1942 diensten gehouden.  

De synagoge in Appingedam is de oudste 
synagoge in de provincie Groningen. 
 
Op de site van de synagoge staan 93 verhalen 
van Joodse inwoners, vanaf de dertiger jaren. 
Ook staat er een boekenkast met 56 van die 
verhalen. 
      

 
 
Sinds 2010 is de synagoge eigendom van de 
Stichting Oude Groninger Kerken. Je kunt er 
logeren in de bijgelegen Joodse school.  
 
                          Begraafplaats 
 

   
 
In 1763 werd in Appingedam een Joodse 
begraafplaats in gebruik genomen.  
Deze telt ongeveer 180 grafmonumenten en 
ligt aan de Heidensgang. 
 

    
 
Rond 1900 werd als opvolger van het eerste 
‘lykenhuisje’ op de begraafplaats een 
metaheerhuis gebouwd, waar de overledenen 
werden verzorgd. 
Dit is nu een informatiepunt. 
 
Deze begraafplaats staat sinds 1968 op de lijst 
van beschermde monumenten en wordt door 
de plaatselijke overheid onderhouden. 
 



           Joodse slachtoffers nazi-regime  
  
Toen de deportaties in Appingedam medio 
1942 begonnen, waren er 82 Joodse inwoners.  
 
Slechts zes van hen overleefden de oorlog. 
 
De andere 76 zijn allemaal in de 
vernietigingskampen van de nazi’s in 
Auschwitz en Sobibor om het leven gebracht. 
 
Hun namen zijn te vinden op de website 
www.struikelstenenappingedam.nl met een 
koppeling naar hun levensverhalen op de site 
van de synagoge. 
 
                   Joods Monument 
 

      
 
In de Broerstraat staat een monument met de 
namen* van de vermoorde Damster Joden.  
De ontwerpers van dit monument zijn A. 
Bleeker en H. van Dijck. Het is een zuil 
gemaakt van Noors marmer.  
 
De zuil is 1 meter 70 hoog en het heeft een 
doorsnede van 65 centimeter. Het monument 
is geplaatst op een stenen plateau in de vorm 
van een davidster. 
 
Het monument werd onthuld op 21 maart 
1985.  
Bovenaan staan de teksten:  

 
‘78 Damster Joodse Nederlanders keerden 

niet terug’  
en  

 ‘Dit monument werd aangeboden door 
mevrouw en mijnheer S. Kroon-Pirard’ 

 
 

* Op de zuil zijn twee namen terecht gekomen 
van mensen die niet uit Appingedam zijn 
gedeporteerd, omdat ze daar toen niet meer 
woonden.  

                 Struikelstenen 
 
Op 13 november 2017 is de stichting 
‘Struikelstenen Appingedam’ opgericht met als 
doel, de herinnering aan de Joodse inwoners 
van Appingedam die door de nazi's zijn 
gedeporteerd en vermoord, levend te houden.  
 

              
 
In heel Europa liggen er al meer dan 50.000      
struikelstenen. De stenen zijn ongeveer 10 bij 
10 centimeter met daarop een naamplaatje 
van messing, met geboortejaar, 
overlijdensdatum en -plaats.  
 
De struikelstenen zijn een project van de 
Duitse kunstenaar Gunter Demnig.  
 

 
Gunter Demnig legt struikelstenen in Borgsweer 

(gemeente Delfzijl) december 2016 

 
Alle slachtoffers krijgen voor het huis waar zij 
hebben gewoond een struikelsteen, waaronder 
dus ook Maurits Herman Nieweg. 
 
In eerste instantie krijgt Appingedam 16 
stenen: voor de rabbijnsfamilie Akker 
(Broerstraat), de familie Levin (Schoolstraat) 
en de families Nieweg/Bamberger/Sleutelberg 
(Nieuwstraat, Dijkstraat en Jukwerderweg).  
 
Deze stenen zullen op 9 oktober 2018 worden 
gelegd.  



Maurits thuis 
 
Maurits Herman Nieweg is geboren op 26 mei 
1926 in Appingedam. Maurits was de zoon van 
Abraham Nieweg en Ghole Nieweg-
Sleutelberg. 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 
 

        
 
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. 
 
                  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.  
 
 

 
       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.  

 

 
Maurits met zijn nieuwe fiets voor het  

huis van zijn grootouders: opa Heiman in 
de deuropening 

 

 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.   

 



 
      Joodse geloof 

 
De ouders van Maurits waren niet erg gelovig, 
hoorden we van Sieni Pijper.  
 

Dat klopt, zagen we op hun  
gezinskaart uit het 
gemeentearchief van 
Appingedam.  
 
Daar stond namelijk eerst 
bij ‘kerkgenootschap’ “NI”  
(= Nederlands Israëlitisch). 
 
Maar dat is later 
doorgekrast en vervangen 
door ‘geene’.  
 

 
                      Deportatie 
 
De vraag is of Maurits en zijn moeder en opoe 
Sina na de deportatie van vader Abraham 
geprobeerd hebben onder te duiken. We 
denken van niet omdat Sina ziek was. 
 
Dat is ook de reden waarom ze eerst uitstel 
van deportatie krijgen: vanwege de verzorging 
van opoe Sina.  
 
Die was na het overlijden van opa Heiman in 
mei 1941 bij hen komen wonen, omdat ze niet 
meer voor zichzelf kon  zorgen. 
 
Later probeert Maurits nog uitstel te krijgen 
omdat hij ordonnans was. Maar dat lukte niet.  
 
Op 9 maart 1943 wordt hij samen met zijn  
moeder naar Westerbork gedeporteerd.  
Dezelfde dag wordt opoe Sina met een 
ambulance naar Westerbork gebracht. 
 
Na ruim een week worden ze alle drie op 
transport gezet naar Sobibor. 
Daar worden ze na aankomst meteen  
vermoord. 
 

 

 
Schoenmakershamer 

- een bijzonder verhaal - 
 
Een paar jaar geleden bleek er nog een hamer 
van de vader van Maurits bewaard gebleven. 
Daar zit een bijzonder verhaal achter.  
 
Nadat de familie Nieweg was gedeporteerd 
stond het huis leeg.  
Een jonge elektricien genaamd Rollema hielp 
mee om de elektriciteit af te sluiten.  
Ze waren hun hamer vergeten dus pakte hij er 
een uit de werkplaats van Abraham Nieweg en 
nam die na afloop per ongeluk mee in zijn 
gereedschapskist.  
 
Bijna 70 jaar na de oorlog heeft hij deze 
schoenmakershamer terug gebracht naar het 
huis waar de familie Nieweg woonde.  
De huidige eigenaar van de schoenenwinkel, 
de heer Kuiper, heeft deze hamer in ontvangst 
genomen en bij zich gehouden.  
 
Toen Sieni Pijper, een van de weinige 
nabestaanden van de familie Nieweg, in die 
winkel kwam, heeft zij de hamer gekregen.  
 
Zo kwam de hamer van de vader van Maurits 
weer terug in de familie.  
Daar was de heer Rollema erg blij mee.  
  

 
                    Sieni met Jan Kuiper  
 

           
Sieni met de heer Rollema  



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.  
 

    
 
We denken dat Maurits een te goede leerling 
was voor die school, want na het 1

e
 jaar 

(1938/1939) ging hij naar de HBS.    
 

                        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).  
 
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. 



Op de leerlingenkaart van Maurits staat over 
zijn vertrek:   
 

 
 
              Klasgenoten van Maurits 
 
In de Groninger Archieven vonden we een heel 
dossier over de Rijks HBS, o.a. een 
‘kaartcatalogus der Leerlingen der Rijks HBS 
te Appingedam’ nummers 615 t/m 1549.  
 

              
Dit bleken leerlingnummers te zijn. Maurits’ 
leerlingnummer was 828. 
          

We vonden in dat 
dossier  ook een 
lijst met Maurits’ 
klasgenoten in de 
eerste klas.  
 
We wilden 
eigenlijk weten of 
daar nog iemand 
van in leven was, 
omdat het ons 
leuk leek zo 
iemand te 
interviewen.  
 
Dit bleek echter 
lastiger dan 
verwacht, omdat 
je niet weet waar 
deze mensen 
wonen en of ze  
nog in leven zijn. 
 
Dus dat hebben 
we niet verder 
meer kunnen 
uitzoeken.  

Gedenkplaat                                             
 
In de hal van het Eemsdeltacollege hangt een 
gedenkplaat ter herinnering aan de zes 
medewerkers en leerlingen van de Rijks HBS 
die in de Tweede Wereldoorlog om het leven 
zijn gekomen.   
Deze gedenkplaat is op 10 mei 1950 in de 
HBS aan de Wilhelminaweg geplaatst. Bij de 
bouw van het Ommelander College in 1981 is 
de plaat meeverhuisd naar de Pastorielaan.  
 
Naast Maurits worden ook de twee andere 
Joodse leerlingen genoemd: Salomo Neerduin 
en Herman Nieweg (neefje van Maurits); zij 
kwamen uit Delfzijl. 
 
Ook zijn twee leraren omgekomen: J. van der 
Rhoer, omdat hij Joods was en P. Veninga, die 
in het verzet zat. Stoker P. IJbema sneuvelde 
bij de Grebbeberg. 
 

            
 
  Andere Joodse leerlingen uit Appingedam 
 
We hebben ook uitgezocht of er op andere 
scholen in Appingedam Joodse leerlingen 
zaten.  
 
In het gemeentearchief vonden we daarvan 
een overzicht.  
Naast Maurits waren er nog 9 Joodse 
leerlingen uit Appingedam: 

 Op de openbare lagere school:  
Aron Jacob Akker; Moritz, Selma, Jansje  
Rachel en Ezechiël van der Klei; Marcus 
Muller. 
 Op de openbare ULO:  
Carolina en Henriëtte Akker; Frouke 
Jansje van der Klei. 

 
Zij zijn allemaal net als Maurits in de oorlog om 
het leven gebracht.  



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.   
 

                  
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. 

                        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 

 
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 82-
jarige leeftijd in Appingedam.  



                                                 Nabestaanden / overlevenden 
 

    Wij hebben ons verdiept in 3 familieleden van Maurits. 
   Dit zijn Sara Kirby-Nieweg, Sieni Pijper-van Lenning en Betje Rachel Levin. 

 

           
 
Sara Kirby-Nieweg (geb. 1941) is van twee 
kanten familie van Maurits.  
 
De vader van Maurits Herman Nieweg 
(Abraham Nieweg) was een neef van de opa 
van Sara (Benjamin Nieweg): hun grootvaders, 
Levij en Heiman Nieweg, waren broers.  
 
De oma van Maurits (Sina Sleutelberg-
Bamberger) en de oma van Sara (Sophia 
Bamberger) waren halfzussen: zij hadden 
dezelfde vader (Meijer Mozes Bamberger). De 
overgrootmoeder van Maurits was Ghole 
Nieweg. Zij was een zus van Levij Nieweg, de 
overgrootvader van Sara.  
 
Sara Kirby-Nieweg woonde met haar ouders in 
Appingedam aan de Jukwerderweg 6, dat nu 
nummer 20 is. Haar vader heeft de oorlog 
helaas niet overleefd, maar Sara is net als  
haar moeder ondergedoken en zij hebben 
allebei de oorlog overleefd. 
 

               
              Sara met haar vader Meijer Nieweg 
 

 
Sara met haar moeder Miesje Wolf 

      
 
Sieni Pijper-Van Lenning (geb. 1955) is ook 
familie van Maurits. 
 
De moeder van Maurits (Ghole/Line 
Sleutelberg) had twee broers: Lazarus (Elie) 
Sleutelberg, en Meijer Sleutelberg. Meijer 
Sleutelberg is naar Amerika geëmigreerd. 
Lazarus is getrouwd met een niet-joodse 
vrouw en vond in de Tweede Wereldoorlog 
een onderduikadres. Beiden hebben zij de 
oorlog overleefd.  
 
Lazarus (Elie) Sleutelberg kreeg drie kinderen: 
Herman, Gerrit en Siny. Siny is de moeder van 
Sieni Pijper. Sieni zou dus een nichtje van 
Maurits Herman Nieweg zijn: zijn moeder en 
haar opa waren broer en zus.  
 
We vonden nog een nichtje van Maurits: 
Betje Rachel Levin.  
 

              
 
Haar vader – Salomon Levin – was een 
halfbroer van de vader van Maurits. 
Betje had 2 broers: Eliëzer, die overleed toen 
hij pas 9 maanden was en Mozes, die is 
omgekomen in de oorlog. Betje Rachel Levin 
verhuisde vlak voor de oorlog naar familie in 
Amsterdam en overleefde de oorlog, maar is 
inmiddels op onbekende leeftijd overleden.  



             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.  
 
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.  
 
Maurits probeert later ook nog  uitstel van 
deportatie te krijgen op grond van het feit dat 
hij ordonnans (een soort boodschappen-
jongen) 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. 
 

 
briefkaart opoe Sina: barak 84 

briefkaart Maurits: barak 68 

    De barakken in Westerbork 
 
Op de plattegrond:  
 

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

 
de barak van opoe Sina  

 

 
de barak van Maurits en zijn moeder  



Briefkaart van Maurits 
 
Uit Westerbork schreef Maurits een briefkaart 
aan zijn familie:  
 

               
 
Beste Henk en Sien 
Moeder heeft naar H geschreven, ‘t is vandaag 
schrijfdag. Opoe is in ‘t ziekenhuis. We hebben 
haar nog niet weergezien. 
Vanmiddag gaan we er heen. Willen jullie een  
pakje sturen, en een paar theedoeken. 
Hartelijke groeten van ons allen, 
Maurits. 
 
                   Naar Sobibor 
 
Op 17 maart 1943, na 8 dagen in Westerbork 
te hebben verbleven, wordt Maurits samen 
met zijn moeder Ghole en oma Sina op 
transport gesteld naar Sobibor.  
Na een lange reis van drie dagen worden ze 
vrijwel direct na aankomst op 20 maart 1943 
om het leven gebracht.  
Maurits Herman Nieweg is dan 16 jaar, zijn 
moeder 48 jaar en zijn oma 82 jaar. 
 

 
Gedenksteen in Sobibor 

 

Op 9 of 11 maart gedeporteerd? 
 
Het was een hele tijd onduidelijk of Maurits, 
Ghole en Opoe op 9 maart of 11 maart 1943 
naar Westerbork zouden zijn gegaan.  
We hebben dat uitgezocht en vonden een 
briefkaart van de oma van Maurits die ze uit 
Westerbork schreef.   
 

         
 
 
Lieve Sien en Henk   11/3 
Ik mag nu even schrijven.  
Ik lig in ’t ziekenhuis en heb er zeer goede 
behandeling. 
Line* en Maurits bezoeken me elke dag van 
half vijf tot vijf uur. Ik ben goed te spreken, 
hoor. 
Hartelijke groeten ook van Line en Maurits  
Een zoentje voor de kleine Henk 
Je lieve Opoe. 
 
* Zo werd Ghole meestal genoemd 
 
Deze briefkaart is dus op 11 maart 
geschreven. Opoe Sina schrijft dat Maurits en 
zijn moeder haar elke dag bezoeken van half 
vijf tot vijf uur. Dit betekent dat ze daar al 
meerdere dagen zijn.  
 
We weten nu eigenlijk zeker dat het 9 maart 
was en niet 11 maart toen ze naar Westerbork 
gedeporteerd werden, want als het op 11 
maart zou zijn zouden ze net zijn gearriveerd 
toen Sina deze brief schreef en zou Sina nooit 
geschreven kunnen hebben dat Maurits en 
Ghole haar elke dag bezoeken. 
 
Dus: Maurits, Ghole en Sina zijn op 9 maart 
1943 aangekomen in Westerbork… 



Colofon 
 
 
Bronnen 
 

 Onderzoeksopdracht Portret van Maurits  

 

 Mw Sieni Pijper-van Lenning, nabestaande van Maurits (gastles/presentatie) 

 Mw Sara Kirby-Nieweg, nabestaande van Maurits 

 

 Herinneringscentrum Kamp Westerbork: website www.kampwesterbork.nl; 

educatiemedewerker Patrick Prinsen (presentatie en rondleiding) 

 Gemeentearchief Appingedam: archivaris Jeroen Hillenga (presentatie en rondleiding) 

 Stichting Struikelstenen Appingedam: website www.struikelstenenappingedam en facebook  

 Stadsgids Henk Dijkstra (presentatie en rondleiding synagoge/begraafplaats) 

 Groninger Archieven: bezoek en website www.groningerarchieven.nl 

 Eemsdeltacollege: archief leerlingenadministratie 

 

 Issy en Sophius, toneelstuk De Steeg www.desteeg.info 

 

 Joden in Noord-Oost Groningen, Stichting Vrienden van het Rijksarchief in Groningen, 1980 

 De Joodse Geschiedenis van Appingedam, Roald van Elswijk, 2013 

 Gedenkboek 1917-1967 Rijks Hogere Burgerschool en Middelbare School voor Meisjes te 

Appingedam, 1967 

 

 www.synagogeappingedam.nl (algemeen/families) 

 www.joodsmonument.nl 

 www.allegroningers.nl 

 www.geneaologieonline.nl 

 www.beeldbankgroningen.nl 

 www.4en5mei.nl 

 www.wikipedia.nl 
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