
Moritz Schaap, 45 jaar

Geboren: 14 december 1895 in Nordhorn
Overleden: 20 oktober 1941 in Mauthausen
Adres: Berfloweg 211 (daarvoor Lingener Strasse 51 Nordhorn)
Beroep: slager/veehandelaar
Stolperstein gelegd in 2022

Moritz Schaap was de zoon van koopman Karel Schaap en Sara de Vries. Zĳn vader is, in 1925
toen Moritz dertig jaar was, overleden. Zĳn moeder, Sara de Vries, geboren in Nordhorn, is
toen bĳ haar dochter Lina en schoonzoon gaan wonen. Deze dochter, de twee jaar oudere zus
van Moritz, was in 1922 getrouwd met Salomon David de Jong, koopman/assurant van beroep
en afkomstig uit Utrecht.

Moritz was getrouwd met Erna Oppenheimer, geboren op 18 maart 1910 in Esens in Duitsland.
Samen met zĳn vrouw en hun zoontje Klaus, geboren op 9 augustus 1933, woonden zĳ in
Nordhorn aan de Lingener Strasse 51. Toen er na de machtsovername van Hitler in 1933 steeds
meer beperkende maatregelen tegen de Joden van kracht werden en het leefklimaat
grimmiger werd, is de hele familie in 1934 naar Nederland gevlucht. Zĳn moeder, zĳn zus Lina
met haar man gingen in Utrecht wonen. Moritz trok met zĳn gezin naar Hengelo. Op 5
november 1934 kwamen ze aan de Wilgenweg 18 te wonen. Het jaar erop verhuisden ze naar
de Weemenstraat nummer 12. Daar hebben ze tot 10 juli 1941 gewoond en zĳn toen naar de
Berfloweg 211 vertrokken. Moritz heeft daar niet lang gewoond, want op 16 september 1941 is
hĳ via Westerbork op transport gezet naar Mauthausen. Daar is hĳ op 20 oktober op 45 jarige
leeftĳd overleden. Zĳn vrouw Erna en hun zoon Klaus hebben de oorlog overleefd.

Zĳn zus, Lina de Jong-Schaap werd samen met haar man op 12 december 1942 vanuit kamp
Westerbork op transport gezet naar Auschwitz en daar bĳ aankomst op 15 december 1942
vermoord. Ze waren 49 resp. 50 jaar. In het Gemeentearchief van Amsterdam ligt een dossier
van haar man, Salomon David de Jong. Uit dat dossier is bekend, dat er een claim is ingediend
voor vergoeding van geroofde effecten of waardepapieren. In de krant wordt door de
bewindvoerder een oproep gedaan aan degenen die iets te vorderen hebben van het echtpaar
de Jong of aan hen geld, goederen of andere waarden verschuldigd zĳn, om zich binnen
veertien dagen te melden. Niet voldoen aan deze oproep is strafbaar krachtens Besluit Herstel
Rechtsverkeer.

De moeder van Moritz werd op 6 februari 1943 opgepakt en via kamp Westerbork op 9 februari
1943 op transport gezet naar Auschwitz en bĳ aankomst op 12 februari 1943 vermoord, 86 jaar.

Voor de geschiedenis van de Hengelose slachtoffers van de razzia in september 1941, klik hier.

https://bit.ly/3ksLjGg

