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‘Meester Moos’ gaf hier Joodse leerlingen les tot hij werd opgeroepen voor een werkkamp.
Het was voor zijn zussen Marianna en Margarita reden om vergif in te nemen, wat leidde
tot de dood van Marianna. Margarita, Mozes, en de gezinnen van hun broers Isidoor en
Salomon ontkwamen niet aan de nazi’s. Als enigen van de omvangrijke familie de Groot
overleefden Hein, zijn vrouw Jo en hun nichtje Clara de oorlog.

In deze woning vertelde Harma
Prinsen over de Familie de Groot.
Zij wist aanvankelijk niet dat haar
gezellige en goedlachse ‘Ome
Hein’ de enige overlevende was van
de negen kinderen van de Joodse
familie de Groot. Zijn ongetrouwde
broer Mozes en zussen Margarita en
Marianna woonden hier aan de
Tukseweg.

MEESTER MOOS EN ZIJN FAMILIE
Mozes (Moos) de Groot was een van de negen kinderen van Mannes en Cato de Groot. Al jong
overleed Simon, het oudste kind. Tussen 1913 en 1916 stierven kort na elkaar zijn ouders en zijn
zussen, Rosalie en Wilhelmina. Drie broers Isidoor, Salomon en Hein trouwden. Moos bleef met
zijn oudste zus Marianna en jongste zus Margarita samenwonen. In 1940 betrok Moos met zijn
beide zussen de woning aan de Tukseweg.
Moos was onderwijzer in Steenwijk. Toen in oktober 1940
overheidspersoneel de ariërverklaring moest tekenen, kon Moos
dat niet. In november 1940 werd hij uit zijn functie gezet en
enkele maanden later volgde ontslag. Nadat in augustus 1941
Joodse kinderen van de scholen werden verwijderd, gaf Meester
Moos de leerlingen in de lagere schoolleeftijd les in zijn woning
aan de Tukseweg.
In juni 1942 kregen de Joodse mannen oproepen voor de
werkkampen. Mozes de Groot was een van de zeventien
Steenwijker mannen die te werk werden gesteld in Kamp Conrad bij Rouveen. Dat had niet alleen gevolgen voor Moos en zijn
zusters, maar ook kregen de Joodse leerlingen nu geen
onderwijs meer.
Meester Moos

Op zaterdag 3 oktober 1942 werd Kamp Conrad leeggehaald
en moesten de mannen naar Westerbork.
Op 6 oktober 1942 besloten Marianna en Margarita vergif in te
nemen. Zij liepen in de richting van het nabijgelegen dorp Tuk.
Daar vielen zij op straat neer. Zij werden binnengebracht in de
woning van slager Hof. De dokter die werd geroepen kon niets
meer doen voor Marianna. Zij stierf ter plekke, 60 jaar oud.
Marianna werd begraven op de Joodse begraafplaats in Steenwijk, waar al sinds 1850 voorouders van de Familie De Groot
rusten.

Het graf van Marianna

Margarita werd naar het Diaconessenziekenhuis in
Meppel gebracht en daarna werd ze opgenomen in de
Krankzinnigeninrichting Brinkgreven in Deventer. Op
13 april 1943 werd ze met andere Joodse patiënten
gedeporteerd naar Westerbork. Een week later ging ze
van daaruit op transport naar Sobibor, waar ze op 23
april 1943 stierf in de gaskamer. Ze werd 45 jaar.
Moos werd op 23 oktober doorgestuurd naar
Auschwitz. Daar is hij op 26 oktober 1942 direct na
aankomst omgebracht. Hij is 54 jaar geworden.
Mozes, Marianna en Margarita worden herdacht op
het Gedenkteken voor de Joodse Steenwijkers

Na de oorlog werd de trieste balans opgemaakt. Van de
ruim 100 Joodse Steenwijkers waren er 51 door toedoen
van de nazi’s omgekomen.
In het voorjaar van 1945 werd duidelijk dat niet alleen
Mozes, Marianne en Margarita tot de slachtoffers
behoorden. Isidoor, zijn vrouw en vier dochters zijn
vermoord in Auschwitz. Salomon werd met zijn vrouw en
twee zoons omgebracht in Sobibor. Salomons dochter
Clara overleefde de oorlog op een onderduikadres.

Hein de Groot met zijn vrouw
Johanna de Groot-de Leeuw

Ook Hein en zijn vrouw Jo overleefden de oorlog. Zij
stierven kinderloos (in 1973 en 1972), evenals hun nichtje
Clara. Zij overleed in 2015. Zij was de laatste in Steenwijk
geboren telg uit de Familie de Groot, een familie die zes
generaties in Steenwijk had gewoond.

Bij de woning aan de Tukseweg zijn Stolpersteine
voor Moos, Marianna en Margarita gelegd.

Voor het gezin van de Salomon de Groot zijn aan de
Stationsweg vier Stolpersteine gelegd.

Klik hier voor een video van de toespraak van leerlingen van
Scholengemeenschap Eekeringe die de Stolpersteine adopteerde.

Voor Izak de Leeuw, de broer van Jo, bij wie Hein en Jo in huis
woonden is aan de Meppelerweg een Stolperstein gelegd.

Klik hier voor meer informatie over Mozes, Marianna en Margarita op
“Struikelstenen Steenwijk”.

Klik hier voor de documentaire “Over Joodse Steenwijkers”.

