
In 1933 vluchten Abraham en Feiga Moszkowicz naar Nederland 
vanwege het opkomende antisemitisme in het Duitse Essen. Hun 
kinderen Max en Helga zijn dan acht en twee. Het gezin wordt 
opgevangen door het comité voor hulp aan Joodse vluchtelingen. 
Op 22 maart 1940 wordt Joop Moszkowicz geboren. Het gezin 
vestigt zich in een woning in de huidige Ambyerstraat Zuid. 
Waarschijnlijk kiezen Abraham en Feiga voor Amby omdat hier een 
minder streng toelatingsbeleid geldt voor Joden. Ook kunnen ze 
zonder vergunning zelfstandig een beroep uitoefenen. Abraham 
opent een stoffenzaak en verkoopt textielstoffen. Later verhuist 
het gezin naar Grote Gracht 4.

VERMOORD EN DWANGARBEID
Ondanks de vlucht naar Nederland wordt het gezin Moszkowicz 
op 25 augustus 1942 gearresteerd en op transport gezet naar 
Westerbork. Daar blijft het gezin een maand. Dan volgt de reis 
naar Auschwitz. Bij aankomst in het concentratiekamp op 24 
september 1942 worden Feiga, Helga en Joop meteen vermoord. 
Abraham en Max worden geselecteerd voor dwangarbeid. Abraham 
moet in het extern commando Ebensee, een buitenkamp van 
Mauthausen, werken in de tunnels voor raketbouw. Abraham 
overlijdt op 15 april 1945 in concentratiekamp Ebensee, een kleine 
maand voor de bevrijding van het kamp door de Amerikanen. Van 
de honderd mensen die tussen 28 augustus en 10 november 1942 
zijn gedeporteerd, blijft er maar één over: Max. Hij overleeft de 
kampen Auschwitz en Mauthausen. 

EERST WINKELIER, DAN ADVOCAAT
Na de bevrijding in 1945 keert de achttienjarige Max terug 
naar Maastricht. Hij heeft als enig gezinslid het naziregime 
overleefd. Het katholieke gezin Bessems uit Amby neemt Max 
op als pleegzoon. Op 5 oktober 1948 trouwt Max met Berthe, de 
dochter uit dit gezin. Ze krijgen vier zonen: David, Max jr., Robert 
en Bram. Max en Berthe beginnen een garen- en bandwinkel. De 
winkel loopt goed. Er worden zelfs filialen geopend. Maar Max 
zoekt naar een meer intellectuele uitdaging. Hij voltooit in één 
jaar zijn gymnasiumopleiding, die hij vanwege de oorlog moest 
afbreken. Dan gaat hij rechten studeren in Nijmegen. Berthe zorgt 
voor de winkels. Na zijn studie vestigt Max zich als advocaat in 
Maastricht. Hij maakt al snel naam. 
Vanwege zijn ervaringen verdedigt Max Moszkowicz sr. geen 
mensen die beschuldigd worden van oorlogsmisdaden. Dat 
betekent overigens niet dat hij overtuigd is van de intrinsieke 
slechtheid van de mens. “Ik geloof dat de mens van nature veel 
minder slecht is dan men denkt.” Zij die tot een tegennatuurlijke 
daad als het doden van een medemens in staat zijn, moeten ziek 
zijn en verdienen hulp, meent hij. 

Max Moszkowicz heeft nooit met zijn kinderen over de oorlog 
kunnen praten. 
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Oproep voor Abraham Moszkowicz voor transport naar Westerbork.
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