
Koning Clovisstraat 16 A, woonhuis van tante Else. 

 

Opnieuw staan wij voor dit huis aan de Koning Clovisstraat 16A 
waar wij op dinsdag 22 oktober 2013 om 11 uur een 
struikelsteentje hebben gelegd voor Jenny Wesly Kahn, 
grootmoeder – en dus zus van Emile de vader van -  Benoit, 
Leni, Tova, Jenny en Leon Wesly. Leon is in de Shoah vermoord 
en daarvoor ligt een struikelsteentje op nummer 49 van deze 
Koning Clovisstraat. Jenny is inmiddels gestorven maar haar 
weduwe Margriet Onland is hier aanwezig, evenals Benoit.   

Ook voor de andere grootouders Goldschmidt-Seliger zijn toen 
hier struikelsteentjes gelegd. In 1939 trokken zij in bij Jenny 
Wesly-Kahn de moeder van hun schoonzoon. Alle drie zijn in 
mei 1943 in Sobibor vermoord. Tante Else heeft waarschijnlijk 
hun verblijf en deportatie van haar moeder vanuit Westerbork 
meegemaakt. Daarvoor zijn deze drie steentjes gelegd – 
aanwijzen-]   

Nu gaan wij een steentje leggen voor de dochter van Jenny 
Wesly-Kahn en Leonard Wesly, namelijk Bertha Elsa Sachs-
Wesly en haar gezin. Bertha Elsa was voor Leni haar tante Else 
waaraan zij nog enkele herinneringen heeft bewaard. Deze 
herinneringen worden zo dadelijk door de oudste dochter van 
Leni uit Israël, Ruth Fortus in de biografie voorgedragen.  

Tante Else is nog in januari 1942 in Maastricht getrouwd met 
Herman Sachs en vervolgens een jaar later vanuit Winschoten 
via Westerbork naar Sobibor gedeporteerd. In Westerbork is 
haar zoontje Louis Leonard geboren op 19 maart 1943  en na 
twee maanden gestorven op 26 mei 1943. Hij is daar 
gecremeerd en zijn as zou zijn overgebracht naar de Joodse 
begraafplaats in Diemen. Tante Else is met haar man Herman 
naar Sobibor gedeporteerd. Het was de 71ste trein uit 
Westerbork die op dinsdag 13 juli 1943 vertrok met 1988 
personen en drie dagen later in Sobibor aankwam waar zij 
beiden Bertha Elsa 36 jaar oud met haar man Herman van 41 
jaar meteen zijn vermoord.  



 

Voor de andere dochter van Jenny Wesley-Kahn,  tante Adèle 
van Dam-Wesly haar man en twee kinderen  - ook vermoord in 
de Shoah -  zijn in Groningen struikelsteentjes aangevraagd 
door Leni Wesly en haar familie.  

De familie heeft  met een donatie de aanschaf van deze drie 
struikelsteentjes in Maastricht mogelijk gemaakt.  

Graag geef ik nu het woord aan Ruth Fortus die de biografie 
van haar moeder Leni Wesly nu presenteert. De tekst is door 
Leni geschreven en Ruth spreekt deze uit. In naam van haar 
moeder Leni Wesly en vanuit haar herinnering en beleving.  

 

   


