
TOESPRAAK MEVROUW ELS VAN OORSCHOT VOOR DE 
GROOTMOEDER VAN HAAR MAN LEO BOEDELS:  
HESTER KATTENBURG-FLES, ONDERDUIKSTER OP HET ADRES 
STATIONSWEG 32 TE SLIEDRECHT 
 
  < Dit sprakeloze samenkomen 
      en Hollands licht over de stad 
      nooit heb ik, wat ons werd ontnomen 
      zo bitter, bitter liefgehad  > 
 
dit schreef Ida Gerhard in 1941 over oorlog en vrijheid. 
    
Het is vandaag 76 jaar, 7 maanden en 4 dagen geleden dat op deze plek in 1943 acht 

mensen zijn opgepakt die de oorlog niet hebben overleefd. Een gruwelijke voorval, wat heel 

veel Joodse families betrof tijdens de bezetting. 

 

Familie … zo belangrijk en ook zo normaal. Je familiegeschiedenis van opa's en oma's 

tantes, neefjes en nichtjes. Uitwisseling van verhalen over vroeger. Echter de geschiedenis 

heeft dat Joke, Simone en Leo niet gegund. De oorlog heeft hele families ontwricht. In 1943 

waren ze, oma Hester, haar zus Antoinetta en hun schoonzus Martha, ondergedoken in het 

huis van Leentje Nederlof, op dit adres Stationsweg 32, later nr 42. Mejuffrouw Nederlof, een 

zeer moedige en krachtige vrouw, heeft hiermee haar eigen lot bezegeld.  

 

Men waande zich veilig, tot het verraad op 3 maart 1943. Toen volgde het onvermijdelijke.  

De angst, de chaos, psychische en lichamelijke uitputting. We kunnen er ons nauwelijks een 

voorstelling van maken. Ze werden opgepakt en via Westerbork naar Sobibor gebracht.  

Een van hen heeft nog snel een briefje geschreven om familieleden gerust te stellen en dat 

briefje in wanhoop uit de trein gegooid. Dankzij een oplettende Groningse boer is het briefje 

uiteindelijk bezorgd bij Hesters dochter en schoonzoon, de ouders van Joke, Simone en Leo 

die daarna zijn ondergedoken. Het briefje is onvindbaar maar in herinnering betreft het een 

tekst als “we zitten in de trein naar Duitsland, het gaat goed met ons.” 

 

Het betreft de zussen en schoonzus te weten  

- Hester Kattenburg-Fles, geboren 20-4-1888, was 54 jaar 

- Antoinette Rosenau-Fles, geboren 6-6-1885, was 57 jaar 

- Martha Kattenburg-Goldstein, geboren 1-7-1887, was 53 jaar 

 

Allen zijn ze op dezelfde dag in Sobibor overleden namelijk op 9 april 1943. 

We erkennen en herdenken hen in steen en in ons hart. 

 

De struikelstenen zo prachtig gemaakt door de heer Gunter Demnig als levend 

monument/onderdeel van onze familiegeschiedenis en deze bijzondere herdenking  

waargemaakt door de Stichting Struikelstenen Sliedrecht. 

 

Wij zijn geroerd. 

Mevrouw P.H.M. van Oorschot namens de familie 


