Havenpark 5

Het gezin Labzowski: Rosa, moeder Laura, Betsy, vader Henoch en Clara

In maart 1942 woonde op dit adres de familie Labzowski.
De familie Labzowski deed zijn intrede in Zierikzee in de persoon van Jacob
Labzowski (geboren op 25 april 1869 te Deretchin, Litouwen).
Deze trouwde in 1895 met Betsy Bregman, ook afkomstig uit hetzelfde stadje
Deretchin. Waarschijnlijk kenden zij elkaar al voordat zij naar Nederland
kwamen.
Zij vestigden zich in de Sint Domusstraat waar zij een manufacturenwinkeltje
begonnen. Al snel kwam er gezinsuitbreiding. Er werd een zoon geboren:
Henoch (geboren op 18-3-1896 in Zierikzee). En in 1897 werd een dochter
geboren: Wilhelmina. Deze trouwde later met Mozes Salomon Frenk en had
een manufacturenwinkel in de Lange Nobelstraat 10. Er volgden nog meer
kinderen: Fennij , Isidoor, Lion en Elias. Allen zijn later vermoord in de
kampen.

Nadat in 1919 zijn vrouw Betsy
overleed , deed Jacob in 1920 de
zaak over aan zijn zoon Henoch,
die in datzelfde jaar getrouwd was
met Laura Heuman. Deze gingen al
gauw boven de winkel op het
Havenpark wonen. In hetzelfde

jaar werd hun eerste dochter
Betsy geboren. Een paar jaar
later kwamen daar nog twee
bij, Rosa en Clara.
Laura organiseerde modeshows
en droeg haar steentje bij om
van de zaak van de Labzowski’s
een succes te maken.

De familie Labzowski werd in 1942 gedwongen naar Amsterdam te gaan. Zij
vonden als gezin een plaats om te wonen in de Biesboschstraat 40 II. Later
werd dat anders. Zo dook Clara onder in o.a. Zeist en Hollandsche Rading.
Daardoor heeft zij de oorlog overleefd.
Ook Henoch dook met de andere gezinsleden onder. Door verraad werden zij
opgepakt en gedeporteerd. Alleen Henoch niet, die was toevallig niet
aanwezig.
Henoch en Clara keerden als enigen van de familie terug naar Zierikzee, op 612-1945. Hij hertrouwde in Zierikzee en heropende de zaak. Dat ging erg
moeizaam want alles was weg. Clara woonde eerst wel bij haar vader in,
maar trouwde kort daarna.
Laura Labzowski-Heuman werd op 5-3-1943 op 48-jarige leeftijd in Sobibor
vermoord.
Betsy Labzowski overleed op 12-3-1945 op 24-jarige leeftijd, in een subkamp
van Buchenwald, Extern Kommando Raguhn
Rosa Labzowski werd op 3-9-1943 op 20-jarige leeftijd in Auschwitz
vermoord.

