Maarstraat 15
Het huis staat er niet meer en de bewoners zijn er ook niet meer. Na vele
jaren van hard werken, handelen en plannen maken, werd zij als laatste van
de bewoners van dit pand gedwongen weggevoerd.
Haar naam was: Betje Frenk, geboren Zierikzee 6-2-1859 en op 23-4-1943 op
84-jarige leeftijd in Sobibor vermoord.
Betje was een dochter van Simon
Frenk en Maria Abraham Frenk,
het oudste kind uit een gezin met
drie kinderen. Ze had nog twee
broers: Abraham Simon (geboren
in 1860) en Lion (geboren in
1861). Kort nadat Lion geboren
werd en voordat zij op
Maarstraat 15 (toen B378)
terecht kwamen was vader Simon overleden, in september 1861.
Maria Abraham moest dus al snel als weduwe met 3 kinderen verder. Hoe zij
in de beginjaren de kost verdiende is niet duidelijk.
Later woonde Abraham Wilkens bij hen in en hij vroeg in 1896 de gemeente
toestemming het pand aan de Maarstraat 15 (hoek Beddeweeg) in te mogen
richten voor het verkopen van vlees. De gemeente gaf toestemming. Ook de
commissaris van politie diende toestemming te verlenen. Uit dat document
blijkt dat “A. Wilkens verwacht de affaire uit te oefenen in het
voorvertrek”.De zoons deden mee in de zaak. Abraham Simon werd
schapenslachter en zoon Lion slagersknecht en koopman in huiden en vellen.
In 1904 overleed ook moeder Maria Abraham Frenk als weduwe van Simon
Frenk. De drie kinderen kwamen alleen te staan.
Op 1925 overleed Abraham Simon op 64-jarige leeftijd. Zijn zuster Betje was
toen 65 jaar en broer Lion 63 jaar oud. Betje en Lion zetten de slagerij voort,
totdat zij na een aantal jaren, in 1932, zich genoodzaakt zagen de zaak over
te doen aan Abraham Wilkens. Betje was toen 73 jaar oud.

Lion overleed in 1940 op 79jarige leeftijd. Betje, toen ook
al 81 jaar bleef alleen over.
Inmiddels is een aantal
huizen in de Maarstraat,
waaronder nummer 15
gesloopt. De fundamenten
waren aanleiding tot
uitgebreid archeologisch
onderzoek. Het Maarstraatje
was immers een van de
oudste straatjes van
Zierikzee, gelegen vlak naast
het monumentale stadhuis
van Zierikzee.
De open gekomen ruimte
werd eerst opgevuld met een
parkeerplaatsje. Daarna is er
sierbestrating aangebracht
waarbij de contouren van de
vroegere huizen nog zichtbaar
zijn en de ruimte wordt benut
door de plaatselijke horeca.

Maarstraatje in 1900; achteraan op de hoek links
was de slagerij van de familie Frenk.

Aan het begin van de oorlog
woonde Betje daar echter nog
tot zij in maart 1942
gedwongen werd naar
Amsterdam te verhuizen.

Betje Frenk werd op 23-4-1943 op 84-jarige leeftijd vermoord in Sobibor.

