Sint Domusstraat 17
In maart 1942 woonde op dit adres de familie Van Dijk.
Jacob van Dijk werd op 30-101896 in Oss geboren. Zijn vrouw
Gisella (Ella) Heuman was geboren
in Gulpen op 8-2-1898. Hij
trouwde haar in 1922.

Ella was de zuster van Laura Heuman, die in 1919 getrouwd was met Henoch
Labzowski. Deze had een manufacturenzaak op het Havenpark in Zierikzee.
Eerst ging het echtpaar in Oss wonen. Daar kregen zij drie kinderen: Susanna
(Suusje), Izidor (Iesje) en Rosa (Roosje).
Jacob was kleermaker van beroep. In 1926 vertrok het gezin Van Dijk naar
Zierikzee.
Jacob en Gisella kregen in
Zierikzee nog twee kinderen:
Jozef Victor (Johnny) en Frits
Leo (Fritsje) .
Zij woonden eerst op
Groeneweegje 1 (toen ’s Heer
Lauwensdorp D172) daarna in
de Sint Domusstraat 15 (toen
D345a) en tenslotte op nummer
17 (toen D344).

Jacob was een goede kleermaker. Hij kreeg steeds meer klanten. Wie een pak
liet maken door hem, die kreeg het kledingstuk thuisbezorgd – dat deed
Jacob op de fiets – ook in het buitengebied van Zierikzee.

De kinderen mochten op een gegeven moment niet meer naar school. Een
medeleerling tekende op: ‘De kinderen uit het gezin Van Dijk gingen bij ons
op de Christelijke Lagere school. Johnny van Dijk was klein van stuk en zag er
altijd piekfijn uit met pofbroek (wat toen mode was) en bijbehorend jasje. Ik
denk omdat zijn vader kleermaker was. Hij zat in de vierde klas en Roosje,
een zusje zat een of twee klassen hoger. Op een dag zat Johnny niet meer in
de klas. Dat bleef me mijn hele leven bij, met alle vragen van dien’.

Het hele gezin werd in 1942 gedwongen naar Amsterdam te verhuizen. Zij
werden vandaar gedeporteerd en zijn allen vermoord in de kampen.
Jacob van Dijk werd op 31-3-1944 op 48-jarige leeftijd vermoord ergens in
Midden-Europa,
Gisella van Dijk-Heuman op 7-9-1942 op 44-jarige leeftijd in Auschwitz,
Susanne van Dijk op 7-9-1942 op 18-jarige leeftijd in Auschwitz,
Isidor van Dijk op 4-6-1943 op 18-jarige leeftijd in Sobibor,
Rosa van Dijk op 7-9-1942 op 15-jarige leeftijd in Auschwitz,
Jozef Victor van Dijk op 7-9-1942 op 12-jarige leeftijd in Auschwitz,
Frits Leo van Dijk ook op 7-9-1942 op 6-jarige leeftijd in Auschwitz.

