
Dirk Jacobus Spanjaard, 30 jaar

Geboren: 4 juni 1911 in Borne
Overleden: 18 oktober 1941 in Mauthausen
Adres: Bornsestraat 182
Beroep: afdelingshoofd bĳ textielfabriek “Spanjaard”
Stolperstein gelegd in 2022

Dirk Jacobus Spanjaard is een telg uit de bekende textielfamilie Spanjaard uit Borne. Zĳn
vader, Isaac Jacob Spanjaard is omstreden als technisch directeur van de firma Spanjaard en
na veel conflicten neemt hĳ in 1939 ontslag. Zĳn moeder Juliette Polak is wel geliefd in
Borne. Ze doet veel liefdadigheidswerk. Het gezin van Isaac en Juliette telt vĳf kinderen, drie
dochters, Sophie, Dora en Ine Rose en twee zonen, Dirk Jacobus en Donald die jong overlĳdt.
De dochters trekken weg uit Borne en Dirk Jacobus blĳft bĳ zĳn ouders wonen in de villa
Tichelkamp aan de Stationsstraat 72. Deze villa is nu afgebroken.

Dirk Jacobus krĳgt de kans om net als zĳn achterneef Johan, ook wel Hanny genoemd,
directeur te worden van hun familiebedrĳf, maar is daarvoor niet geschikt en wordt bĳ
Spanjaard afdelingschef. Dirk’s hart ligt veel meer bĳ het maken van muziek.

Vlak voor de oorlog verhuizen zĳn ouders naar Hengelo om bĳ Juliette’s moeder te gaan
wonen. Dirk Jacob verhuist met hen mee, samen met zĳn Engelse vrouw Joyce Rendall met
wie hĳ in 1939 getrouwd is. In mei 1941 wordt hun zoon Jeroen geboren. Een paar maanden
later wordt hĳ tĳdens de Twentse razzia van 13 en 14 september in Hengelo opgepakt en
samen met zĳn achterneef Johan op transport gezet naar concentratiekamp Mauthausen. Daar
worden ze op 30 km afstand van Mauthausen vergast in ‘Schloss Hartheim’, een instelling die
destĳds betrokken was bĳ de uitvoering van het euthanasieprogramma van de nazi’s. Johan
sterft op 27 september 1941, 33 jaar oud en Dirk Jacob, 30 jaar oud op 18 oktober 1941.

Zĳn vrouw en zoon hebben de oorlog overleefd, evenals zĳn moeder. Zĳn vader is overleden
toen hĳ ondergedoken zat bĳ de familie Ruepert in Borne. Om geen argwaan te wekken, werd
hĳ tĳdelĳk begraven in het kippenhok van zĳn onderduikadres. Na de oorlog is hĳ herbegraven
op de Joodse begraafplaats in Borne. Op zĳn grafsteen is een tekst bĳ geschreven ter
herinnering aan zĳn zoon, Dirk Jacobus Spanjaard.

Voor de geschiedenis van de Hengelose slachtoffers van de razzia in september 1941, klik hier.

https://bit.ly/3ksLjGg

