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De stenen op dit adres zijn geadopteerd door OBS ‘t Kompas.
Filip Spier
Menno Spier

06-06-1890, Avereest
25-04-1918, Zwolle

Filip Spier

18-08-1942, Auschwitz
03-05-1945, Lübeckerbocht bij Neustadt

Roberta, Sientje, kostganger Bühl Jensen en Filip Spier

Filip Spier werd in 1890 geboren als zoon van Meijer Spier en Saartje SpierHemelrijk. Zijn vader was een zeer actief zakenman die overleed in de maand van
de Duitse inval in Nederland. Filip Spier trouwde in 1917 met Sientje van Gelder
(20-10-1893, Amsterdam).

Hun zoon Menno werd geboren op 25 april 1918 en dochter Roberta op 27 september 1924. Filip Spier had een
modezaak aan de Julianastraat waar het gezin ook woonde. Spier was jarenlang gemeenteraadslid in Avereest en erg
actief in het verenigingsleven. Zo was hij voorzitter van de buurtvereniging aan de Kalkwijk en voorzitter van de
commissie tot demping van de Kalkwijk.

Dedemsvaartsche Courant, 03-06-1922

Dedemsvaartsche. Courant, 28-05-1924

Filip Spier, die zijn voornaam zelf meestal met Ph. schreef, is in de jaren ’20 en ’30 met honderden advertenties te
vinden in de Dedemsvaartsche Courant en verder komt zijn naam veelvuldig voor in de verslagen van de
raadsvergaderingen. Soms ook in andere nieuwsberichten.

Op het moment dat de oorlog begon moet zijn leven ingrijpend zijn veranderd. Ook hij krijg te maken met de vele
verboden, het sluiten van zijn zaak en de gedwongen terugtrekking uit het verenigingsleven. Uiteindelijk is de voor
de buitenwereld meest zichtbare maatregel waarmee de Joden tijdens de oorlog te maken kregen voor Spier het
begin van het einde.
Philip Spier was voor
Avereest
de
plaatselijk
hoofdvertegenwoordiger van
de Joodse Raad en daarmee
verantwoordelijk voor de
distributie
van
de
Jodensterren. Hij bewaarde
de sterren in een koekblik om
ze te kunnen uitdelen aan zijn
Joodse medeburgers. Nadat
een omstander, wellicht uit
solidariteit, een greep in het koekblik deed en de sterren aan passanten
uitdeelde, werd Spier opgepakt en gevangengezet. Vanuit kamp Amersfoort ging
hij op 16 juli 1942 via Westerbork op transport naar Auschwitz. Volgens de
kampadministratie kwam hij daar op 18 augustus 1942 in Block 12 van
Auschwitz-Birkenau om het leven. Als vertegenwoordiger van de Joodse Raad
werd Philip Spier opgevolgd door Simon de Bruin.

Fragment van de lijst van het inkomend transport vanuit Amersfoort/Westerbork van 16 juli 1942.
Filip Spier was daarmee de eerste van de Joodse gemeenschap in Avereest die werd opgepakt en vermoord. Zijn zoon
Menno was de laatste.

Menno Spier
Dedemsvaartsche Courant 18-07-1931
Menno Spier werkte aan het begin van de oorlog in de zaak van zijn vader en opende in
september 1940 zijn eigen manufacturenzaak in een houten gebouw in de tuin achter
de winkel van zijn vader. In 1942 dook hij onder in Otterlo. Later keerde hij als
onderduiker terug in Dedemsvaart waar hij samen met een vriend uit Amsterdam
uiteindelijk terechtkwam bij zuster Jo Scholten aan de Tuinstraat. In december 1944
werden de onderduikers bij een huiszoeking door landwachters gevonden en
gevangengezet bij de SD in huize Landzicht aan de Langewijk.
Vanuit Dedemsvaart werd Menno naar Almelo gebracht en vervolgens naar Doetinchem (De Kruisberg Gevangenis).
Vandaar is hij naar Neuengamme gebracht en bij de evacuatie van dit kamp met ongeveer 5000 gevangenen uit
Neuengamme naar het schip de Cap Arcona gegaan. Dit schip verging op 3 mei 1945 in de Lübeckerbocht bij Neustadt
na een bombardement waarbij 90% van de bemanning is omgekomen of vermoord. Ook Menno Spier overleefde deze
scheepsramp niet.
Sientje Spier-van Gelder was ondergedoken bij de ouders van zuster Scholten in Lutten. Haar dochter Roberta vond
een veilige plek in Haarlem. Beiden overleefden de oorlog. Sientje overleed in 1986 en Roberta in 2012.

