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Het was een doorbraak, die zich op 13 december 1928 afspeelde tijdens de officiële 

opening van de nieuwe Joodse synagoge aan de Prinsestraat, naast de Prinseschool. 

Jan van Heek en zijn jongere broer Gerrit Jan woonden deze voor de ongeveer 

duizend Joden in de stad zo belangrijke gebeurtenis bij. Hun aanwezigheid was 

tekenend voor de veranderende verhoudingen tussen de twee elites in de stad, 

protestanten en Joden, die vele jaren, vele decennia al in vrijwel gesloten circuits 

37

Enschedese Joden trots op  
mooiste sjoel van West-Europa
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naast elkaar leefden. Het modehuis van Trautmann 
Menko aan de Haverstraat 30, later de Oude Markt, 
dat de vrouwen van de textielelite in de stad kleedde, 
kon zonder kans op ontdekking twee dezelfde chi-
que robes verkopen, één aan een protestantse dame, 
de andere aan een Joodse dame, ze zouden elkaar 
toch nooit ontmoeten op een feestje, een concert of 
een toneeluitvoering. Ze kwamen elkaar soms op 
straat tegen, wandelend door de binnenstad, zelfs 
een nederige groet kon er vaak niet af. 

In de pauze van de voorstellingen in de grote zaal 
van de Sociëteit dronken Joodse bezoekers hun kof-
fie in de koffiekamer, de leden van de Sociëteit na-
men hun vrouwen mee naar een sociëteitszaaltje. 
Protestantse ouders van kinderen die hockey speel-
den bij Prinses Wilhelmina, PW kortweg, maakten 
er bezwaar tegen dat enige meisjes van de Joodse fa-

milie Menko lid werden. Dat een jongen van Menko 
tijdens de dansles bij voorkeur protestantse elite-
meisjes ten dans vroeg, werd in protestantse kringen 
uitgelegd als ‘hij dringt zich helemaal aan ons op’.1

De nieuwe synagoge – een ontwerp van de nati-
onaal geroemde architect Karel de Bazel, die in En-
schede voor de familie Menko twee villa’s en Het 
Stokhorst voor de familie Jannink had gebouwd – 
werd vanwege zijn omvang, exotische schoonheid en 
uitstraling direct tot de mooiste van West-Europa ge-
rekend, schreef De Telegraaf. Lang hadden de Joden 
moeten wachten op een nieuw gebedshuis. De eer-
ste plannen voor de nieuwe sjoel dateerden uit 1913, 
toen de kehilla ruim negenhonderd Joden telde en 
er plannen voor nieuwbouw werden gemaakt. Maar 
de Eerste Wereldoorlog betekende dat de ideeën op 
uitvoering moesten wachten, terwijl de noodzaak 

‘Een sieraad van onze stad’
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van nieuwbouw steeds dringender werd, want de ge-
meente telde toen al elfhonderd zielen. In 1919 had 
de Joodse gemeente bijna vijftigduizend gulden in 
kas en kon Karel de Bazel de opdracht worden ver-
strekt een plan te ontwerpen voor nieuwbouw aan 
de Stadsgravenstraat.2 Maar daar, een smal binnen-
stadstraatje, bleek onvoldoende ruimte voor nieuw-
bouw, want de ambities waren hoog. Er werd niet 
alleen gedacht aan een synagoge, maar ook aan een 
godsdienstschool, een ritueel bad en ambtenaars-
woningen. De Bazel kreeg opdracht een ontwerp voor 
de nieuwe sjoel te maken.3 Het complex zou aanvan-
kelijk worden gerealiseerd op een bouwterrein aan de 
H.B. Blijdensteinlaan, maar de bodem kon het monu-
mentale gebouw niet dragen, zo was berekend.4 De 
gemeente Enschede bood de Joodse gemeente ver-
volgens een mooie plek aan, aan de rand van de bin-
nenstad, in het uitbreidingsplan Stadsmaten, aan de 

wel wat smalle Prinsestraat, waar de schoonheid van 
het complex toch wel wat geweld werd aangedaan. 

De nieuwe sjoel was ‘de voor iedereen zichtbare 
getuigenis van de welvaart, het zelfbewustzijn en de 
kracht van de Joodse gemeenschap van Enschede’, 
meende de krant. En juist dit groeiende zelfbewust-
zijn, samen met het gebaar van de twee gebroeders 
Van Heek, betekende een keerpunt in de sociale ver-
houdingen tussen de protestantse en Joodse onder-
nemers in de stad.5

‘Drijvers in antieke richting’
Jan van Heek had zich al lang geërgerd aan de rela-
tie tussen de beide elites, een onaanvaardbare toe-
stand volgens hem. Hij was niet zoals zijn oudere 
broer Ludwig, een overtuigd antisemiet, hij en zijn 
broers Gerrit Jan en Arnold hadden liberalere ideeën 
over de plaats van Joden in de Nederlandse en ze-

Een eerste, niet 
gerealiseerd ontwerp 
van De Bazel voor de 
nieuwe synagoge in 
Enschede. 



G
es

ch
ie

de
ni

s v
an

 E
ns

ch
ed

e 
 3

7 
 E

ns
ch

ed
es

e 
Jo

de
n 

tro
ts

 o
p 

m
oo

ist
e 

sjo
el

 v
an

 W
es

t-
Eu

ro
pa

302

ker ook de Enschedese samenleving. Om een voor-
zichtige eerste stap tot toenadering te zetten beslo-
ten Jan en Gerrit Jan de opening van de synagoge 
bij te wonen. Kort daarna begonnen gesprekken 
om Joodse fabrikanten opgenomen te krijgen in de  
Sociëteit. Besloten werd de twaalf Joden die zich had-
den aangemeld, te balloteren. De kandidaten hadden 
de steun van de meest vooraanstaande, liberaal den-
kende soosleden, ‘eigenlijk iedereen van naam be-
halve Herman en Ludwig van Heek, die voor de drij-
vers in antieke richting worden gezien.’8 Op 16 juni 
1929 vergaderde het bestuur over hun mogelijke toe-
lating. Jan van Heek kreeg slechts een kleine meer-
derheid mee, maar een maand later waren twaalf 
Joodse ondernemers lid van de Groote Sociëteit.9 

Deze stap op weg naar een betere verstandhou-
ding tussen de twee Enschedese standen betekende 
overigens niet het einde van het antisemitisme in 
Enschede, dat in de jaren dertig – evenals elders in 
het land – ook in de textielstad nog steeds opdook.

De Joden zelf maakten zich in die jaren uiteraard 
ernstig zorgen over de ontwikkelingen in Duitsland. 
Ook in Enschede vreesden Joden de nationaalsoci-
alisten, zoals blijkt uit de brief die Niels Menko op 
29 mei 1929 aan zijn vriend Ernst Krudop schreef: 

Het Nazi-antisemitisme wordt door mijn parochie 
met een bang hart bekeken. Wat moet er in 
Duitschland gebeuren als die Hakenkreuzler de 
macht krijgen?10

Wat er in Nederland gebeurde met de Joden, toen 
‘die Hakenkreuzler’ niet alleen in eigen land de macht 
grepen, maar ook hun wil oplegden aan andere lan-
den, werd al snel na het begin van de Tweede Oor-
log duidelijk. Op 21 januari 1941 kreeg de commis-
saris van politie in Enschede opdracht lijsten samen 

te stellen van inwoners van Enschede, die ‘geheel of 
gedeeltelijk van Joodsen bloede’ waren. Een maand 
later waren er 1368 meldingen binnen.11 Dat jaar wa-
ren er in Twente telefoonkabels doorgesneden, een 
sabotagedaad tegen het Duitse bewind, die zwaar ge-
straft moest worden. Al spoedig volgden represailles. 
Op 13 en 14 september 1941 werden 105 Joden op-
gepakt, 68 in Enschede, de overige in andere Twentse 
steden en dorpen. Midden december 1941 kwam het 
bericht dat de laatste Jood van de in totaal 678 gepak-
ten, Nathan Cohen uit Enschede, in het concentratie-
kamp Mauthausen was omgekomen. 

‘Goochelaars en quackzalvers’
Geliefd waren de Joden eigenlijk nooit geweest, al 
vanaf de tweede helft van de achttiende eeuw niet, 
niet in Twente, niet in Enschede. Het waren, zoals 
drost Frederik Jan Sigusmund van Heiden tot Oot-
marsum, in 1767 schreef: 

..... pakkedragers, goochelaars, liedjeszangers, 
schaarslijpers, quackzalvers, breukmeesters, 
kraamers van kleijnheden, haarkopers, handelaren 
in oude kleren of diergelijke.

Wee de Jood die iets deed wat verboden was, dan 
wachtten zware straffen, zoals publieke geseling, 
brandmerken, verbanning uit de provincie, ja zelfs 
de doodstraf dreigde.12 De Joden werden geduld, 
maar op de scholen was geen plaats voor hun kin-
deren, Joden mochten geen krijgsdienst verrichten, 
geen handwerk uitoefenen, geen grond bezitten. Ze 
moesten zich beperken tot ......

.... kleinhandel, vooral in stof, afval, lompen, 
huiden, oud ijzer, enz., in het krammen en lijmen 
van aardewerk, het herstellen van parapluies, 

Het interieur van de 
synagoge.
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Na de stadsbrand 
bouwden Enschedese 
Joden een sjoel met 
een school aan de 
Achterstraat, de latere 
Noorderhagen.
Een glasraam in de 
huidige synagoge van 
Enschede herinnert 
daaraan.

enz., of als slagers, wijl het slachten niet als een 
handwerk werd beschouwd.13

Ook de burgemeesters van Enschede, die beslisten 
of een Jood of een Joods gezin zich in de stad mocht 
vestigen, hadden niet veel op met de Joden, zo blijkt 
uit een brief van 1767. Schriftelijke afwijzingen to-
nen aan hoe diep hun afkeer was geworteld. Ze spra-
ken over vier Joodse families die zich in Enschede 
hadden gevestigd, ‘één daarvan verviel al snel tot 
de diepste armoede’, een ander gezin vertoonde ‘een 
slegt en strafwaardig gedrag’. Sommige Joden waren 
niet te vertrouwen, want ze haalden ‘slinkse streken’ 
uit ‘ten nadele van de verdere goede ingesetenen’.
Overigens woonde er in Enschede maar een klein 
aantal Joodse gezinnen, in 1748 veertien Joden, in 
1795 waren het er 24. 

Het is waarschijnlijk dat in 1730 de eerste Joodse 
gezinnen in Enschede mochten komen wonen. Voor 
een minjan, een godsdienstoefening, was het groepje 
nog te klein, want dan moesten er minstens tien vol-
wassen mannen bijeen zijn. Toch hielden Ensche-

dese Joden in 1750 hun eerste gebedsdienst, in het 
huisje van Hertog Brand en zijn echtgenote Beeltjen 
Frank aan de Walstraat.14 In hun testament, dat het 
echtpaar op 24 mei 1774 opmaakte, erfde hun zoon 
Mozes Hertog het huisje. Er was wel een strenge 
voorwaarde gesteld: het moest plaats blijven bieden 
aan de minjan, en de Thorarol die het echtpaar van 
hun spaarcenten had aangeschaft.15

Er leek een einde te komen aan de rechteloosheid 
van de Joden, toen op 7 maart 1795 de Rechten van 
de Mens in de Bataafse Republiek werden geprocla-
meerd en Israëlieten als staatsburgers werden er-
kend.16 Maar van gelijkstelling in het burgerlijke le-
ven was in de eerste helft van de negentiende eeuw 
zeker nog geen sprake. Er heerste tegenover Joden 
een sterk wantrouwen, dat werd gevoed ‘door een 
fellen rassenhaat, die alle Christenen tegen de Israë-
lieten bezielde’.17 Eén van de consequenties van de 
nieuwe wetgeving was, dat ook Enschede voortaan 
Joden moest toelaten en zo groeide de Joodse ge-
meenschap. De Joden woonden in ‘proovesoore huy-
zen’, moesten leven van ‘armecassen’ en konden zelfs 



G
es

ch
ie

de
ni

s v
an

 E
ns

ch
ed

e 
 3

7 
 E

ns
ch

ed
es

e 
Jo

de
n 

tro
ts

 o
p 

m
oo

ist
e 

sjo
el

 v
an

 W
es

t-
Eu

ro
pa

304

de huur niet betalen. Maar dank zij de voorspoedige 
economische ontwikkelingen ten tijde van koning 
Willem I nam de welvaart van de Joden toe. Er kwam 
zelfs een leraar die de kinderen Hebreeuws onder-
wees, ouderen leerde te leven met de 613 spijswetten 
en leden voorging in lezing en uitleg van de Thora, de 
eerste vijf boeken van de Hebreeuwse Bijbel. 

‘God’lijk bedehuis’
Het gebedshuis uit 1774 was in de loop der jaren te 
klein geworden. Omstreeks 1800 verhuisden de Joden  
naar een ander, ruimer huis, aanpalend, aan de Wal-
straat 80, waar geloofsgenoot Renger Bontkremer 
een grotere kamer afstond voor de diensten. Maar 
naarmate de kehilla, de Joodse gemeenschap, groter 
werd, groeide de behoefte aan een synagoge, een eigen 
sjoel. Ook de sinds 1782 als sjoel ingerichte woonka-
mer van zadelmaker Onink naast het stadhuis bleek 
te klein. Op 29 augustus 1827 werd de bijkerk En-
schede gepromoveerd tot kerkgang, een zelfstandige 
gemeente, met een kerkmeester en nu kon de Joodse 
gemeenschap ook een eigen sjoel bouwen. De Joden 
kochten aan de Achterstraat, de latere Stadsgraven-

straat, een huisje, met de bedoeling dat om te bouwen 
tot een synagoge, als koning Willem I daarvoor ten-
minste toestemming wilde geven. Alexander Jong-
bloed schreef het verzoek aan de vorst:

Dat zijne gemeente zich tot nu toe heeft moeten 
behelpen in een zeer gering locaal ter uitoeffening 
van de Godsdienst, dat zich onlangs een 
gelegenheid geboden heeft tot het koopen van een 
huisje, hetwelk men voornemens is als Bedehuis 
in order te brengen, dat men echter gehoord 
heeft, dat zulks zonder authorisatie van Z.M. den 
Koning niet mag geschieden.

Op 17 augustus 1827 liet Willem I weten akkoord 
te gaan.18 

Al snel was het huisje te klein. Het werd afgebro-
ken om plaats te maken voor een nieuwe synagoge. 
Om meer ruimte te krijgen, werd een deel van het 
kerkhof aan de Molensteeg geruild tegen een tuintje 
bij het terrein aan de Achterstraat. In 1834 werd de 
bouw aanbesteed. Toen het gebouw bijna klaar was, 
bleek het geld op. Daarom verzonnen de Joden een 
list. Eén van de kerkmeesters riep alle mannelijke 
Joden uit de stad in de nieuwbouw bijeen. Na een ge-
meenschappelijk gebed was het gebouw bestempeld 
tot bedehuis en kon daarom niet meer in beslag wor-
den genomen. Maar gelukkig tastten Enschedese in-
gezetenen diep in de beurs voor de synagoge voor de 
73 Joden in het stadje, die op 22 augustus 1834 kon 
worden ingewijd.19 Toen de schrijver Harm Boom 
in 1846 op zijn rondreis door de provincie ook En-
schede aandeed, noteerde hij: ‘De mildheid schonk 
dit God’lijk bedehuis. En ’t nakroost zal dit dank-
baar nog herinneren.’ De zinnen herinnerden aan de 
mildheid van niet-Joodse stadsgenoten, die offerden 
voor de nieuwe synagoge.20 

Houten loods in tuintje
Op 7 mei 1862 had de stadsbrand ook de ‘sjoel’ van 
de Joden verwoest. Enkele dagen later kwamen de  
Enschedese Joden bijeen ten huize van het gemeente-
lid Salomon Abraham Cohen aan de Gronausestraat. 
Wat te doen? Voor herbouw was geen geld. De dui-
zend gulden uit het noodfonds voor de slachtoffers 
van de brand waren niet toereikend voor nieuw-
bouw. Op 15 augustus 1862 werd een nood synagoge 
ingericht in een houten loods in een tuintje vlakbij 
de ruïnes van de verbrande sjoel, op de hoek van 
de Oldenzaalsestraat en de Gronausestraat. Simon  
en Abraham Stofkooper brachten de Thorarollen 
binnen, die ze met gevaar voor eigen leven uit de 
brandende sjoel hadden gered. Eén daarvan was al 
in het sjoeltje van Hertog Barend gebruikt.

Op vele manieren probeerde de Joodse gemeen-
schap gelden bijeen te brengen voor een nieuwe sy-
nagoge. Want de vierduizend gulden die de brand-
verzekering had vergoed, was niet genoeg. Er werden 
bedeladvertenties geplaatst, ook in buitenlandse 
kranten. Bijna twee jaar na de brand waren er vol-Deze brief schreef drost Frederik Jan Sigusmund van Heiden tot Ootmarsum, in 1767.
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De Joodse begraaf
plaats aan de Kneed
 weg werd in 1928 in 
gebruik genomen.

doende geldmiddelen en kon de bouw worden aan-
besteed van een nieuwe sjoel aan de Achterstraat, 
later de Stadsgravenstraat 71. Het was een gebouw 
van vijftien bij bijna twaalf meter, één van de lange 
gevels grensde aan de straat. Links naast de syna-
goge kwam de nieuwe Joodse school. Weer kregen de 
leden van de Joodse gemeente geldelijke steun van 
niet-Joodse stadgenoten. Op 1 september 1865 – in 
de joodse jaartelling op 10 elloel 5625 – werd de sjoel 
ingewijd.21 In 1886 kon de Nederlands-Israëlitische 
Gemeente in Enschede ook haar eerste badhuis in 
gebruik nemen, het verbouwde huis A 26 Achter ’t 
Hofje. In 1888 werd de sjoel verbouwd en uitgebreid 
met bijgebouwen. Er werd toneel gespeeld en in de 
bijgebouwen waren feestelijke bals. Omstreeks 1920 
was de sjoel aan de Stadsgravenstraat te klein gewor-
den en gloorde nieuwbouw. De nieuwe synagoge kon 
eind 1928 worden geopend. In het begin van deze 
eeuw is de synagoge gerestaureerd en in 2004 weer 
in gebruik genomen. Op 20 april – twee dagen voor 
de heropening – meldde TC Tubantia boven een uit-
gebreid artikel Thorarollen kunnen de kast weer uit. Na 
drie jaar renoveren ging de synagoge van Enschede 
weer open. De sjoel, die 580 zitplaatsen telt, is sinds 
2013 buiten gebruik.

Joden buiten de stad
Volgens Christenen waren Joden omstreeks het mid-
den van de achttiende eeuw heidenen, die hun over-
ledenen niet binnen de stadsmuren of stadsgrenzen  
mochten begraven. De enkele Joodse gezinnen die 
toen in Enschede woonden, beleden hun geloof in  
Oldenzaal, waar een kleine groep geloofsgenoten 
woonde die vanaf 1765 een huissynagoge had.22 Toen 
in 1768 in Enschede een lid uit een Joods gezin over -
leed, kreeg de familie van het gemeentebestuur een  
lapje heidegrond toegewezen, ver weg buiten de stad, 
aan de Molensteeg, een verlaten zandweg die later 
Molenstraat ging heten, waar Joden voortaan hun 
doden een laatste rustplaats mochten geven.23 Hier 
werd in 1835 Alexander Mozes Jongbloets, de eer-
ste parnassijn (kerkmeester) van de Joodse kerk in 
Enschede onder de ringgemeente Oldenzaal, begra-
ven.24 

In 1837 moest de Joodse gemeente in Enschede 
op zoek naar een nieuwe begraafplaats, want hun 
dodenakker aan de Molenstraat raakte vol. Boven-
dien wilde de gemeente de Molenstraat verbreden 
en de begraafplaats belette dat.25 Intussen bleek de 
visie van de gemeente te zijn gewijzigd. Uit de cor-
respondentie over een nieuwe locatie voor de be-
graafplaats werd duidelijk, dat Joden in de achting 
van andersdenkenden waren gestegen, want hun 
overledenen mochten voortaan op de algemene be-
graafplaats worden begraven. En er zou geen apart 
gedeelte voor Joden worden aangewezen: 

... wil geen afzonderlijke begraafplaats kunnen 
afnemen [van het totaal] dan dat de Israëlieten, 

wier aantal alhier gering is, met die uitzondering 
konden begraven worden. 

De brief, ondertekend door burgemeester Hendrik 
ter Kuile, attendeerde de Joodse kerkenraad er op 
‘.... dat hier ter stede, voor eene matige prijs een ge-
schikte plek grond’ zou zijn te vinden. De kerken-
raad vond een stuk grond, aan de Kneedweg. Eén 
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probleem moest nog worden opgelost: er was geen 
geld voor de koop van de grond en de aanleg van de 
begraafplaats. De raad schroomde zelfs niet de ko-
ning te vragen om een subsidie:

Dat de Israëlitische Gemeente op hunne 
tegenwoordige begraafplaats geen ruimte meer 
heeft om hunne lijken te begraven en hunnen 
kerkelijke wet aan hen niet veroorlooft om de 
lijken op te delven en daarvoor nieuwe in de plaats 
te stellen.

Na vier jaar praten en brieven schrijven was in sep-
tember 1841 de nieuwe begraafplaats klaar en werd 
de jeugdige Betje Muller, geboren in 1822 in Die-
penheim, getrouwd met Antonie Salomon Menco, 
als eerste op de tweede Joodse begraafplaats aan de 
Kneedweg begraven. De stoffelijke resten van de on-
geveer tachtig Joden die aan de Molenstraat in de 
voorbije jaren ter aarde waren besteld, werden over-
gebracht.26 In 1928 werd deze begraafplaats geslo-
ten. Alleen naaste verwanten mochten nog worden 
bijgezet, maar daarvan werd nauwelijks gebruik ge-
maakt. De Joden hadden een eigen begraafplaats 
gekregen, aan de Noordesmarkerrondweg, naast de 
Algemene Oosterbegraafplaats, aan de achterkant 
grenzend aan de R.K. Begraafplaats aan de Gro-
nausestraat. De gemeente Enschede had veertigdui-
zend gulden beschikbaar gesteld voor de inrichting 
van het kerkhof. Als tegenprestatie stond de Israë-
lische Gemeente de grond aan de Kneedweg af die 
aanvankelijk was bedoeld voor het uitbreiden van 
de begraafplaats daar. Op 27 januari 1928 werd op 
speciaal verzoek van de familie Iz. Menko het stof-
felijk overschot van mevrouw G. Menko-Spanjaard 
als eerste ter aarde besteld. Op 5 maart 1928 werd de 
begraafplaats officieel in gebruik genomen, in aan-

wezigheid van de gemeentebestuurder van Enschede 
en Lonneker en afgevaardigden van diverse Joodse 
organisaties.27

‘Stempel van onverdraagzaamheid’
Een belangrijke Joodse speler in de Enschedese tex-
tielindustrie werd Marcus Levie (Marc) van Gelde-
ren, die van boekhouder bij S.J. Spanjaard in Borne 
was opgeklommen tot bedrijfsleider van de N.V. 
Stoomweverij Nijverheid. Hij was per 1 november 
1892 in deze functie benoemd, kocht vijf aandelen 
met een nominale waarde van duizend gulden per 
stuk en kreeg een jaarsalaris van drieduizend gulden 
met gratis wonen in ‘de heerenhuizing en daarachter 
gelegen tuin’ aan de Haaksbergerstraat 50.28 

Van Gelderen was in de jaren tachtig al lid gewor-
den van de Fabrikanten Vereeniging Enschede. Hij 
was toen nog vennoot bij de Joodse firma Weyl & 
Co., dekenstikkerij en weverij, die later werd ver-
kocht werd aan De Nijverheid.29 Van Gelderen was 
zich bewust dat vele Nederlanders antisemitische 
gevoelens koesterden, ook in Enschede, maar had 
het volste vertrouwen dat zijn Enschedese collega’s 
van de FVE zijn verzoek positief zouden benaderen. 
Hij werd dan ook toegelaten. 

Hoe anders verliep het, toen Van Gelderen zich 
eind 1890 kandidaat stelde voor het lidmaatschap 
van de vereniging De Groote Sociëteit. Als over-
tuigd aanhanger van het streven naar politieke en 
sociale gelijkheid van de Joden meende hij dat hij 
zou slagen en verwachtte niet een directe afwijzing 
op grond van zijn Jood-zijn. Wie lid was van de So-
ciëteit, kreeg meteen toegang tot de lokale textiel-
elite, een groep hervormde en doopsgezinde families 
die soms al eeuwenlang in Enschede woonden en in 
de Sociëteit de dienst uitmaakten. Maar in de loop 

Geld ‘van buiten’ voor Nijverheid
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der jaren hadden deze families, Van Heek, Ter Kuile, 
Blijdenstein, Jannink, Stroink, Ledeboer, Scholten, 
Ten Cate, zich steeds meer afgesloten van de families 
van de opkomende Joodse fabrikanten. Het was een 
combinatie van afweer tegen nieuwkomers, een niet 
onbekende trek van Twentenaren in het algemeen, 
en antisemitisme.30

Marc van Gelderen kreeg 24 november 1890 een 
simpel briefje met de mededeling, dat hij niet was 
toegelaten tot De Groote Sociëteit, hij was niet door 
de ballotage gekomen. In een Open Brief aan de leden 
van De Groote Sociëteit uitte hij zijn kwaadheid over 
zoveel onwil en onbegrip:

Gij, déballoterende meerderheid, hebt uit uw 
midden geweerd een medeburger, omdat hij, gij 
schroomt immers niet het te bekennen, door 
het toeval van geboorte Jood is, doch gij hebt U 
daarmede het stempel van onverdraagzaamheid 
op het gelaat gedrukt, het brandmerk van 
rassenhaat op het voorhoofd, een mistig aureool 
van domheid en vooroordeel om de slapen. [...] 
Gij geeft U bloot als vrijzinnig in woorden, doch 
jammerlijk bekrompen in werkelijkheid, want 
onwankelbaar vast staat bij mij de overtuiging, dat 
gij niet mijn persoon, daarvoor acht ik mij te hoog, 

maar, ik moet het herhalen, in mij den Jood hebt 
getroffen.31

Verrast was Van Gelderen zeker niet, want hij had 
in de wandelgangen al collega’s horen mompelen, in 
termen als ‘gebrek aan ontwikkeling en beschaving, 
kleingeestigheid, naijver, afgunst’.32

Aanstootgevend gedrag
In de jaren daarna volhardden Enschedese families 
en zeker de Enschedese fabrikanten in hun kritische, 
afwijzende houding tegenover de Joden. Dat bleek 
weer eens in maart 1909, toen twee firmanten van 
N.J.Menko, Julius en Miljam Menko, lid wilden wor-
den van de FVE. Het leek dat ze weinig weerstand 
zouden ondervinden, want Marc van Gelderen van 
De Nijverheid was al jaren een gewaardeerd lid. Jan 
van Heek, de toenmalige president van de fabrikan-
tenclub, had met beide firmanten verkennende ge-
sprekken gevoerd, waarna hij een positief advies 
uitbracht. De algemene vergadering van de FVE be-
richtte eind maart 1909 dat ‘de toetreding der firma 
N.J. Menko een belangrijke aanwinst was voor de 
vereniging en dat het haar zoo gemakkelijk moge-
lijk moet worden gemaakt om lid te worden, alles na-
tuurlijk overeenkomstig de statuten’. Dat betekende 

Marc van Gelderen 
speelde aan het einde 
van de negentiende 
eeuw een belangrijke 
rol in Enschede. Hij 
was op 21 mei 1882 
getrouwd met Rebekka 
(Betje) Meijers, dochter 
van een Almelose 
middenstander. Ze 
kregen vier kinderen: 
van links naar rechts 
Max, Frits, Karel en 
Lo(dewijk).
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dat Menko hetzelfde fabrieksreglement moest in-
voeren als de overige leden van de FVE. 

Een andere voorwaarde was, dat alle kinderen die 
bij N.J. Menko werkten, verplicht de Fabrieksschool 
moesten bezoeken.34 Op 1 januari 1894 had de FVE 
namelijk besloten, dat al haar leden op 1 april 1894 
lid moesten zijn van de Vereeniging ‘De Fabrieks-
school’, op straffe van uitsluiting. Die maatregel 
was genomen, omdat de fabrikanten zoveel waarde 
hechtten aan een goede scholing, maar vooral om 
overheidsingrijpen te voorkomen, want ook het on-
derwijs wilden de Heeren zelf in de hand houden. 
Drie bedrijven, alle geleid door Joodse onderne-
mers, waren het toen oneens geweest met dit be-
sluit, namelijk S.J. Menko & Zonen, N.J. Menko en 
de Stoomweverij Nijverheid van Marc van Gelderen. 
Gedrieën werden ze daarom uit de ledenlijst van de 
FVE geschrapt. In mei 1898 was de Nijverheid weer 
lid geworden. En in 1910 werd N.J. Menko weer in 
de gelederen van de FVE opgenomen. 

De toetreding tot de vereniging betekende ook dat 
een nieuw lid volgens de geldende bepaling de eerste 
zes maanden geen recht had op steun van de ver-
eniging, als er onverhoopt een staking uitbrak. De 
firmanten van Menko lieten weten hiertegen niet 
het minste bezwaar te hebben. Ze hadden weinig 
te duchten, want de verhouding met hun arbeiders 
was goed en er waren geen problemen te verwach-
ten. Maar dat bleek een verkeerde veronderstelling. 
De Menko’s hadden de situatie in hun bedrijf ver-

keerd ingeschat. Want enkele dagen later bracht de 
socialistische vakbond ANBT De Eendracht een uit-
gebreide klachtenlijst over het bedrijf naar buiten. 

De grieven van de arbeiders betroffen onder meer 
het willekeurige, aanstootgevende gedrag van de ba-
zen, de willekeurige verdeling van zware en lichte 
kettingen waardoor sommigen hun geld gemakke-
lijker verdienden dan anderen, de stank van de wc’s, 
de viering van kerkelijke feestdagen waarvoor de 
werkgever geen vrijaf gaf. Het was ook lastig dat de 
fabrieksklok niet gelijk liep met de klokken van de 
andere textielfabrieken, want de arbeiders kregen 
een boete wanneer ze een paar minuten te laat ar-
riveerden in de fabriek. Firmant Julius Menko kon 
weinig anders dan de FVE – inmiddels onder leiding 
van W.A.S. ter Kuile, mededirecteur van E. ter Kuile 
& Zoon, die Jan Herman van Heek had opgevolgd – 
te melden dat ze de informatie naar eer en geweten 
hadden verschaft.35 

De klachten van de bond en de weigerachtige hou-
ding van de Menko-firmanten waren aanleiding tot 
een staking die op 1 mei 1910 begon. In totaal 184 
wevers en 85 hulpwevers legden het werk neer. Pas 
op zaterdag 13 augustus 1910 ging iedereen weer aan 
het werk. De staking leverde weinig op. Er was alleen 
een elektrische fabrieksklok gekomen en de privaten 
werden voortaan zoveel mogelijk buiten werktijd ge-
ledigd. Gedane beloften werden niet nagekomen, de 
onrust groeide weer, maar de arbeiders van Menko 
hadden hun lesje geleerd, de Heeren winnen altijd.36

Nieuwe Joodse ondernemingen

De zonen van Marc van 
Gelderen, van links 
naar rechts Lo(dewijk), 
Max Jacques, dr. 
Frederik (Frits) Marinus 
en Karel Robert 
Leonard. Zij waren 
gevieren werkzaam bij 
de Nijverheid. 


