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Een fabrikant pur sang was hij zeker niet, Sigmund Menko, 

medefirmant van de weverij N.J. Menko en de spinnerij Roombeek 

in Enschede. Zijn broers Julius en Miljam waren tot hun overlijden 

in de jaren dertig het gezicht geweest van het bedrijf. Sigmund – Sig 

voor intimi – viel vooral op door zijn vele nevenactiviteiten voor 

de Joodse gemeenschap in Enschede. Bij de viering van Sigmunds 

zeventigste verjaardag op 23 april 1950 vertelde mededirecteur 

en familielid Ernst Krudop, hoe hij Sig had leren kennen: ‘Een 

voorvechter, soms een geducht tegenstander. Daarom: bewonderd  

en benijd, meer gerespecteerd dan geliefd.’ Begin jaren dertig was 
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Sigmund zijn overleden broer Miljam opgevolgd 
als voorzitter van de Nederlands Israëlitische Ge-
meente, al was het met ‘frisse tegenzin’. Al snel 
groeide hij uit tot de uitgesproken leider van de 
Joodse gemeenschap in Enschede. In de Tweede We-
reldoorlog was hij dan ook de aangewezen man om 
de Joodsche Raad Enschede te leiden.1

Op 10 mei 1940, die zonnige vrijdag vóór Pink-
steren, waren de Duitsers in alle vroegte ons land 
binnengevallen.2 Sigmund Menko reageerde tame-
lijk laconiek:

Onze mening dat we achter de waterlinie beter 
zouden zitten dan in Enschede is geheel fout 
gebleken. In Enschede is alles heel rustig te werk 
gegaan. Alles was al gebeurd toen de mensen 
opstonden.3

Al snel kregen de Menko-bedrijven te maken met de 
maatregelen die de bezetters kort na hun entree in 
ons land afkondigden, in het bijzonder voor spinne-
rijen.4 Op 1 juli 1940 moesten de Nederlandse ka-
toenspinnerijen vierduizend ton Amerikaanse en 
zevenhonderd ton Egyptische katoen aan Duitsland 
leveren, bijna een kwart van de aanwezige voorra-
den.5 Het daaropvolgende jaar rekenden de bezet-
ters elke maand op 2.400 ton garens. Daardoor liep 
aan het eind van 1940 de grondstoffenvoorziening 
van de katoenindustrie helemaal vast, al kwam er in 
1941 af en toe nog wat Amerikaanse en Russische 
katoen binnen. Bij Van Heek & Co. maakten spin-
ners allerlei garens van celvezels, afval van vlas en 
zelfs papier. Weefgetouwen verwerkten papier en 
lompen, vooral voor de verplichte, maar overigens 
goed betaalde leveringen aan de Duitsers. Toen er 
geen steenkolen meer konden worden aangevoerd, 
werden de ketels gestookt met bruinkool, hout of 
stobben. Bepaalde gedeelten van het bedrijf moes-
ten worden stilgelegd, omdat er geen brandstof meer 
was of omdat er geen grondstoffen meer waren.6 

Vrijwel alle Enschedese textielfabrieken hebben 
voor de Duitsers opdrachten uitgevoerd. Op de Liste 
der für die Wehrmacht arbeitenden Betriebe treffen we 
de namen aan van de volgende bedrijven: W.J.N. 
Bau richter, Blijdenstein & Co., Gebr. Van Heek, 
Van Heek & Co., G.J. van Heek & Zn., Gerh. Jan-
nink & Zn., Nico ter Kuile & Zn., Ter Kuile Crom-
hoff, N.J. Menko, K.H. Robers, J.F. Scholten & Zn., 
NV Twentsche Text. Mij, Textielfabriek Holland en 
H. Wissink.7 Deze lijst maakten de Duitse bezetters 
in 1941, niet lang na het uitbreken van de oorlog. 
Alle textielfabrieken hadden verplichte leveringen 
aan Duitsland opgelegd gekregen. Van Heek & Co. 
werkte hiervoor zelfs vier maanden achtereen in drie 
ploegen.8 De achtergronden waren begrijpelijk: de 
bedrijven wilden zoveel mogelijk werkgelegenheid 
behouden. Want werk betekende niet alleen omzet, 
mogelijk zelfs winst, maar zo bleef ook het in de ou-
tillage geïnvesteerde kapitaal behouden en werd de 
deportatie van werknemers voorkomen.9 Op de ach-

tergrond speelde de permanente dreiging van het 
wegvoeren van spindels en weefgetouwen.10 

De omzetten van de textielondernemingen daal-
den in de eerste oorlogsjaren, maar of de fabrikanten 
reden tot klagen hadden, valt te betwijfelen. Karel 
van Gelderen, de Joodse directeur van de Nijverheid 
in Enschede, vertelde in 1943, dat elke firma ‘een 
behoorlijke winst mocht maken’, die hij schatte op 
tien tot vijftien procent. Hij wist zeker dat de orders, 
door het Duitse leger geplaatst, ook inderdaad wa-
ren uitgevoerd. Deze bedroegen in Twente naar zijn 
schatting dertig tot veertig miljoen gulden. De afge-
werkte goederen werden met een fabrieksauto naar 
het station in Enschede gebracht, vanwaar ze naar 
Duitsland werden getransporteerd. ‘Zoolang er iets 
te halen was, werkten de Duitsers goed samen en tra-
den zij correct op’, aldus Van Gelderen. De textielfa-
brikanten kregen het na de eerste twee jaren, toen 
de meeste fabrieken nog weinig problemen kenden, 
zwaar te verduren, door gebrek aan brandstof en 
grondstoffen. Iedere fabrikant probeerde het bedrijf 
zo goed mogelijk door de oorlog te loodsen en zoveel 
mogelijk personeel aan het werk te houden, ook om 
te voorkomen dat de arbeiders in Duitsland te werk 
werden gesteld.11

Arisering van Menko
In Enschede was, evenals overigens in veel andere 
gemeenten in ons land, het verzet tegen de Duitse 
overheersers al vroeg op gang gekomen. Alom had-
den zich kleine, zelfstandig opererende verzets-
groepjes gevormd, die van elkaars bestaan niets 
wisten. Her en der werden prikacties gehouden te-
gen maatregelen van de Duitsers. Geleidelijk nam 
het verzet een meer georganiseerde vorm aan, het 
werd ook minder openbaar, maar wel grimmiger.15 
De meeste Enschedese fabrikanten wilden wel een 
rol spelen bij de materiële ondersteuning van illegale 
activiteiten. Ze vormden binnen de samenleving in 
deze streek een financieel-economische elite, be-
schikten over materiële zaken als geld, textiel, huis-
vestingsplaatsen en arbeidsplaatsen voor onder-
duikers en konden vanuit deze bijzondere positie 
hulp verlenen. Jan van Heek, president-commissa-
ris van Rigtersbleek en Van Heek & Co., had door 
zijn actieve en betrokken optreden in de jaren der-
tig veel gezag opgebouwd, in het bijzonder toen hij  
zich namens de Twentse fabrikanten sterk maakte 
voor de devaluatie van de gulden. De Joodse fami- 
lies in Enschede kende hij goed, zeker de familie  
Menko.16 

Al in oktober 1940 waren de Duitsers begonnen 
met het ‘ariseren’ van bedrijven.17 Joden met belang-
rijke functies kregen ontslag en bedrijven die Joods 
bezit waren, werden onteigend en/of gesloten. Alle 
bedrijven met een Joodse directie, Joodse eigena-
ren of een aanzienlijk belang in Joodse handen, wer-
den verplicht zich te melden bij de Wirtschaftsprüf-
stelle, het Bureau voor Economisch Onderzoek.18 De 
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Jan Herman van Heek had in zijn actieve jaren als eerste firmant van Rigtersbleek veel gezag 
opgebouwd in Enschede. Hij was in de oorlogsjaren president-commissaris van de Menko-
fabrieken en zamelde ruim twee ton in voor Joodse onderduikers. Van Heek is hier afgebeeld op 
een crayonschets die de Franse kunstenaar Alexis Vollon in 1938 van hem maakte.

directeuren van de Enschedese fabrieken Menko en 
Roombeek – waar zo’n vijftienhonderd mannen en 
vrouwen werkten – hadden in september 1940, we-
tende wat de Duitsers van plan waren, al een stap te-
rug gedaan en zich laten vervangen door niet-Joden, 
een zogenoemde schijnarisering. De nieuwe direc-
teuren waren Dicky ten Winkel en A. Kroese jr. uit 
Koog aan de Zaan.19 Begin december veranderde het 
bedrijf van naam, want elk verband met de vroegere 
niet-arische eigenaren moest worden uitgesloten. 
Jan van Heek, benoemd tot president-commissaris 
van de Menko-bedrijven, bedacht de nieuwe naam: 
Textielondernemingen v/h N.J. Menko NV. Direc-
teur J.D. Boltjes van de Twentsche Bank, die nauw 
was betrokken bij de ontwikkelingen bij Menko, 
schreef hierover aan Jan van Heek:

Ongetwijfeld moet het voor de Heeren Menko 
wel zeer hard zijn, dat bij al het leed, hetwelk 
ten gevolge van het aan de orde gestelde 
Jodenvraagstuk over hen is gekomen, thans ook 
nog hun oude, alom bekende firmanaam officieel 
zal moeten worden opgeofferd, maar indien een 
volledige arisering volgens de opvattingen van 
de huidige machtshebbers zulks vereist, zullen 
ook hun belangen door dit zware offer op de beste 
wijze worden gediend.20

In maart 1941 verscheen de verordening die het de 
bezetter mogelijk maakte Joodse bedrijven voort-
aan te laten leiden door een Verwalter, een bewind-
voerder, en ook om de bedrijven te verkopen.21 Niet 
alleen Joodse eigenaren verzetten zich heftig, ook de 
Twentse industriëlen vreesden dat de Duitse meer-
derheid in de te ariseren bedrijven de samenwerking 
met de overige fabrikanten zou bemoeilijken. Sig 

Meest dramatische gebeurtenis uit geschiedenis van de Nijverheid
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Sigmund en Emmy Menko woonden sinds 1916 
in hun villa aan de Rembrandtlaan 52, later de 
M.H.Tromplaan, tegenover het Volkspark. Ze hadden 
hun huis laten ontwerpen door Karel de Bazel, die 
ook Het Stokhorst van hun vrienden Gerhard Jan-
nink en Tini van Heek had gebouwd. Dat was voor 
de Joodse familie Menko een aanbeveling, want nu 

wisten ze zeker dat de Enschedese elite hun architec-
tenkeuze zou weten te waarderen, schreef Annelies 
van der Zouwen in haar boek over de familie Menko. 
In mei 1914 was het huurhuis van Sigmund Menko 
en zijn vrouw Emmy van Dam afgebrand, nadat een 
geiser was ontploft. Ze vroegen De Bazel om een 
totaalconcept van hun nieuwe villa, exterieur en inte-

rieur inclusief meubels, lampen en kleden. Ze wens-
ten een architectonisch opmerkelijke en tegelijkertijd 
modern geoutilleerde stadsvilla. De Bazel was ook 
de architect van de villa van Sigmunds zoon Miljam, 
aan de overkant van de straat, op nummer 53, het 
latere Hotel Memphis.

Menko had geen probleem met een deelneming door 
de Duitsers van bijvoorbeeld veertig procent.22 Maar 
eind 1942 werd Menko alsnog geheel overgenomen 
door de Wirtschafsprüfstelle, nadat in mei 1941 al 
een Verwalter was aangesteld. Sig Menko was tevre-
den, want al was zijn bedrijf volkomen geariseerd, 
het was bij Jan van Heek in goede handen. ‘Pips van 
Heek is […] een uiterst vertrouwde president-com-
missaris, ook van Roombeek […], een allround tex-
tielman’, zei hij over Van Heek die Jan aanduidde 
met diens bijnaam Pips, die vooral in familiekrin-
gen werd gebruikt.23 De nieuwe aandeelhouders wa-
ren Menko (voor een kwart), drie Van Heekbedrij-
ven: Van Heek & Co., Rigtersbleek en Schuttersveld, 
en verder Blijdenstein & Co., J.F. Scholten & Zn., de 
Twentsche Bank en Heldring & Pierson.24 

Geen vrijstelling 
De Duitsers pakten de Joden steeds harder aan. Om-
dat een groep Joden telefoondraden zouden hebben 
doorgesneden, sabotage dus, pakten de Duitsers in 
de nacht van 13 op 14 december 1941 in Enschede 
105 Joodse mannen – meest jonge – op om ze vervol-
gens naar Mauthausen te transporteren, een Oos-
tenrijkse grensplaats waar sinds 1938 een concentra-
tiekamp van de Duitsers was gevestigd. Gevangenen 
werden er doodgeslagen, opgehangen of doodge-
schoten. De Duitsers gaven dan als doodsoorzaak 

op een hartstilstand, longtuberculose of andere on-
controleerbare ziekten. Van de Enschedese mannen 
kwam niemand terug.25 Overal in de stad beperkten 
bordjes met de tekst ‘Voor Joden verboden’ hun be-
wegingsruimte. Op 18 september 1942 hielden de 
bezetters in Enschede weer een razzia om de man-
nen beneden de zestig die zich niet hadden gemeld 
voor de kampen, op te pakken en weg te sturen. Sig 
Menko liep grote kans ook te worden gedeporteerd. 
Hij was namelijk voorzitter van de Joodsche Raad, 
een door de Duitse bezetter in 1941 in het leven ge-
roepen Joodse organisatie die de Joodse gemeen-
schap in Nederland moest besturen. Via deze raad 
gaf de bezetter bevelen door aan de Joodse gemeen-
schap en haar leiders. 

Sigmund Menko vroeg zijn vriend Jan van Heek 
hem te helpen een vrijstelling te krijgen. Hij had 
gehoord dat Albert Spanjaard, van de gelijknamige 
Joodse textielfabriek in Borne, een bescherming van 
zichzelf en zijn huisgenoten had geregeld en vrijge-
steld was van elke Arbeitseinsatz. Menko had wel 
een zogenoemd Sperrstempel, waarin stond dat hij 
was vrijgesteld van Arbeitseinsatz, maar de waarde 
ervan was betrekkelijk, hadden anderen al onder-
vonden. Menko was bang dat de Duitsers hem ook 
zouden oppakken nu zijn medebestuurder Van Dam 
van de Joodse Raad op die 18de september was ge-
arresteerd. Een ruimere bescherming, die klaarblij-
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kelijk enkele keren was verleend, zou hem bijzonder 
welkom zijn, schreef hij Van Heek.26

Van Heek vroeg de volgende dag advies aan de 
Haagse bankier mr. E.E. Menten, commissaris bij 
Menko, die goed was ingevoerd in Haagse kringen, 
en aan Edo Bergsma, die tot 1932 burgemeester van 
Enschede was geweest en bekend stond om zijn nog 
steeds actuele en vooral invloedrijke netwerk in de 
landelijke politiek. Hij wilde Menko en zijn gezin 
vrijwaren voor de gevaren, die ieder van diens ge-
loofsgenoten boven het hoofd hingen. Hij verwees 
naar Menko’s grote verdiensten voor de Joodse ge-
meenschap in Nederland en in het oosten van het 
land, zeker in Overijssel. Het was Van Heek wel be-
kend dat vrijstellingen slechts bij hoge uitzondering 
worden gegeven, maar het was Albert Spanjaard ook 
gelukt.27 

Op advies van Menten en Bergsma diende Van 
Heek een verzoekschrift in bij K.J. Frederiks, se-
cretaris-generaal van het departement van Binnen-
landse Zaken, voor een vrijstelling van deportatie 
of andere maatregelen die Menko enige bescher-
ming zouden geven. Van Heek loofde de verdiensten 
van Menko, voor de stad, voor het onderwijs, voor 
zijn geloofsgenoten. Met enige collega’s die de brief 
medeondertekenden, meende hij – Menko was 66 –  
een poging te moeten doen, hem en zijn gezin het 
lot van zovele Joden te moeten besparen.28 In acht 
korte regels antwoordde de hoogste ambtenaar van 
het ministerie, dat de Commissaris-Generaal voor 
Bijzondere Aangelegenheden had beslist dat er geen 
Joden meer werden vrijgesteld van tewerkstelling in 
het buitenland.29 Daarom doken Menko en zijn echt-
genote Emmy Menko-van Dam in mei 1943 zelf on-
der. Een jaar later werden ze verraden, vermoedelijk 
door hun chauffeur. De Gestapo vierde uit vreugde 
over de arrestatie van de voorzitter van de Joodsche 
Raad een champagnefeest. Van 11 mei tot 4 septem-
ber 1944 werden de Menko’s gevangen gehouden in 
het kamp in Westerbork, daarna overgeplaatst naar 

Theresienstadt, waar ze op 8 mei 1945 door de Rus-
sen werden bevrijd.30

Overduin en onderduikers
In het najaar van 1942 was in Enschede de hulp 
aan ondergedoken Joden en de Joden die een adres 
zochten om zich voor de vijand te verbergen, goed 
op gang gekomen. Kinderen kregen voorrang, zij 
mochten het eerst onderduiken. Dominee Leen-
dert Overduin en Sig Menko hadden veel geld no-
dig. Overduin, die behalve van zijn vrouw Maartje 
ook de steun genoot van zijn actieve en bevlogen zus-
ter Corry, wist dat het Nationaal Steunfonds (NSF) 
– onder de bezielende leiding van de Amsterdamse 
bankier Walraven (Wally) van Hall – hulp bood aan 
individuele Joodse onderduikers, verspreid over het 
gehele land.31 Corry ging bij Van Hall op bezoek, in 
Amsterdam, een familielid had het contact gelegd. 
Maar Van Hall was nog nauwelijks betrokken bij het 
probleem van de Joodse onderduikers. Corry kon 
hem ervan overtuigen, omdat de groep-Overduin 
Joden verspreid over ongeveer het gehele land had 
ondergebracht. De financiële nood onder de Joodse 
onderduikers was ‘algemeen benauwend’ geworden, 
waardoor verschillende families zich reeds uit wan-
hoop aan de Duitsers hadden overgeleverd. De erva-
ringen in Twente leerden dat er in de toekomst een 
enorm bedrag nodig was om deze ramp te voorko-
men en om het eenmaal begonnen werk tot het einde 
van de oorlog in stand te houden. Na enig nadenken 
beloofde Van Hall de Enschedeërs te steunen. Samen 
richtten ze de NSF-Vakgroep J op, specifiek voor 
hulp aan Joden.32 Deze vakgroep steunde Overduin 
en zijn helpers, niet direct met geld, maar zij zorgde 
er voornamelijk voor dat briefjes van duizend gulden 
die de Duitsers ongeldig hadden verklaard, en juwe-
len en dergelijke uit Joodse boedels die onderduikers 
aan Overduin hadden aangeboden, te gelde werden 
gemaakt.33

Maar de steun van het NSF was niet toereikend, er 

Onderduiken? Dat woord komt in onze vocabulaire niet voor
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moest baar geld beschikbaar komen. Jan van Heek, 
president-commissaris van Menko en andere tex-
tielbedrijven, vertrouweling van de Twentse fabri-
kanten, wilde helpen.34 Op 28 januari 1943 nodigde 
Van Heek fabrikanten van de grotere Enschedese on-
dernemingen uit voor een vertrouwelijke bespreking 
op 3 februari ’s middags om half drie in de vergader-
zaal van de Twentsche Bank in Enschede. Het doel 
was de fabrikanten over te halen een fors bedrag te 
storten, om daarmee Joodse onderduikers te steu-
nen.35 De actie werd een groot succes. De volgende 
dag al stelde Nico ter Kuile & Zonen NV duizend gul-
den beschikbaar, daarna reageerden ook anderen.36 
Toen begin april 1943 de situatie steeds nijpender 
werd, spoorde Sig Menko Jan van Heek per brief aan: 

….thans is nodig ongeveer zevenduizend gulden 
per maand. Ik ontvang van u fl. 3000,-. Gesteld 
dat u bereid bent maandelijks fl. 1500,- voor de 
nooddruftige Joden hierbij te voegen, dan zou ik 
nog een tekort hebben van fl. 2500,- tot 3000,- per 
maand. Ziet u kans dat te fourneren?

Uiteindelijk brachten de fabrikanten samen 
ƒ 233.850,-- bijeen, nu bijna 1,3 miljoen euro, waar-

mee Joden en hun gezinnen die moesten onderdui-
ken, werden geholpen. Het waren voornamelijk Jo-
den uit Enschede, maar ook enige uit andere Twentse 
gemeenten. De hoogste bijdragen kwamen, zoals in 
Enschedese fabrikantenkringen gebruikelijk was 
wanneer er geld werd ingezameld, van Van Heek & 
Co. en Rigtersbleek, die elk bijna veertigduizend gul-
den gaven. Ook enige particulieren uit de directe om-
geving van Jan van Heek tastten diep in de beurs. 
Edwina van Heek, schoonzus, schonk ƒ 7.800,--, 
zuster Bertha Jordaan-van Heek zevenduizend gul-
den. 

Toen Jan van Heek in de zomer van 1946 verslag 
uitbracht aan de gulle gevers, moest hij zich veront-
schuldigen dat het slechts een summiere rapportage 
kon zijn, omdat uit veiligheidsoverwegingen ‘ten op-
zichte van het alspeurend oog van den bezetter’ ui-
terste voorzichtigheid noodzakelijk was geweest. Bo-
vendien had hij de spannende septemberdagen van 
1944, toen veel Nederlanders dachten dat de bevrij-
ders in aantocht waren, een deel van zijn aanteke-
ningen vernietigd; daarom berustte het verslag ten 
dele ‘op geheugenwerk’. Van Heek dankte iedereen 
op wie hij in de periode tussen november 1942 en 
maart 1945 een beroep had mogen doen, voor hun 
bijdrage, die besteed was ‘voor de redding van Jood-
sche medemensen’.37 

Begin 1946 bedankte Sig Menko, met zijn echt-
genote behouden teruggekeerd uit Theresienstadt, 
Jan van Heek in een persoonlijke brief. Hij haalde 
de woorden aan die Van Heek sprak aan het slot van 
de officiële bijeenkomst in het kantoor van de Twent-
sche Bank, in 1940, woorden die ‘nooit door mij ver-
geten zullen worden’: 

Wij kunnen natuurlijk niets op papier zetten, maar 
ik beloof U op handslag, dat wij ons uiterste best 
zullen doen, Uw zaken zoo goed mogelijk door den 
oorlog heen te helpen en ze U daarna zoo mogelijk 
geheel intact weer terug te geven. 

Jan van Heek, bescheiden als altijd: 

De pogingen door mij en anderen gedaan om in 
de afgeloopen jaren vele Uwer geloofsgenooten 
in het leven te behouden en de industrieele 
ondernemingen aan wier hoofd U staat, te redden, 
zijn voortgevloeid uit den drang om in tijden 
van bitteren nood de last van anderen te helpen 
dragen. De belooning daarvan ligt in de daad 
zelve.38

Mede door de geldelijke steun van de fabrikanten en 
zeker ook de instelling en inzet van Sigmund Menko 
als voorzitter van de Joodsche Raad, overleefden 
550 van de ongeveer 1.300 Joden in Enschede de 
oorlog, landelijk gezien een hoog percentage, veer-
tig procent.39 Toen de oorlog voorbij was, had het 
steunfonds voor de Joden nog zevenhonderd gulden 
in kas. Dat bedrag kreeg de Stichting 1940-1945.40

Dominee Leendert 
Overduin zette 
zich in de Tweede 
Wereldoorlog samen 
met Sigmund Menko 
in voor Joodse 
onderduikers.


