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HOOFDSTUK 26 
 

Voor de joodse medemensen 
 
In Enschede waren de deuren van de Groote Sociëteit aan de Langestraat jarenlang gesloten 
gebleven voor joodse ondernemers. Uitsluitend hervormde en doopsgezinde fabrikanten en 
notabelen konden elkaar hier ontmoeten. De joden waren wel lid van de Fabrikanten 
Vereeniging Enschede, die vergaderde in de kegelzaal van de sociëteit. Maar niet iedereen 
kon lid worden van de ‘Grote Soos’. Soms was er ‘een keerl dee ze er nich bi’j wollen 
hebb’n’, maar zo lang het om ‘nette vromme leu’ ging, was er weinig aan de hand. Voor 
joden en katholieken bleef de deur echter dicht.1 Toen Marc van Gelderen, de joodse directeur 
van de textielfabriek De Nijverheid, zich eind 1890 kandidaat stelde voor het lidmaatschap, 
verwachtte hij niet te worden afgewezen. Als lid van de FVE vergaderde hij regelmatig met 
zijn collega-fabrikanten in het gebouw van de Sociëteit, weliswaar in een bijzaal en niet in de 
soos zelf, maar toch…. Van Gelderen kreeg echter een handgeschreven brief, waarin hem 
zonder enige verklaring werd meegedeeld dat hij geen lid kon worden. Hij werd kwaad toen 
hij hoorde dat zijn joodse afkomst de reden was.2  

Vele decennia lang leefden de elites van de gevestigde fabrikanten en van de nieuwe 
joodse industriëlen in vrijwel gesloten circuits naast elkaar. In de pauze van de voorstellingen 
in de grote zaal van de Sociëteit dronken de joodse bezoekers hun koffie in de koffiekamer, de 
leden van de Sociëteit namen hun vrouwen mee naar een sociëteitszaaltje. Het modehuis voor 
beide elites, Trautmann Menko, kon gerust twee dezelfde chique kledingstukken verkopen, 
want de kans dat de dames elkaar zouden treffen in hun robe, was uitermate klein.3 Deze 
sociale scheiding tussen de twee elites bleef jarenlang gehandhaafd. Een onaanvaardbare 
toestand, vond Jan van Heek. Hij was niet, zoals Herman van Heek (1876-1930), de kleinzoon 
van Jan’s oom Herman, en zijn broer Ludwig (1871-1931) een overtuigde antisemiet. Hij en 
zijn broers Gerrit Jan en Arnold hadden – hoewel van dezelfde generatie – liberalere ideeën 
over de plaats van joden in de Nederlandse en zeker ook de Enschedese samenleving. Zo 
bezocht Jan samen met zijn broer Gerrit Jan op 13 december 1928 de officiële opening van de 
nieuwe synagoge.4 Enschede telde op dat moment zo’n duizend joodse inwoners. De 
synagoge, vanwege zijn omvang, exotische schoonheid en uitstraling direct tot de mooiste van 
West-Europa gerekend, was zoals onder meer de Telegraaf schreef, de ‘voor iedereen 
zichtbare getuigenis van de welvaart, het zelfbewustzijn en de kracht van de joodse 
gemeenschap van Enschede’. Dit groeiende zelfbewustzijn betekende een keerpunt in de 
sociale verhoudingen tussen de protestantse en joodse ondernemers. Dat Jan en Gerrit Jan van 
Heek de opening van de synagoge hadden bijgewoond, was tekenend voor de veranderende 
verhoudingen.5 
 Kort daarna begonnen gesprekken om joodse fabrikanten opgenomen te krijgen in de 
sociëteit. Besloten werd de twaalf joden die zich hadden aangemeld, te balloteren. De 
kandidaten hadden de steun van de meest vooraanstaande liberaal denkende soosleden,  
‘eigenlijk iedereen van naam behalve Herman en Ludwig van Heek, die voor de drijvers in 
antieke richting worden gezien.’6 Op 16 juni 1929 vergaderde het bestuur over de mogelijke 
toelating. Jan van Heek kreeg maar een kleine meerderheid mee, maar een maand later waren 
de twaalf joodse ondernemers lid van de Groote Sociëteit.7 Deze stap op weg naar een betere 
verstandhouding betekende overigens niet het einde van de anti-joodse gevoelens die er in 
Enschede leefden. Begin jaren dertig hadden diverse protestantse ouders van kinderen die 
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hockeyden bij Prinses Wilhelmina, er bezwaar tegen dat enkele ‘meisjes van Menko’ lid 
werden.8  
 
Arisering van bedrijfsleven 
Het is waarschijnlijk Jan van Heek’s instelling tegenover de joden geweest die hem het 
vertrouwen opleverden van zijn collega Sig Menko. Deze was directeur van N.J. Menko en de 
spinnerij Roombeek, florerende bedrijven waar eind jaren dertig ruim tweeduizend 
weefgetouwen draaiden. Ongeveer vijftienhonderd mannen en vrouwen werkten er.9 Menko 
had van begin af aan geen enkel vertrouwen in de Duitse plannen. Met name de extreem 
antisemitische maatregelen, die tot doel hadden de joden in Europa te isoleren en te laten 
verpauperen, boezemden hem angst in.10 Daarom droeg hij al in september 1940 zijn 
bedrijven over aan enige mensen die hij vertrouwde. Daartoe behoorde Jan van Heek, die 
president werd van de raad van commissarissen. Een maand later gaven de Duitsers een eerste 
aanzet tot de zogeheten ‘arisering’ van het bedrijfsleven. Ze maakten bekend dat alle joodse 
bedrijven, alle bedrijven met een joodse directie, joodse eigenaren of een aanzienlijk belang in 
joodse handen, zich moesten melden bij de Wirtschaftsprüfstelle.11 Eind 1942 werd Menko 
geheel overgenomen door de Wirtschafsprüfstelle, nadat in mei 1941 een Verwalter was 
aangesteld.12 Sig Menko was tevreden, al was zijn bedrijf volkomen geariseerd, het was bij 
Jan van Heek in goede handen. ‘Pips van Heek is […] een uiterst vertrouwde president-
commissaris, ook van Roombeek […], een allround textielman’, zei hij over Van Heek die hij 
aanduidde met diens bijnaam Pips, die vooral in familiekringen werd gebruikt.13 
 

Davidster van De Nijverheid in Enschede 

 

In Enschede woonden in 1942 1.310 joden.14 Ze droegen allen de Davidster, een zespuntige ster, 

geel, met een diameter van ongeveer negen centimeter, waarop in zwarte Hebreeuws aandoende 

letters JOOD was geborduurd. Iedere jood moest vier sterren kopen, want op elk bovenkleed dat 

men droeg, moest er één worden genaaid. De joden waren verplicht de sterren zelf te betalen en 

voor elke ster een textielpunt van hun distributiekaart in te leveren. Geen jood mocht zich zonder 

ster op straat vertonen, zelfs niet voor het raam staan of in zijn tuin lopen.15 Navrant was dat de 

ster was gemaakt in Enschede, door de NV Stoomweverij Nijverheid, een door de joodse 

ondernemers Van Gelderen geleide textielfabriek, die op dat moment een Duitse beheerder had.16 

 

 
Geld voor onderduikers 
Maar de contacten gingen verder. Menko was voorzitter van de Joodse Raad in Enschede. 
Met zijn medebestuurders Isidoor van Dam en Gerard Sanders probeerde hij de joden te 
overreden onder te duiken. Ze kregen daarbij hulp van ds. Leendert Overduin, van de 
Gereformeerde Kerk in Hersteld Verband in Enschede, die onderduikadressen zocht en valse 
papieren en bonkaarten regelde. Vanaf 1942 kwam dit goed op gang. Er werd contact gelegd 
met de Amsterdamse bankier Walraven (Wally) van Hall.17 Deze stuurde geld en steunde dit 
werk op veel verschillende manieren, maar het was niet genoeg. Daarop sprong een aantal 
Twentse fabrikanten bij. Op 28 januari 1943 nodigde Van Heek fabrikanten van de grotere 
Enschedese ondernemingen uit voor een vertrouwelijke bespreking op 3 februari ’s middags 
om half drie in de vergaderzaal van de Twentsche Bank in Enschede. Het doel was de 
fabrikanten over te halen een fors bedrag te storten, om daarmee joodse onderduikers te 
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steunen.18 De actie werd een groot succes. De volgende dag al stelde Nico ter Kuile & Zonen 
NV duizend gulden beschikbaar, daarna reageerden de anderen.19 Uiteindelijk brachten de 
fabrikanten samen ƒ 233.850,-- bijeen, waarmee joden en hun gezinnen die moesten 
onderduiken, werden geholpen. Het waren voornamelijk joden uit Enschede, maar ook 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 gulden gaven. Ook enige particulieren uit de 
directe omgeving van Jan van Heek tastten diep in de beurs. Edwina van Heek schonk  
ƒ 7.800, -- , Bertha Jordaan-van Heek, Jan’s zuster zevenduizend gulden.  
 Toen Jan van Heek in de zomer van 1946 verslag uitbracht aan de gulle gevers, moest 
hij zich verontschuldigen dat het slechts een summiere rapportage kon zijn, omdat uit 
veiligheidsoverwegingen ‘ten opzichte van het alspeurend oog van den bezetter’ uiterste 
voorzichtigheid noodzakelijk was geweest. Bovendien had hij de spannende septemberdagen 
van 1944, toen veel Nederlanders dachten dat de bevrijders in aantocht waren, een deel van 
zijn aantekeningen 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 was besteed ‘voor de redding van Joodsche 
medemensen’.20 Mede door de geldelijke steun van de fabrikanten overleefden 550 van de 
ongeveer 1.300 joden in Enschede de oorlog, landelijk gezien een hoog percentage (veertig 
procent).21 Toen de oorlog voorbij was, had het steunfonds voor de joden nog zevenhonderd 
gulden in kas. Dat bedrag kreeg de Stichting 1940-1945.22 
 

Weerselose miskelk bleef in Amsterdam 

 

Op 20 oktober 1943 vierde Jan van Heek zijn zeventigste verjaardag. Een stel vrienden had het 

idee hem te verrassen. Het Rijksmuseum in Amsterdam was in het trotse bezit van een 

middeleeuwse avondmaalsbeker die tweehonderdvijftig jaar was gebruikt in het Stiftskerkje in 

Weerselo. Jan had een bijzondere band met dit kerkje, vele keren tekende hij het, ook samen met 

zijn kinderen en hun vriendjes van de tekenklas van Gerard van Haeften. En mede door zijn inzet 

en steun was het kerkje in de jaren 1932-1935 grondig gerestaureerd. 

De verguld zilveren miskelk is een pronkstuk van middeleeuwse goudsmeedkunst, met gedreven 

voet, stam en nodus, waarboven een gladde cuppa uit de zestiende eeuw.23 De kelk, uit de eerste 

helft van de dertiende eeuw, was in de Reformatietijd aan de Gereformeerden overgegaan en 

gebruikt als avondmaalsbeker. De voet vertoont voorstellingen uit het Nieuwe Testament: Christus 

aan het kruis met aan weerszijden de figuren van Maria en Johannes, en vier apostelfiguren. In 

1888 zag de Hervormde Gemeente zich genoodzaakt de kelk voor vijftienhonderd gulden aan het 

Rijk te verkopen, om de restauratie van het kerkje te kunnen betalen.24 

Namens de vrienden verzocht dr. C.C.W.J. Hijszeler, conservator van het Rijksmuseum Twenthe, in 

mei 1943 Van der Haagen, een vriendschappelijke relatie van Van Heek, chef van de op dat 

moment in Apeldoorn gevestigde afdeling Cultuurbescherming en Wetenschap van het ministerie 

van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming, of hij kon bewerkstelligen dat het Enschedese 

museum de kelk in bruikleen kreeg. Het zou een verrassingsgeschenk zijn voor Jan van Heek.  

Eind mei bracht de waarnemend hoofddirecteur van het Rijksmuseum C.M.A.A. Lindeman advies 

uit aan het departement. Er was veel waardering voor wat Van Heek op museaal gebied had 

gedaan, maar ‘dat deze erkentelijkheid zou moeten gaan ten koste van de Zilververzameling van 

het Rijksmuseum te Amsterdam, komt mij minder juist voor’. De kelk was een uniek stuk en een 
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van de vroegste voorbeelden van de in het museum aanwezige zilverkunst, ‘dat in het ensemble 

van onze verzameling niet mag ontbreken’. Bovendien achtte Lindeman het een ‘bedenkelijk 

praecedent’. Zulke jubilea kwamen vaker voor en zouden dan met dit precedent een ‘bedenkelijke 

frequente verarming’ betekenen voor het museum. Bovendien hadden ook andere provinciale 

musea dergelijke verzoeken gedaan. ‘Hoe zou op deze wijze het Rijksmuseum zijn taak om de 

grote representatieve verzameling des Rijks te zijn, kunnen blijven vervullen.’25 Van der Haagen 

moest Hijszeler dan ook per brief van 5 juli 1943 berichten, dat het plan niet kon doorgaan.26 

 

 
Van Heek kwam ook Menko persoonlijk te hulp, toen in de loop van 1942 de razzia’s 
toenamen en het risico groot werd dat ook Menko zou worden opgepakt. Isidoor van Dam 
was dat op 18 september overkomen. Menko was bang dat hij de volgende zou zijn en vroeg 
Jan of die niet beschikte over relaties die hem hiervoor zouden weten te beschermen. Hij had 
gehoord dat Albert Spanjaard, van de gelijknamige joodse textielfabriek in Borne, een 
bescherming van zichzelf en zijn huisgenoten had geregeld en vrijgesteld 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 
ondervonden.27 Op advies van de Haags bankier mr. E.E. Menten, die commissaris was bij 
Menko, en de oud-burgemeester van Enschede, Edo Bergsma, diende Jan een verzoekschrift 
in bij de secretaris-general van Binnenlandse Zaken, K.J. Frederiks. Hij loofde de verdiensten 
van Menko, wees op zijn leeftijd – 66 jaar – en verzocht vrijstelling van deportatie.28 Dat 
werd enkele dagen later kortaf geweigerd.29 Daarop dook Menko in mei 1943 onder, met zijn 
vrouw Emmy Menko-van Dam. Een jaar later werden ze verraden. Van 11 mei tot 14 
september verbleven ze in Westerbork, daarna werden ze overgeplaatst naar Theresienstadt. 
Daar werden ze op 8 mei 1945 door de Russen bevrijd.30 Begin 1946 bedankte Sig Menko 
Van Heek voor alles wat hij gedaan had. Hij vroeg instemming voor zijn plan om op de een of 
andere manier – een gedenkteken bijvoorbeeld, of een schilderij – de herinnering aan de 
gebeurtenissen vast te houden. Maar Van Heek bedankte. ‘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.’31 
 
‘Als een vaderlijke vrind’  
Van Heek kreeg nog op een heel andere manier te maken met het verzet. Zijn dochter Anneke 
– in 1942 geslaagd voor haar verpleegstersexamen – leerde het volgende jaar, tijdens de 
paasdagen, Jan Kessler kennen. Anneke, het meisje dat in haar schooljaren de ene na de 
andere kalverliefde had beleefd, was nu echt verliefd. Er werden plannen gemaakt voor de 
verloving. Op 29 maart 1944 kwamen de ouders van Jan naar ’s Heerenberg, om kennis te 
maken, om over een verlovingsdatum te spreken en een datum te bepalen voor een 
bijeenkomst van de twee families, in Huis Bergh of op ‘t Roessingh.32 Op Tweede Paasdag, 
10 april 1944, verloofden Anneke en Jan zich. Jan van Heek was bijzonder verheugd dat zijn 
jongste dochter een levenspartner had gevonden. Hij had de indruk dat Anneke een goede 
keuze had gemaakt.33  

Jan Kessler was een verzetsman, hoofd van een inlichtingengroep van de CID, sinds 
het begin van 1944 verantwoordelijk voor de organisatie van alle inlichtingenactiviteiten in 
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het gebied ten oosten van de IJssel. Maar de relatie hield geen stand: Anneke kreeg twijfels en 
schrok voor het huwelijk terug. Ze verbrak vervolgens de verloving.34 Dat hield niet het einde 
in van de contacten tussen Kessler en de familie Van Heek. Maar daaraan kwam een abrupt 
einde. Op 15 november 1944 werd Kessler door de Gestapo gegrepen, gemarteld en 
vermoord.  

De laatste avond van zijn leven bracht Jan Kessler door bij Aurelia en Ben ter Kuile, 
op ’t Hoveke in Enschede. ‘We zullen Jan’s geheimzinnige bezoeken en zijn stille, bescheiden 
persoonlijkheid niet licht vergeten’, schreef Ben ter Kuile, de echtgenoot van Aurelia van 
Heek, in zijn herinneringen aan de laatste acht maanden van de Duitse bezetting. Ter Kuile 
was plaatselijk commandant van de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten, waarbij 
Aurelia hem ondersteunde. ‘Hij was een taaie en fanatieke ondergrondsche strijder, een 
lichtend voorbeeld voor het nageslacht.’35 Jan van Heek vertelde in zijn dagboek op 30 juni 
1945, toen Jan Kessler al meer dan een half jaar geleden was vermoord, dat diens stoffelijke 
resten met de lichamen van andere slachtoffers in de buurt van Lochem waren 
teruggevonden.36 Tien dagen eerder had vader Kessler Van Heek meegedeeld dat er een 
officieel bericht was gekomen van het overlijden van zijn zoon. ‘Hij was trouw tot in den 
dood. Tijdens zijn leven heeft hij zijn ouders geen dag verdriet gedaan. Hij was een 
voorbeeldig kind. Nu is zijn dood een voorbeeld voor ons allen; wij zijn hem hoogen dank 
verschuldigd. U schrijft over Jan als een vaderlijke vrind.’37 Jan Kessler werd op 7 september 
1945 in Barchem begraven.38 Voor Jan van Heek was hij ‘een der helden uit dezen oorlog’.39  
 

 

Aurelia in het verzet 

Aurelia van Heek was actief in het verzet. In oktober en november 1944 werkte ze met één van de 

medewerkers van Jan Kessler bij de C.I.D., Harry ter Kuile, een broer van haar man Ben, voor de Intelligence 

Service, de Engelse inlichtingendienst, die volgens Ben ‘verreweg het beste de geallieerde zaak diende’. Ben 

had in zijn werk voor de NBS geruime tijd van hun werk geprofiteerd, vooral van hun uitstekend functionerende 

waarschuwingssysteem. Thuis op ‘t Hoveke, aan de Drienerbrakenweg, hielden Ben en Aurelia hun 

verzetswerkzaamheden goed gescheiden. Ze beseften dat wanneer verzetsgroepen te veel contact hadden, het 

gevaar voor ontdekking groot was. Bovendien moest je dan vrezen, dat wanneer iemand van één van de 

groepen werd gegrepen, de Duitsers hem of haar door martelingen tot bekentenissen zouden dwingen, 

waardoor de groepen in gevaar kwamen. Ook Jan van Heek, Annetje en de andere kinderen wisten nauwelijks 

waarmee ze bezig was. 

Het huis van Aurelia en Ben was een centrum van illegale activiteiten. Op de slaapkamer boven was een 

onvindbare aftap gemaakt. Terwijl de Duitsers beneden in de eetkamer werkten en uniformen van de Luftwaffe 

repareerden, luisterden Aurelia en Ben om de beurt de telefoongesprekken af die Oberst von Alten van het 

Transport- en Räumungskommando en zijn staf in de nabijgelegen villa De Tol voerden met hun 

onderafdelingen overal in Nederland en Duitsland. De belangrijkste gesprekken werden uitgetikt, waarna 

Aurelia ze op de fiets – door weer en wind, de winter was in aantocht – naar de zendgroep in Hengelo bracht, 

die ze doorseinde naar Londen. Als vrouw kon ze zich op straat vertonen, want mannen en jongens werden 

regelmatig aangehouden bij de vele Ausweis-controles. Maar de dood van Jan Kessler, het oprollen door de 

Duitsers van de Hengelose zendgroep en de ontdekking van vele zendadressen in Twente, brachten Ben tot 

inkeer, het werd hem ‘te machtig’ en hij overreedde Aurelia te stoppen met haar gevaarlijke werk. Zij werd 

Ben’s medewerkster-secretaresse en koerierster in de NBS, Harry zijn toegevoegde officier.40 
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