Het gezin Menko
Aan de Annastraat nummer 19 woonde het gezin Menko, bestaande uit:
Aron Jacob Menko, zijn vrouw Alida Menko-Cohen en hun drie kinderen:
Gedulla Telza Alida,
Phine en
Leonard Jacob.
De ouders en twee van hun kinderen, Phine Menko en Leonard Jacob Menko
zijn in de Tweede Wereldoorlog door de nazi’s vermoord.
Aron Jacob Menko, koopman van beroep, is op 3 november 1881 in Hengelo
geboren. Op 19 januari 1916 trouwt hij met Alida Cohen, geboren op 4 september
1881 in Amsterdam. Samen krijgen ze hier in Hengelo vier kinderen:
Hun eerste kind, dochter Gedulla Telza Alida ook wel Doela genoemd, wordt op 8
september 1917 geboren en wordt later lerares Duits. Vanaf 1 januari 1942 geeft zij
les op het Joods Lyceum in Enschede. Joodse kinderen mochten vanaf 1 september
1941 niet meer naar openbare of bijzondere scholen en Joodse leerkrachten
mochten er niet meer les geven en werden ontslagen. Joodse kinderen en
leerkrachten moesten naar speciaal daarvoor opgerichte Joodse scholen, zoals het
Joods Lyceum in Enschede.
Hun eerste zoon, Jacob, geboren op 22 juni 1920, is vroeg gestorven, Hij heeft nog
geen jaar geleefd.
Hun tweede dochter, Phine Menko komt op 3 oktober 1922 ter wereld. Zij wordt
huishoudster en gaat als kindermeisje werken bij een familie aan de
Ziekenhuisstraat in Hengelo.
Zoon Leonard Jacob wordt op 12 januari 1924 geboren en gaat later werken als
loopjongen.
Van Phine Menko is een foto bewaard gebleven. Met deze foto krijgt Phine niet
alleen een naam, maar ook een gezicht. ‘Opdat wij hen niet vergeten.’
Vanaf 10 april 1943 moeten in opdracht van de Duitse bezetter alle Joden de
provincies Overijssel en Gelderland hebben verlaten en moeten zij zich voor die
tijd melden in kamp Vught. Joden die ziek zijn moeten door de politie naar
Westerbork worden gebracht. Dit lot treft ook het gezin Menko. Op 9 april 1943
verschijnen ze op het politiebureau in Hengelo. Phine krijgt toestemming om met
haar zieke moeder mee te gaan naar Westerbork om haar daar te verplegen. Onder
politiegeleide vertrekken ze naar kamp Westerbork.

Samen met 21 andere Joden uit Hengelo reizen Aron Jacob en zijn dochter Gedulla
naar kamp Vught. De huissleutels moeten ze op het politiebureau afgeven en hun
huis wordt verzegeld.
Vanuit Kamp Vught wordt Aron Jacob naar ‘buiten’kamp Moerdijk gestuurd om
verdedigingswerken te bouwen bij de Moerdijkbruggen. Zwaar werk en lange
werkdagen: van 7 uur ’s morgens tot 6 uur ’s avonds. In looppas moet men naar het
werk. En als het niet snel genoeg gaat, worden er honden op de gevangenen
afgestuurd. Op verzoek van Aron Jacob mag hij naar zijn zieke vrouw in
Westerbork. Tien dagen later, op 18 mei 1943 wordt hij samen met zijn vrouw en
dochter Phine op transport gezet naar concentratiekamp Sobibor, waar ze bij
aankomst op 21 mei 1943 vergast worden. Aron Jacob en Alide zijn beiden dan 61
jaar. Hun dochter Phine is 20 jaar.
Hun jongste zoon, Leo is ook twintig jaar als er een einde aan zijn leven komt. Hij
wordt in september 1942 in Hengelo gearresteerd, overgebracht naar Enschede en
via kamp Amersfoort naar werkkampen in de buurt van Auschwitz gestuurd om daar
te werken aan de aanleg van autowegen, spoorlijnen of voor de wapenindustrie.
Velen zijn er bezweken aan uitputting, honger, ziekte en mishandeling. Zijn dood is
vastgesteld op 31 maart 1944 ergens in “Midden Europa”.
Een vroegere buurjongen van de fam. Menko trok als kind veel met Leo op en heeft
zich altijd afgevraagd wat er met de oudste zus van zijn buurjongen, Gedulla,
gebeurd is. Dit is haar verhaal:
Na kamp Vught heeft Gedulla in diverse werkkampen in Duitsland gezeten.
Uiteindelijk is ze met meerdere gevangenen eind april 1945 door het Zweedse Rode
Kruis vanaf de Deense grens in witte bussen naar Zweden gebracht en daar gastvrij
opgevangen. Eind september 1945 keert ze weer terug naar Hengelo en ontdekt,
dat bijna haar hele familie uitgemoord is. In 1957 emigreert Gedulla naar Israël en
legt getuigenissen af over wat ze gezien heeft en wat ze heeft moeten doorstaan.
Als enige van dit gezin heeft zij de Holocaust overleefd.
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