
Simon Machiel Noach, 53 jaar.

Geboren: 27 december 1887 in Deventer
Overleden: 3 oktober 1941 in Mauthausen
Adres: Leliestraat 18
Beroep: onderwĳzer
Stolperstein gelegd in 2018

Simon Noach, zoon van Machiel Noach en Betje Leteeraan, kwam uit een gezin van negen
kinderen en koos net zoals bĳna al zĳn broers en zusters voor een loopbaan in het onderwĳs.
Hĳ volgde in Deventer de opleiding tot onderwĳzer aan de Normaalschool en werkte daarna
als onderwĳzer in Nĳverdal en later in Hengelo. Daar werd hĳ door de Gemeente Hengelo
benoemd als onderwĳzer op de Openbare Lagere Willemschool aan de Marskant. In 1940 werd
Joods overheidspersoneel ontslagen en raakte Noach zĳn onderwĳsbetrekking kwĳt. Hĳ is
toen boeken gaan verkopen voor de Muiderkring, een uitgeverĳ van goede literatuur voor niet
te hoge prĳzen.

Op 27 december 1917 trouwde Simon met Johanna Christina Wagner, roepnaam Anne. Zĳ
overleed met hun eerste kind in het kraambed. In 1927 trouwde hĳ met de onderwĳzeres
Wilhelmina Neeltje van der Weel, roepnaam Willy. Hun in 1934 geboren zoontje bleef echter
maar kort in leven. In 1936 werd hun dochter Mieke geboren. Voor hem waren de daarop
volgende jaren de gelukkigste jaren van zĳn leven. Eind jaren dertig namen de Noachs een
uitgeweken Oostenrĳkse jongen in huis. Met hem kon Simon zĳn liefde voor tuinieren delen en
werd als een extra verrĳking voor hun kleine gezin beschouwd.

Simon was een sociaal bewogen man. Samen met zĳn vrouw zette Simon zich met hart en ziel
in voor hun socialistische idealen. Al vroeg op de normaalschool had hĳ afstand genomen van
het Joodse geloof en werd hĳ lid van de SDAP en van de Geheelonthoudersbond. Hĳ speelde in
Hengelo een belangrĳke rol als voorzitter van de plaatselĳke afdeling van het Instituut voor
Arbeidersontwikkeling, het latere NIVON. “Meester Noach” was in Hengelo een bekende en
geziene figuur. In zĳn vrĳe tĳd speelde hĳ viool en zong in het Hengelo’s Mannenkoor.

In de nacht van 14 september 1941 werd hĳ van zĳn bed gelicht. Twee dagen later werd hĳ
weggevoerd naar Mauthausen, waar hĳ na twee weken, 53 jaar oud, om het leven kwam. Zĳn
vrouw en dochter hebben de oorlog overleefd.

Voor de geschiedenis van de Hengelose slachtoffers van de razzia in september 1941, klik hier.
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