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Van de redactie

Ondanks deze moeilijke en lastige tijd
vanwege de coronacrisis is de redactie er
in geslaagd om in deze uitgave weer
mooie en interessante artikelen te plaat-
sen. 
De redactie wenst u veel leesplezier.

Harrie Holten (1919 – 2020)
Op 3 april 2020 is Harrie Holten op
100-jarige leeftijd in Deventer overle-
den. Harrie was tijdens de oorlogsdagen
betrokken bij het verzet in Helden. Hij
maakte ook deel uit van de
Binnenlandse Strijdkrachten district

Helden. Hij
ontving ook de
onderschei-
ding van de
Bronzen
Leeuw. In De
Moennik no.64
(november
2018) heeft
Piet Gommans
een artikel
over hem
geschreven. 

Gedeserteerd
Wim Hoezen komt bij het doornemen
van archieven geregeld interessante ver-
slagen tegen. Hier volgt er een.

Zoon van een ruilebuitster.

In het Algemeen Politieblad 1879 staat
het signalement van de 28 juni 1878 bij
het 5e regiment infanterie gedeserteerde
korporaal Johannes Lauers. Deze
Johannes was 5 mei 1860 geboren in
Helden op Maris als buitenechtelijke
zoon van Maria Catharina Lauers. Zijn
moeder was afkomstig van ’s Hertogen -
bosch en verbleef slechts tijdelijk in
Helden. Bij de geboorteakte staat bij
haar naam vermeld: ‘op reis’. Haar
beroep was ruilebuitster. (Koopvrouw
die artikelen ruilde of verkocht.) Dat
klinkt toch heel wat anders dan ventster
of kraamster!

Onthulling holocaustmonument
Op 23 januari 2020 werd in het
Gemeentehuis in Panningen, het holo-
caustmonument Levenslicht onthuld.

Met een indrukwekkende bijeenkomst
werd het monument onthuld door bur-
gemeester Wilma Delissen, de broers

Rosenberg en een vertegenwoordiger
van de Romagemeenschap. De broers
Wim en Abraham Rosenberg vertelden
hierbij hun bijzonder levensverhaal.
Beiden werden zij tijdens
de bezetting als baby’s
vanuit Amsterdam naar
Baarlo gebracht door ver-
zetsstrijdster Ans ten
Dam. Hier groeiden ze
op, als Wim Berben en
Paul Gielen. 

Bevrijdingsnummer
In het bevrijdingsnum-
mer van De Moennik
no.67 (november 2019)
waren er een tweetal arti-
kelen waarin de beleve-
nissen werden verteld van
kinderen tijdens de oor-
logsjaren. Een artikel was
geschreven door Peter
Janssen (Piet van Lètjes
Piet) en een artikel was
geschreven door Raf
Janssen over Piet van Lier.
Peter en Piet zijn inmid-
dels overleden.
Peter Janssen is overleden
op 23 oktober 2019 en
Piet van Lier op 25 maart
2020.
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Foto’s:

• Familie Holten-de Jong
• Jac Willekens

Bronnen:
• Algemeen Politieblad 1879.

1

Harrie Holten

De onthulling van het
tijdelijke holocaustmonument.

Pomperdepom pompom
Gae geluift zeker wel det de verhäölkes die ich
de letste tied mit uch gedeild heb, echt neet
allein over ozze pap ginge. Nae, angere minse
woorte auch aangehald, zij het wel meistal in
positieve zin.  As  d’r mer wat te lache waas
zoe as onger angere Verlindes Sjeng. Dao heb
ich al einmoal ierd’r unne kier iets sjóns over
gesjreve, mer dao zien veul leuke dinge over te
melden zoe as ‘t volgende wat d’r zich in Kepèl
aafsjpölde.
Verlinde lösde um gaer mer hae zóng auch
gaer, en det ging altied zoeë van pomperde -
pom  pompom. Hae waas nao ’t pooskantoer
gewees um zien AOW op te hale en wer
pomperde pompompom, pomperdepom -
pompom… Toen kwaam hae de köster tege,
Janssen Fons (de vader van Math van Fons en
opa van Fons Janssen) en dae zag tege um:
"Wat kèns doe fijn zinge," waorop Sjeng zag:
"Jao zeker, en veul baeter as dich want doe
kèns allein maar Kyrie-lekmichunvot!”
Ich neem aan det Janssen Fons noeëts mier
gekyried heet zònger aan Verlindes Sjeng te
dinke!

Anekdote Marion 




