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STOFFELIJKE RESTEN GEiDENTIFICEERD 

Pastoor M. Jansen 
uit Yierlingsbeek 
door SS gedood 
VIERLINGSBEEK — Na 2 8 jaar van onzekerheid is eindelijk zeker-
heid gekomen omtrent het lot van Jpastoor Michael Adrianus Jansen 
uit Vierlingsbeek, die in oktober 1944 door de Duitsers werd wegge-
voerd en van wie sindsdien noo i t sneer iets werd vernomen. 
Het blykt nu, dat pastoor Jansen destijds M een weiland langs de Maas tussen Maas-
hees en Geijsteren door drie leden van de is doodgeschoten. 
De gravendienst van het Ministerie van D fensie uit IJsselsteijn heeft gisteren de stof-
felijke resten, die inaandag by graafwerkzaamheden in het weiland kwamen bloot te 
liggen, geidentificeerd als die van pastoor Jansen. 

SSS-veteranen 
uit Overloon 
voetbal leu 
tien jaar 
OVERLOON — Zondag 29 ok-
tober zullen de veteranen van 
voetbalvereniging Overloon 
hun 10-jarig jubi leum gaan 
vieren. Toen in 1962 gestart 
werd met een ploegje van 15 
oud-voetballers heeft men er 
waarschi jn l i jk niet aan ge-
dackt, dat het ve teranenvoet -
bal zo'n grote vorm zou aan -
nemen. 
Moest men aanvankel i jk zelf 
zorgen dat men kon voetbal-
len, spoedig sloot men zich 
aan bi j de bond van veteranen-
elf tal len in Limburg. De toe-
loop was zelfs zo groot, dat 
men in 1967 overging tot for-
mering van een tweede elftal , 
wat enige ja ren later geen 
haa lbare kaart bleek te zijn en 
men dit weer liet vervallen. 
Was het hoofddoel van de ver-
eniging het beoefenen van de 
voetbalsport, in de loop der ja-
ren bleek echter dat gezien de 
ontplooide activiteit men zich 
steeds meer ten dienste ging 
stellen van de voetbalclub 
SSS. Alle baten van activitei-
ten die de veteranen naar bui-
ten organiseren, komen ten 
goede van de plaatselijke voet-
balclub. Zaterdag wordt het 
feest ingeluid met een tweetal 
voetbalwedstr i jden tegen ES-
SEN uit Duitsland. Zondag zal 
er een receptie plaatsvinden in 
raefonronf TWiiooiimi7inV>t" no. 

Bij de s toffel i jke resten ont-
dekte men ook een hostiedoos-
je en een stola-etui. Bovendien 
werden aangetroffen een gou-
den bril en een horlogekett ing 
van de pastoor alsmede resten 
van een priestergewaad en res-
ten van een priesterhoed met 
daarin de initialen M.J. 

Het onderzoek werd verr icht 
door kapitein L. Timmermans, 
sergeant-majoor A. van Meeu-
wen en de heer C. van der 
Borst, die al spoedig en nog 
ter plaatse tot identificatie kon-
den overgaan. De stoffeli jke 
resten werden nadien overge-
bracht naar de sectiekamer 
van de gravendienst te IJssel-
stei jn. 

Het ligt in de bedoeling het 
stoffeli jk overschot van pas-
toor Jansen alsnog in Vier-
lingsbeek te begraven. Hi j zal 
zijn laatste rustplaats kr i jgen 
aan de voet van de gedenk-
plaat in de calvarieberg op het 
Vierlingsbeekse kerkhof. Deze 
gedenkplaat is enkele jaren ge-
leden ter her innering aan pas-
toor Jansen daar aangebracht. 
Pastoor Jansen werd op 5 juni 
1880 te Boekel geboren en hi j 
was dus 64 jaar, toen hi j ge-
dood werd. Op 28 mei 1904 
werd hi j tot priester gewijd en 
op 25 maar t 1925 zag hi j zich 
benoemd tot pastoor te Vier-
lingsbeek. 
Hi j maakte daar de bange oor-
logsdagen mee en evacueerde 
in oktober 1944 op last van de 
Duitsers naar Maashees, waar-
heen ook een deel van zijn pa-
rochianen heen trok. Een a ri-
der deel toog samen met kape-
laan J. Hurkman naar Holt-
hees. 

Toenmalige kapelaan Hurkmans: 

Pastoor Jansen 
adviseerde me 
om te vluchten 
VIERLINGSBEEK — Het 
zal altijd wel een raadsel 
blijven om welke redenen 
destijds pastoor M. Jansen 
uit Vierlingsbeek van zijn 
evacuatie-adres te Maas-
hees door de Duitsers werd 
weggevoerd, zo blijkt thans, 
werd doodgeschoten. 
Ook pastoor J . Hurkmans te 
Eindhoven, die in oktober 
1944 kapelaan was van de 
Laurentiusparochie te Vier-
lingsbeek, kan geen enkel 
zinnig motief bedenken. Hi j 
ontkent niet, dat er zich 
destijds in de ogen van de 
bezettende macht belastend 
materiaal in de pastorie 
voorhanden was, maar dit 
materiaal is la ter helemaal 
door kapelaan Hurkmans 
teruggevonden. De Duitsers 
hebben dus niets ontdekt. 

,.Hk was ook de enige, die 
«rvan wist. Wel weet ik, 
dat de Duitse commandant 
ri de chaotische dagen van 
toen. van pastoor Jansen 
wi jn vorderde. Zogenaamd 
voor de zieken, maar de 
commandant heef t die wi jn 
zelf opgedronken en is daar 
toen behoorlijk ziek van 
geweest. Maar ik kan m e 
nvet voorstellen, dat ze hem 
daarvoor hebben meegeno-
men. 

Ik heb pas later van de ver-
missing van de pastoor ver-
nomen. Pastoor Jansen ver-
trok nameli jk toen het eva-
cuatiebevel kwam naar 
Maashees, ik trok met een 
arider deel van de parochi*>-
nen naar Holthees. Vanuit 
Holthees heb ik hem eer-

maal bezocht. Toen ik hem 
voor de tweede maal wilde 
opzoeken was de doorgang 
versperd en sindsdien kon 
ik geen contact meer met 
hem kri jgen. 

Vluchten 
Pastoor Hurkmans: „op de 
dag van onze evacuatie 
werd pastoor Jansen gesom-
meerd bij de Duitse com-
mandan t te komen. Wat er 
toen besproken is tussen 
hen, wat hem is gezegd, 
heef t h i j me nadien nooit 
verteld. Wel weet ik, dat h i j 
totaal van streek op de pas-
torie te rugkwam en mi j de 
dringende raad gaf om te 
vluchten anders zou ik 
doodgeschoten worden". 

Voorstel B. en W. 

van Cuvk: 

Miljoen voor 
nieuwe scholen 
in Padbroek 
CUIJK — Het college van B. 
en W. van de gemeente Cuyk 
stelt de raad voor geld be-
schikbaar te stellen voor de 
bouw van de lagere- en de 
kleuterschool in de wijk „Pad-
broek". De totale kosten van 
dit project bedragen bijna een 
miljoen gulden. 

De commissie financien en on-
derwi j s /cu l tuur kon zich in de 
vergadering van 18 oktober 
unaniem verenigen met het 
verlenen van de kredieten 
voor de bouw van deze twee 
scholen. De kos*en voor de 
bouw van de kleuterschool be-
dragen drie ton. De lagere 
school kost zeshonderdtachtig 
duizend gulden. Bij het bedrag 
van bijna een miljoen gulden 
zijn de kosten voor de aan-
koop van de grond niet inbe-
grepen. De Cuykse gemeente-
raad zal dit voorstel in de ver-
gadering van 30 oktober be-
handelen. Het schoolcomplex 
is ontworpen door architecten-
bureau J . Elbers uit Cuyk. 

De plaats waar pastoor Jansen uit Vierlingsbeek in oktober '44 door de Duitsers werd geexecu-
teerd. 


