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Verantwoording
Een deel van de lezers van het dit stuk zijn wellicht al op de hoogte van de
zoektocht die Cathy Nielissen vanuit Canada maakt naar het verleden in Nederland van
haar vader Joe Nielissen, die als jongvolwassene naar Nieuw Zeeland (uitgeschreven op
7 januari 1952, paspoort 131619 geldig tot 20 oktober 1952) en enkele jaren later
naar Canada emigreerde. Zijn opvoedouders waren rond 1953 al neergestreken in Canada
en hun zoon voegde zich bij hen vanuit Nieuw Zeeland. Eigenaardig is dat ongeveer
tezelfdertijd Zuster Veronica - over wie het hier ook gaat - als zuster terugkeerde
van de missie in Belgisch Congo.
De jeugdjaren van Joe in Nederland blijken een aaneenschakeling te zijn van
vervalsingen, geheimzinnigheden en wanorde. Op Joe's persoonskaart staan als
woonadressen: ARCEN ca C 267 en vanaf 7 april 1943 PB 2656 (het nummer was van zijn
persoonsbewijs). Op 7 januari 1952 vertrekt hij dus naar Nieuw Zeeland.
Joe is naar de allerhoogste waarschijnlijkheid verwekt door zijn opa bij diens
minderjarige (destijds 16-jarige) dochter Johanna Hubertina Akkermans. Hendrikus
Josephus Akkermans is dus gelijktijdig vader en opa van de baby. Het uitgebreide DNAonderzoek dat Cathy heeft laten uitvoeren bij een reeks personen in Nederland en
Canada toont deze afstamming duidelijk aan, maar kan verder natuurlijk geen zeker
antwoord geven over de precieze omstandigheden.
Deze zuivere vorm van incest (destijds bloedschande genoemd) kwam waarschijnlijk
vaker voor, maar de geboorte van een kind uiteraard minder.
[19 januari 2019] I am looking for information about Zuster Veronica. She was born December 11, 1910 in Houthem and died on March 4,
1999 in Asten. Her name was Johanna Hubertina Akkermans. I am searching for information about the lady herself, not the missions. I am
hoping to find someone that knew her or about her. I will be more than happy to disclose my reasons as to why to anyone with knowledge.
This is very important to me to know the woman she was. The only thing I can tell you is that her parents were Josephus Akkermans (farmer)
and Maria Anna Genders. She was born in the south of the Netherlands in a small village (rural surroundings). Her parents (full name was
Hendrikus Josephus A.) got married at Meerssen 06-06-1896.

De geboorte van het kind in 1928 zou het gehele gezin uiteengerukt hebben want
seksuele omgang met een minderjarige (destijds 21 of 23 jaar) en incest zeker ook
werden zwaar bestraft; het betekende dat moeder en kind uit elkaar zouden worden
gehaald, de vader gestraft en het kind in een pleeggezin geplaatst.
Joseph Akkermans had 12 (eigenlijk 13) kinderen bij zijn vrouw Maria Anna Genders, en
een zeer ingenieus plan werd klaarblijkelijk gedurende de zwangerschap van zijn
jongste dochter uitgewerkt en ook daadwerkelijk in praktijk gebracht, zodat de oudste
zus van de jonge moeder met haar echtgenoot Nielissen zich lieten registreren als
ouders van de baby. Dit deden ze onder uiterste geheimhouding, en de geboorteakte
werd met de medewerking van de ambtenaar van de Burgerlijke Stand van Arcen en Velden
van te voren gedeeltelijk ingevuld en idem het doopbewijs door de pastoor van Velden.
We mogen aannemen dat een aanzienlijk bedrag betaald is voor deze vervalsingen.
Waarschijnlijk is toen ook bedongen dat het gezin direct Arcen en Velden zou verlaten
om te voorkomen dat dorpsbewoners lucht van de zaak zouden krijgen. De vele broers en
zussen moeten wel weet gehad hebben van deze gang van zaken.
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Vervalste geboorteakte van Joe Nielissen
Heden, drie April negentien honderd acht en twintig, verscheen voor mij, ambtenaar
van den burgerlijken stand van ARCEN EN VELDEN, Jacobus Hendrikus Nielissen oud vier
en dertig jaar, landbouwer, wonende te Velden, die verklaarde dat op den tweeden
dezer maand des voormiddags te half twee ure, te Velden, in zijne woning aan de
Velgart, is GEBOREN een kind van het mannelijke geslacht, uit zijne echtgenoote Maria
Catharina Akkermans, zonder beroep, wonende te Velden aan welk kind hij verklaarde te
geven de voornamen
Jozef Jacobus
Getuigen waren: Peter Beurskens, oud drie en zestig jaar, landbouwer, wonende te
Velden en Godefridus Hubertus Jansʃen, oud drie en veertig jaar, landbouwer, wonende
te Velden
Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.De ambtenaar van den
burgerlijken stand, T.UULJ
H Nielisʃen
P Beurskens
G H JansʃTer dankbare herinnering aan ZUSTER VERONICA, J.H. Akkermans
Zuster Veronica werd geboren op 11 december 1910 in Houthem. Op 20 oktober 1931 trad
zij in bij de Missiezusters Franciscanessen van Asten, waar zij op 4 oktober 1936
haar eeuwige geloften aflegde. Op 4 maart 1999 overleed zij te Asten. Na een
plechtige Eucharistieviering op 8 maart hebben we haar lichaam te ruste gelegd op ons
kloosterkerkhof.
Veronica was een zuster die uitdrukkelijk onder haar familie en haar medezusters
aanwezig was. In haar lange leven heeft zij veel betekend voor mensen rondom haar,
door de warmte die zij uitstraalde, door haar creativiteit en haar leidinggevende
capaciteiten. Ze was werkzaam in Congo, in Noorwegen, België en op diverse plaatsen
in Nederland, waarvan lange tijd in de bejaardenzorg in Groningen.
Zuster Veronica schreef haar eigen "Zonnelied" en drukt daarin voor ons heel
herkenbaar uit hoe zij in het leven stond. Dat lied nemen we mee als een dankbare
herinnering aan haar.
Medezusters en familie Akkermans danken u hartelijk voor uw medeleven bij het
overlijden van zr. Veronica.

ZONNELIED VAN VERONICA
“Geloofd zijt Gij in het diepst van mijn hart.
U kent mijn nood, mijn vreugden en smart,
U prijzen en loven maakt alles heel licht
en houdt mijn gedachten naar boven gericht.
Geloofd zijt Gij voor mijn humor en lach
en Uw zegen voor mij weer, iedere dag.
Gezegend de blijheid die U doet stralen
en uw grote liefde voor mij blijft herhalen.
Geloofd zijt Gij voor mijn talenten, Heer.
Duizend maal dank daarvoor en nog meer.
Uw beeld boetseren is mijn vreugd,
schilderen en tekenen is mijn geneugt.
Geloofd zijt Gij voor mijn handen, Heer,
Die ik steeds mag opheffen U ter eer.
Die handen maakten een kribbe van klei
met schapen, herders en dieren erbij.
Geloofd zijt Gij voor uw kruisweg zo rood,
die mij Uw liefde laat zien in de dood.
Geprezen dat ik boetseerde die weg.
Hij hangt nu in de tuin, aan bomen en heg.
Geloofd zijt Gij die mij koos uit velen
om mijn leven met U te delen.
Geloofd zijt Gij, ik ben in Uw hand,
gedankt zijt Gij om deez’ liefdeband.”
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Levensbeschrijving van Zuster Veronica Akkermans en haar zoon Joe Nielissen
De familie Akkermans uit - oorspronkelijk - Houthem bij Valkenburg werd door ons Cathy Nielissen uit Kingston, Canada en Paul Theelen uit Eindhoven - in al zijn
facetten onderzocht. De twaalf in leven gebleven kinderen van het echtpaar AkkermansGenders leveren genoeg stof voor onderzoek; maar de aandacht ging vooral uit naar het
elfde kind, Tinie, dat op 21-jarige leeftijd intrad als non bij de Missiezusters
Franciscanessen in het Brabantse Asten. Net voor het begin van de Tweede wereldoorlog
vertrok ze per schip onder de grootste oorlogsdreigingen naar Belgisch Congo. Vanaf
haar aankomst daar zal ze tot tenminste 1945 geen contact meer hebben gehad met
Nederland. Wat de missiezusters niet wisten - recent onderzoek heeft dit aangetoond was dat de zich dan noemende Zuster Veronica op 17-jarige leeftijd een kind gekregen
had dat we hier Joe zullen noemen, zoals gebruikelijk was vanaf het ogenblik dat hij
in Canada woonde. Zijn achternaam Nielissen kreeg hij van zijn "opvoed"vader en zijn
"opvoed"moeder was de oudste zus van Tinie, Maria Akkermans.
Cathy nu is één van de kinderen van Joe en zijn Canadese echtgenote. Vanaf het
ogenblik dat bekend werd dat Tinie de echte moeder van Joe was en dat de vader
volledig onbekend leek, heeft zij zich ingezet om de ware geschiedenis van haar vader
te achterhalen. Ze heeft vanaf circa 1982 op alle mogelijke manieren informatie
proberen te verzamelen, van familie in Canada en van familieleden in het verre
Nederland. Enige documenten kwamen tevoorschijn, en ook ettelijke foto's waarvan niet
direct duidelijk is wat en wie er op staan. Correspondentie verliep in eerste
instantie door briefwisseling, later natuurlijk door het veel snellere e-mail.
Door haar werd ook verwantschapsonderzoek gedaan toen DNA-onderzoek ook voor
particulier gebruik (direct-to-consumer genetic testing) beschikbaar kwam. Ze liet
verwanten in Canada en benaderde personen in Nederland onderzoeken op hun DNA,
waaruit de familieverwantschap eenduidig wordt vastgelegd. Daaruit kwamen natuurlijk
resultaten die echter niet altijd voor maar één conclusie zijn uit te leggen. Meestal
geeft zo'n onderzoek algemene informatie, bijvoorbeeld verwantschap in de tweede
graad maar niet hoe precies. Het onderstaande schema geeft schematisch weer wat de
waarden uit de DNA-sample kunnen opleveren.
De resultaten destijds gaven het bewijs dat de opvoedouders niet de werkelijke
biologisch ouders, maar niet wie de vader is.
Het DNA-onderzoek levert een DNA-profiel dat later gebruikt kan worden voor
vergelijking met het profiel van een andere persoon.
Onlangs - enkele jaren geleden - kwam de mogelijkheid beschikbaar om door onderlinge
vergelijkingen wel - weer algemene - conclusies te trekken. Door vergelijking met het
DNA van een broer van Cathy Nielissen werd duidelijk dat er recentelijk inteelt is
geweest. Klaarblijkelijk worden plaatsen in het DNA die betrekking hebben op de genen
van de grootouders vervangen door andersoortige, waarschijnlijk door duplicatie vanaf
andere plaatsen.
Dat was zo ongeveer de situatie toen Cathy Nielissen contact opnam (19 januari 2021)
met de andere onderzoeker, Paul Theelen, in Nederland. Op zijn website
www.theelen.info had ze namelijk informatie gevonden die van waarde kon zijn voor het
nader onderzoek ter plaatse, in Nederland dus.
Paul Theelen had een geheel andere benadering: de aangeleverde gegevens van Cathy
werden onderzocht op hun waarheidsgehalte door het raadplegen van oude kranten,
bezoeken van heemkundewebsites, en zo meer. En inderdaad: de gegevens die Cathy
aanleverde, gebaseerd op gesprekken in het laatste levensjaar van haar vader in 1982,
waren verifieerbaar juist.
Voor hem was het al direct duidelijk dat er sprake geweest moet zijn van incest, dus
verkrachting van een 16-jarig meisje door haar eigen vader. Het daarop volgende
deelonderzoek betrof vermeende kindermishandeling door de opvoedouders.
Daarom hieronder als triest voorbeeld kindermishandeling in haar ergste soort een
krantenartikel uit 1936. De door Joe Nielissen vertelde gebeurtenissen in zijn jeugd
waren dus helemaal niet uitzonderlijk. Met een zekere schroom melden kranten rond
1930 verder over mishandeling van "onechte" kinderen in het bijzonder. Ook Joe's
herinneringen over meerdere volwassenen die voor hem gezorgd zouden hebben zijn zeer
aannemelijk. In ieder geval waren de opvoedouders ernstig medeschuldig aan deze
extreme vorm van kindermishandeling.
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In de daarop volgende drie maanden werd geprobeerd antwoorden op de verschillende
probleemonderwerpen te vinden.
Aan de orde kwamen o.a. de vervalste geboorteakte van Joe Nielissen, de vermoedelijke
vader, de precieze samenstelling van het gezin Akkermans-Genders, het vermogen van
het echtpaar na het overlijden van beide ouders, het bestaan van testamenten en de
inhoud ervan, de missietijd van Zuster Veronica en haar tijd daarna weer in Europa,
eventuele latere contacten tussen moeder en zoon, achtergronden van de emigratie naar
Canada.
Eigenlijk had Cathy zich deze vragen ook al gesteld, maar kon vanuit Canada deze
vragen niet goed beantwoorden. Door gericht zoeken in kranten kwam het een en ander
naar boven, wat weer nader onderzoek vereiste.

Naspeuringen van Cathy Nielissen en Paul Theelen
De dertien kinderen Akkermans
13- 23 september 1912 geboren Petrus Mathijs [Jeu] Akkermans, (moeder Anna Lenders)
te Houthem
5 februari 1939 huwelijk van Petrus Mathijs Akkermans met Maria Anthonetha
Steins, weduwe van Joannes Alouisius Akkermans
27 maart 1944 M. Akkermans-Steins en kinderen
30 oktober 1976 overlijden van Petrus Mathijs Akkermans te Wijnandsrade,
echtgenoot van Maria Antoinetta Steins
14 september 1979 Met groot en diep leedwezen, maar dankbaar voor wat zij
voor ons is geweest geven wij u kennis van het plotseling overlijden van onze
lieve moeder, schoonmoeder, oma, schoonzuster, tante en nicht
Maria Antonetha Steins
weduwe uit het eerste huwelijk van
JAN AKKERMANS
weduwe uit het tweede huwelijk van
MATHIEU AKKERMANS
Zij overleed op de leeftijd van 69 jaar, voorzien van het h. sacrament der
zieken.
In dankbare herinnering:
Wijnandsrade: J. Akkermans J. Akkermans-van Loo en kinderen
Wijnandsrade: H. Akkermans M. Akkermans-Mulkens en kinderen
Hoensbroek: M. Dreessens-Akkermans Th. Dreessens en kinderen
Wijnandsrade: M. Akkermans Th. Akkermans-Vankan en kinderen
Familie Steins
Familie Akkermans
Wijnandsrade, 12 september 1979 Raadhuisstraat 42
12- 11 december 1910 geboren Joanna [Johanna] Hubertina Akkermans te Houthem
25 november 1931 Asten. Ingekomen: J.H. Akkermans, relig. van Wijnandsrade.
4 oktober 1936 Eeuwige geloften
20 januari 1940 Naar wij vernemen zullen binnenkort van de Congregatie
der Missiezusters Franciscanessen v. d. H. Antonius naar de Missie van
Belgisch Congo vertrekken:
Zr. Maria Veronica (Joh. H. Akkermans uit Wijnandsrade L.),
Zr. Maria Ursula (Huberdina M. P. van den Dungen uit Westerhoven),
Zr. Maria Clara (Agnes Mosman uit Aarlanderveen, Z. H.),
Zr. Maria Cunera (Franc. C. Teunissen uit Dommelen).
7 februari 1940 NAAR DE MISSIE.
De eerw. Zuster Maria Veronica, uit Wijnandsrade, van de Congregatie der
Missiezusters Franciscanessen van den H. Antonius vertrekt eerstdaags met
drie eerwaarde medezusters, naar de missie van Belgisch Congo.
27 maart 1944 Eerw. Zuster Veronica
6 juni 1953 diploma huishoudkunde (België)
9 september 1955 tot 24 september 1956 Asten
14 september 1956 diploma Koloniale school
24 september 1956 tot 31 december 1960 Berchem (Antw.) Overste
7 mei 1957 Getuigenis ?oo?pel (België)
31 december 1960 tot 8 juni 1963 Moergestel Overste15 juli 1961 catechist
8 juni 1963 tot 17 december 1963 Asten Congo Missie-overste
17 december 1963 tot 8 september 1964 Congo Djolu
8 september 1964 tot 26 oktober 1964 Asten
26 oktober 1964 tot 26 maart 1966 Noorwegen Oslo Overste
24 juni 1965 Rissi???
26 maart 1966 tot 7 april 1966 Asten
7 april 1966 tot 21 juli 1967 Noorwegen Oslo Kapittel aug. '6
21 juli 1967 tot 9 juni 1969 Asten
16 augustus 1967 zwemproef
9 juni 1969 Donk overste
14 februari 1971 Groningen Mgr. Nierm. Stich.
16 mei 1984 tot juni 1984 Noorwegen - Groningen vervangen
maart 1992 Asten
4 maart 1999 overleden Johanna Hubertina Akkermans, Zuster Veronica, te Asten
11- 2 december 1909 geboren Johanna Akkermans te Houthem (overleden na 1 dag)
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10- 7 mei 1908 geboren Anna Maria Hubertina [Anna] Akkermans te Houthem
26 januari 1937 huwelijk van Anna Maria Hubertina Akkermans met Joannes
Wilhelmus Rietra uit Hulsberg
27 maart 1944 Retrae Akkermans en kinderen [=Rietra]
17 september 1983 Met grote droefheid, doch ook met grote dankbaarheid jegens
O.L. Heer hem als lieve man, zorgzame vader, schoonvader, opa, broer, zwager, oom
en neef te hebben gehad, geven wij kennis dat heden van ons is heengegaan,
voorzien van de h.h. sacramenten
Joannes Wilhelmus Rietra
echtgenoot van
Anna Maria Hubertina Akkermans
op de leeftijd van 83 jaar.
In dankbare herinnering:
Wijnandsrade: A.M.H. Rietra-Akkermans
Wijnandsrade: A. Rietra
Wijnandsrade: M. Lemlijn-Rietra J. Lemlijn
Hoensbroek: E. Franssen-Rietra F. Franssen
Wijnandsrade: Ph. Slangen-Rietra N. Slangen
Gulpen: A. Rietra C. Rietra-Troost
Geleen: N. Dormans-Rietra F. Dormans
Wijnandsrade: M. Rietra
Zijn kleinkinderen
Familie Rietra
Familie Akkermans
6363 BV Wijnandsrade, 15 september 1983 Oudenboschstraat 32
9- 7 september 1906 geboren Joannes Jagues [Jacques] Akkermans te Houthem
29 januari 1935 WAARSCHUWING Schulden door mijn zoon Jacques Akkermans
gemaakt, worden door mij niet betaald. JOZEF AKKERMANS, Wijnandsrade.
huwelijk met Käthe Luise Ehlert
27 maart 1944 Jac. Akkermans
3 april 1966 overlijden Joannes Jacques Akkermans te Sittard
8- 27 januari 1905 geboren Maria Wilhelmina Akkermans te Houthem
27 maart 1944 Eerw. Zuster Albana
Amsterdam, O.L.V.G., 1e Oosterparkstraat 179 13-11-1923
Maastricht, Moederhuis, St. Servaasklooster 14 15-05-1926
Breda, St. Laurens Ziekenhuis (Ginneken), Ulvenhoutselaan 13 15-11-1926
Maastricht, St. Servatiushuis, Henric van Veldekeplein 22 22-12-1926
Maastricht, XII Apostelen, Bogaardenstraat 1a - 1b 12-05-1928
Maastricht, ziekenhuis Calvariënberg, Abtstraat 8 16-01-1930
Groesbeek, Sanatorium/Klooster Dekkerswald, Nijmeegsebaan 31 02-01-1933
Wijk aan Zee, Heliomare sanatorium, Relweg 51 23-05-1938
Rijckholt, Huize Immaculata, Voerenweg 17 17-05-1940
Maastricht, Moederhuis, St. Servaasklooster 14 22-11-1940
Den Haag, Spoorwijk, 05-10-1942
Lottum, St. Jozefoord, Hoofdstraat 26 18-11-1946
Maastricht, Moederhuis, St. Servaasklooster 14 05-01-1948
Nieuwenhagen, St. Jozef Stichting, Kerkstraat 27 17-10-1949
Nieuwenhagerheide, Maria-Oord, Landgraaf 24 17-04-1950
Wijk aan Zee, Heliomare sanatorium, Relweg 51 19-09-1955
Maastricht, Moederhuis, St. Servaasklooster 14 17-10-1955
02-02-1956 Exclaustratie
Rijckholt, Huize Immaculata, Voerenweg 17 16-05-1956
Valkenswaard, St. Carolus Stichting, Oranje Nassaustraat 8 22-05-1956
Maastricht, Moederhuis, St. Servaasklooster 14 14-07-1960
Den Haag, Mariaburcht, Troelstrakade 787 16-08-1960
Maastricht, Moederhuis, St. Servaasklooster 14 26-08-1963
06-08-1966 Voor een half jaar naar huis [mogelijk naar Canada?]
Maastricht, Carolusconvent, St. Servaasklooster 14 06-02-1967
Valkenswaard, St. Carolus Stichting, Oranje Nassaustraat 8 28-04-1967
Maastricht, Carolusconvent, St. Servaasklooster 14 01-05-1968
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Informatie verstrekt door Cathy Nielissen
Reconstructie van de jeugd van Joe Nielissen
I suspect that the Appeldoorn on my father’s baptismal certificate is married to the brother of Jacobus Henrikus Nielissen. They lived in
Velden at the time of my father’s birth and for unknown years after according to MyHeritage site. If this is the correct woman, it is still all in
the family. Petronella Gertruidis Appeldoorn.
I suspect that P. Beurskens on my father’s birth registration was his next door neighbour. I think that P. is for Peter and that he was the man
that was clothing my father and often fed him. My father talked about helping him put running water to his barn and house because he cared
for him. This is when he was about 9 years old.
I suspect that my father only came to the Nielissen/ Akkermans family a short while before this.
My father was not treated well. He was abused, used only to work the farm and lived in the loft of the barn.
There is also one other aspect to this story that I have not been able to find any proof at all. My father told me that he had a different mother
originally, that he was adopted by a young woman with long blonde curly hair who cared for him very much. This young woman died and
then my father was sent to Jacobus Henrikus Nielissen and Maria Catharina Akkermans and that his identity was changed. He also told me
that his suitcases of things, clothes and family photos that he was sent to Velden with were taken away from him by Maria Catharina
Akkermans. Until I find any clue to this I have to focus on finding my father’s biological father. My belief is that the older members of the
Akkermans, Nielissen, and Theelen families know who he was. I think he was someone connected to their families who they probably
interacted with at times. Some belief that this man, my grandfather may have attended the wedding of Jacobus Henrikus Nielissen and Maria
Catharina Akkermans in Beesel and this is where he might have meet my biological grandmother, Johanna Hubertina Akkermans for the first
time. She would most likely have attended the wedding of her sister Maria Catharina. Also, if my unknown grandfather, was in fact, Jacobus
Henrikus Nielissen half brother, he may have attended the wedding as well. This is just a possibility at the moment.
He told me that he had a different mother who loved him very much. He lived somewhere and was cared for. He never went to school, he had
tutors. Also, that he had a horse, a black Arabian stallion, named Max. His mother was young, pretty, with long blond curly hair. Something
happened, she died. There was never a mention of any father. He said this is when he was sent away to live with the Nielissen/Akkermans
family in Velden. He said he arrived with suitcases. They took everything away from him. He managed to save one photo.
There is also one other aspect to this story that I have not been able to find any proof at all. My father told me that he had a different mother
originally, that he was adopted by a young woman with long blonde curly hair who cared for him very much. This young woman died and
then my father was sent to Jacobus Henrikus Nielissen and Maria Catharina Akkermans and that his identity was change[d]. He also told me
that his suitcases of things, clothes and family photos that he was sent to Velden with were taken away from him by Maria Catharina
Akkermans. Until I find any clue to this I have to focus on finding my father’s biological father. My belief is that the older members of the
Akkermans, Nielissen, and Theelen families know who he was. I think he was someone connected to their families who they probably
interacted with at times. Some belief that this man, my grandfather may have attended the wedding of Jacobus Henrikus Nielissen and Maria
Catharina Akkermans in Beesel and this is where he might have meet my biological grandmother, Johanna Hubertina Akkermans for the first
time. She would most likely have attended the wedding of her sister Maria Catharina. Also, if my unknown grandfather, was in fact, Jacobus
Henrikus Nielissen half brother, he may have attended the wedding as well. This is just a possibility at the moment.
My father told me that he himself helped to chose his name. He chose Jozef to remind himself of a most horrible man. I now think that
horrible man was Hendrikus Josephus Akkermans. My father said he was like Stalin. What little I put together from this my father might
have been 7 to 9 years of age when he went to live there, if his story was factual.
I had asked in the past about letters, because I believe that my father would have written back to her when he was a child at least and to this
day I do not believe a mother would get rid of such things. They basically told me that there were no letters and politely told me not to
contact them anymore. I believe she said that they were not the address to write to.
I actually did not believe them because I know that she would probably have had many letters and such from different family members and I
know that she had been in contact with Maria Catharina Akkermans/Nielissen here in Canada.
I once asked if she had come to Canada for a visit, they said no, but a relative I found, the one who told me Zuster Veronica was my
grandmother, said Zuster Veronica had been to Canada to visit Maria. If this is true, I wonder if I ever met her when I was very young and
simply can’t remember her. But I don’t remember meeting a nun with Maria.
I have been looking at the photos and it makes me not believe that she was a woman who would just forget about her own son. It makes me
wonder why she never contacted me at any time after my father died, maybe not as a grandmother, but as a great aunt. It feels strange
because she appears to be such a happy person for a nun which also seems unusual.
He would have been the man my father was talking about. I suspected it was him, but his daughter Annie Steegh said in her letter that they
could not have been friends because he was much older, which didn’t make sense to me. My father said he was an older man with lots of
children and was having difficulty feeding them.
Thank you for the information. That does make sense as a very distinct possibility. You have been teaching so much about what it was like
there after the war. My father never spoke a word of it. All he did tell me was a very little bit about being drafted into the army.

There is no one left in my country with the information I need. Zuster Veronica, I recently found out was not my great aunt, but
my grandmother and no relatives in the Netherlands will tell me more. So this is why I want to know about her on a more personal
level.
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28 juni 1903 geboren Maria Josephina [Fien] Akkermans te Houthem
8 augustus 1930 VENLO. Gevestigde personen. Akkermans M. J. (RK) dienstbode
Herungerweg 143 van Wijnandsrade; [familie van Wylick]
??? huwelijk van Maria Josephina Akkermans met Joseph Hubertus Maria van Oppen
27 maart 1944 Van Oppen-Akkermans en kinderen
8 oktober 1980 Zondag 5 oktober hebben wij na een langdurige ziekte, maar voor
ons toch nog onverwacht, in het De Weverziekenhuis te Heerlen afscheid genomen
van mijn lieve vrouw, onze lieve en zorgzame moeder en oma
Maria Josephina Akkermans
echtgenote van
Joseph Hubertus Maria van Oppen
in de leeftijd van 77 jaar
De bedroefde familie:
Wijnandsrade: Zef van Oppen
Hoensbroek: Ans Vroemen-van Oppen Jean Vroemen Fabienne
Wijnandsrade: Zef van Oppen Marlou van Oppen-Hanssen Niels
Retersbeek-Klimmen: Miets Curfs-van Oppen Jan Curfs Yolanda
Wijnandsrade: Jeanne Frijns-van Oppen Coen Frijns Jos Manfred
Stolberg (Dld.): José Ganser-van Oppen Gerd Ganser Robert Ilona
Familie Akkermans
Familie van Oppen
Wijnandsrade, 5 oktober 1980
Opfergeltstraat 10
13 februari 1902 geboren Maria Antoinetta Akkermans te Houthem
16 april 1926 huwelijk Maria Antoinetta Akkermans met Hermanus Hubertus Thijssen
te Beesel
27 maart 1944 H. Thijssen-Akkermans en kinderen
1 augustus 1971 overlijden van Maria Antoinetta Akkermans, weduwe van
Henricus Hubertus Thijssen
7 oktober 1900 geboren Joannes Alouisius [Jan] Akkermans te Houthem
31 augustus 1931 huwelijk Joannes Alousius Akkermans met Maria Anthonetha
[Anthonetta] Steins te Wijnandsrade
19 augustus 1936 overlijden van Joannes Alouisius Akkermans
2 augustus 1899 geboren Joanna Wilhelmina Antonia Akkermans te Houthem
27 maart 1944 Thonia Akkermans
[I had a little laugh because I didn’t know that Johanna Wilhelmina Antonia
Akkermans was ever a nun.]

getrouwd met Dirk Walters te Amsterdam
17 april 1944 (Kostelooze plaatsing wegens onverm.)
Uit een exploit van mij, deurwaarder, dd. 11 April 1944, blijkt, dat ten verzoeke
van Dirk Walters, wonende te Amsterdam, domicilie kiezende aldaar a/d.
Keizersgracht 725 ten kantore v. d. proc. Mr. A. H. v. d. Berg, die als
procureur voor hem optreedt, is gedagvaard Johanne Berta Lokatsch, zonder
bekende woon- of verblijfplaats, om op Donderdag 22 Juni 1944, v.m. 11.30 uur,
bij procureur te verschenen ter terechtzitting der 6de Enk. Kamer v/d Arr.
Rechtb. te Amsterdam, aldaar gehouden wordende i/h Paleis v. Justitie a/d
Prinsengracht 436, teneinde de echtscheiding tusschen partijen, op 20 Jan.
1926 te Amsterdam gehuwd, te hooren uitspreken, met alle gevolgen van dien.
J. Veltkamp, Muiderschans 151.
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Also, my father told me that after the war a man came to retrieve him. A man that was his uncle. But Maria Catharina Akkermans/Nielissen
would not let him go. Jacobus Hendrikus Nielissen said to let him go, but Maria Catharina was the head of the family and made all decisions.
I have never been able to find a clue to who this man was, but it is possible he was from another country.
I will tell you what I was told years ago as to why Jacobus and Maria left Velden. You will be able to read about it. I know that there are
articles in the Netherlands written about it. During the war they took in a little Jewish girl, Annie Koekoek. She was eight years old. They
were receiving money for her kept. She lived in the loft of the barn with my father. Someone turned in Annie. There was a witness that said
Maria Catharina Akkermans gave away the location of where Annie was hiding when the Nazis came. I was told there were 3 inquiries, one
in 1948 or 49, one around 1964 and the last 2008. After the first inquiry, I was told that things were not good for them in the village, so once
they managed the money, they moved to Canada. There were 2 little girls taken that day. The other was Mary Winnik, who was hidden with a
neighbour of theirs. I believe there is a statue/memorial for the two girls somewhere in that region.
The only mention of Maria Anna Genders my father ever made is that she beat him, never treated him well.
My father moved to New Zealand to start a new life away from the family. He never went back to the Netherlands. He kept his search secret
until he became ill.
I just got home and started looking at the documents when I saw something on the second document, my grandmother’s nickname, Tinie.
This was the first time I have seen confirmation of it. Not one of the Akkermans would confirm that name.
When I was a teenager my father was told by the Nielissen/Akkermans family that “Tinie” had died. I remember my father going off on his
own crying. This does mean as I suspected that they told him his mother was dead when she wasn’t. It was years later that my father told me
that he had been searching for his biological family and asking the Nielissen/Akkermans family about his real father.

Children are the most innocent creatures on earth.
It does fit the pattern of what my father experienced. He said everyone in the village, Velden, knew that Maria Catharina Akkermans was not
his biological mother and he was treated as an outsider. He was beaten by the local priest and school teachers. It also confirms my belief that
the Nielissen/Akkermans family was receiving payments for my father’s keep was definitely possible. [...] Sadden to know so many children
experienced these horrors and it feels like Catholic society was more than complisent.
Seeing Hendrikus Josephus Akkermans’ name on documents and seeing that he was known as Jos Akkermans has brought up a few thoughts
and memories.
He must be the Jos Akkermans on my father’s baptismal certificate. This would show that he was well involved in the manufacturing of my
father’s identity as Jozef Jacobus Nielissen. I do not know if Hendrikus Josephus Akkermans was my father’s biological father. Yes, it is
unfortunately possible, but if not him, it is someone very close to the family or in the family. (DNA says he is related to the
Nielissen/Akkermans/Theelen families of Velden, Nielissen only by marriage to Akkermans though: Nielissen not his paternal line). Why I
say this is because I heard a phone conversation my father was having with an unknown person when I was a teenager. He was asking “what
was my father like?” To me this opens the possibility that his father was someone else because he knew Hendrikus Josephus Akkermans. I
think but I do not know for sure, but I believe that the person on the other end of the phone conversation was a member of the
Nielissen/Akkermans family here in Canada. They were speaking English.
There is something I should tell you about how badly my father was treated as a child. Before he passed when he first came out of the coma
after the cardiac arrest. The doctors took endless tests. They told me that almost every bone in my father’s body had been broken as a child.
He was extremely abused. They wanted to speak to his mother, Maria Catharina Nielissen/Akkermans. They contacted her but she refused to
come to the hospital. She also never came to his funeral.
After my father came out of the coma his memory was fractured, he only remembered bits and pieces. He told me stories of the abuse he
went through, as a having to learn to read very fast. If she caught him ready she took the poker from the fire and cracked open his skull.
Another time he carried fire wood into the house for her and she attacked him and broken his leg.
Unfortunately the stories of this were endless and the abuse was confirmed by the doctors.
Sometimes I have wondered if my father was born at the monastery. I heard that years ago they took care of young women in trouble. If so
maybe that is why she chose that monastery to join. Just a thought! I did ask them and they said no, but I wonder.
It is my understanding that both Sister Veronica and my father were deceived by the family in order to prevent my father from finding his
biological father. Why is the question! I was told by someone close to the family, that they (Nielissen/Akkermans family) were receiving
money from my father’s biological father. This is where the mysterious money that came twice a year from Europe to them came from that
they always said was a government pension. I contacted the Dutch government to find out that they did not qualify for the pension because
they left the Netherlands before the pension had begun.

De families Heuvelmans en Nielissen worden na verraad bruut overvallen, waarbij de
ondergedoken joodse meisjes Mary Winnik (6 jaar) en Annie Koekoek (8 jaar) op 4 juli
1944 door twee SS’ers worden gearresteerd. De meisjes worden op 6 september 1944 in
Auschwitz vermoord;
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2 augustus 1899 geboren Joannes Leonardus Akkermans te Houthem
27 maart 1944 Leon Akkermans
7 november 1955 Enige en algemene kennisgeving ook voor de familie
Heden overleed tot onze diepe droefheid aan de gevolgen van een noodlottig
ongeval in het St. Annadal ziekenhuis te Maastricht, voorzien van de laatste
H. Sacramenten, in de ouderdom van 56 jaar, onze inniggeliefde broer, zwager,
neef en oom
JOHANNUS LEONARDUS AKKERMANS
Wij bevelen de ziel van de dierbare overledene in uw godvruchtige gebeden aan.
Familie Akkermans.
Familie Genders.
Houthem, 5 Nov. 1955.
2- 11 februari 1898 geboren Maria Anna Philippina Akkermans te Houthem
13 november 1925 huwelijk Maria Anna Philippina Akkermans met Paul Güstav Steegh
te Arcen en Velden
19 november 1935 WARENWET Burgemeester en Wethouders van Venlo maken bekend,
dat P. G. STEEGH te VELDEN C 89, bij vonnis van den Kantonrechter te Venlo
den 8 October 1935 is veroordeeld tot een boete van 3 x f. 50.— subs. 3 x 20
dagen hechtenis, wegens overtreding van art. 4 der verordening op de keuring
van waren in deze gemeente, n.l. het op 24 Mei j.l. verkoopen van melk,
niet voldoende aan de eischen van het Melkbesluit. Venlo, 19 Nov. 1935.
Burgemeester en Wethouders voornoemd,
De Secretaris, De Burgemeester,
THIELEN
B. BERGER.
27 maart 1944 P. Steegs-Akkermans en kinderen [=Steegh]
8 augustus 1977 overlijden van Maria Anna Philippina Akkermans, weduwe van
Paul Güstav Steegh
1- 24 februari 1897 geboren Maria Catharina Akkermans te Houthem
10 april 1925 huwelijk Maria Catharina Akkermans met Jacobus Hendrikus
Nielissen (5 augustus 1893) te Beesel
27 maart 1944 Jac. Nelissen-Akkermans [=Nielissen] en kinderen
00- 6 juni 1896 huwelijk Hendrikus Josephus Akkermans en Maria Anna Genders
te Meerssen
Erfgenamen met nageslacht, naast Joe Nielissen:
Maria Antoinetta Akkermans en Hermanus Hubertus Thijssen
Petrus Mathijs Akkermans en Maria Anthonetha Steins en tevens Joannes Alousius
Akkermans
Anna Maria Hubertina Akkermans en Joannes Wilhelmus Rietra
Maria Josephina Akkermans en Joseph Hubertus Maria van Oppen
Maria Anna Philippina Akkermans en Paul Güstav Steegh
Maria Catharina Akkermans en Jacobus Hendrikus Nielissen
Johannes Jacques Akkermans en Käthe Luise Ehlert
Joanna Wilhelmina Antonia Akkermans en Dirk Walters
3 February 2021 some additional remarks about the geboorteakte
The geboorteakte does not have pecularities at the first sight, but…
Besides the ink and pen, I would say that the name Velgart is unusual, it should be
Vilgert, but I met different spellings, and indeed one time Velgart.
The name Nielissen is spelled with ss, but de second Getuige… Jansfen, very unusual
written by the same person als ambtenaar.
Both signatures use sf , probably that was teached that way in 1900, but now it is an
unknown way to write ss.
Indeed, you get the impression that the i in the signature has been inserted later,
but keep in mind that in that time most people did not write very often. The point on
the second i is missing, we can conclude that the first i has been inserted, maybe
because the occurence of the very common name of Nelissen.
I said earlier that “it stinks" but it is very difficult to prove a falsification.
Note that it is nearly impossible to change the certificate afterwards, but the word
echtgenoote seemed to long and should start on a new line.
For an outsider the information seems fully correct…
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DNA-onderzoek van familieleden Akkermans en Nielissen
When DNA came into use is when I started to make any significant steps. I found a distant relative in the Netherlands who helped me find
Nielissen, Akkermans and Theelen family members to provide DNA through 23andMe. As the DNA site improved I learned more and more
about all of their ancestries and my own. 23andMe, as well as other sites, developed the ability to do DNA comparisons. 23andMe also
shows you the genetic relatives you have in common with a specific relative. I found that one of the 8 Akkermans sisters was my biological
grandmother. So I started contacting all the Akkermans relatives I could find. Eventually, found two that told me that Johanna Hubertina
Akkermans was my grandmother. Johanna had told them about a relationship she had with a man. She was only a teenager at the time. This
man had put her on a train and sent her away. She didn’t know where she was going. This is the time I assume she was pregnant with my
father. This is all they told me, but it is significant because Johanna Hubertina was the only Akkermans that my father had any sort of
relationship with. She became a nun after this and wrote to my father in Velden when he was a child. I do not have any of these letters, but I
do have a couple of the faded photos she sent him of her time on a mission in Kenya [=Belgian Congo].
The newest clue was the new updates in ancestry composition with 23andMe DNA. Since I know my own mother’s ancestry I could
automatically exclude that from the equation. With the pandemic happening and many people being at home and looking for something to
do, many more people have joined 23andMe. This gave them the ability to provide everyone with more information because they have
gathering more from all the new DNA. With this it told me that all the relatives, Nielissen, Akkermans and Theelen I have access to are more
clear and accurate, are all almost 100% which means that their families have been in the area for hundreds of years.
There is something about my and my brother’s DNA that I should tell you. Some time ago I uploaded our DNA to a site called
Gedmatch.com. It is a site in which people can upload their DNA tests from almost any company and use for DNA comparisons.
All the DNA from the Nielissen, Akkermans, and Theelen family members who donated DNA for my research are also on this site.
I was curious because I felt myself going in circles with how I am related to these people. There is a tool on this site for individuals to find
out if there parents were related to one another. None of the relatives parents were related to each other.
But then I did this comparison for myself, my parents were not related to one another. Then I checked my brother’s DNA and what a surprise,
it said our parents were closely related to one another. To clarify, we had a medical grade DNA test to prove we were full siblings. So I was
wondering what caused this result.
Through Gedmatch, I contacted their genealogist/geneticist, CeCe Moore who researches this subject. She looked at my DNA and said it was
normal, but not for my brother. She said he has a very rare genetic situation where he did not receive the 2nd chromosome from one of our
parents, so what happened is that the segment he did receive duplicated itself to fill in the gap. Also that he had other holes in his DNA.
Her opinion was that my father’s paternal line was interbred. She also believed it was not far back, either our grandparents or great
grandparents were closely related.
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29 november 1933 [...] Spreker wijdt dan enkele woorden aan het erfrecht
van buitenechtelijke kinderen. Deze kunnen al of niet door de moeder en den vader
zijn erkend. Slechts het erkende natuurlijk kind heeft erfrecht. Dit geldt evenwel
slechts tusschen kind en ouders, de erkenning schept geen rechtsbetrekkingen tusschen
het kind en de bloedverwanten der ouders, het natuurlijk kind erft dan ook niet
buiten testament van die bloedverwanten. Natuurlijk kunnen die bloedverwanten wel het
natuurlijk kind bij testament gedenken.
De wet bedeelt het natuurlijk kind heel stiefmoederlijk. Voorzoover het een
overspelig of bloedschennig kind betreft kan het niet worden erkend en is dus ieder
wettelijk erfrecht uitgesloten. Zijn er erven van de eerste groep met het onwettige
kind, zoo krijgt het laatste slechts 1/3 van wat het gekregen zou hebben als het
wettig ware geweest; zijn er slechts erven van de tweede groep, zoo krijgt het de
helft, zijn er slechts erven uit de derde of vierde groep, zoo krijgt het ¾.
De wet regelt verder nog hoe de nalatenschap voor een onwettig kind, dat zelf geen
echtgenoot, of afstammelingen nalaat, wordt verdeeld. [...]
30 maart 1944

Overlijdensadvertentie van Maria Anna Genders

Het heeft God den Almachtige behaagd tot Zich te roepen, in den gezegenden ouderdom van 74 jaren, voorzien van de Genademiddelen
onzer Moeder de H. Kerk, onze lieve echtgenoote, moeder, behuwdmoeder, grootmoeder, tante en nicht ANNA GENDERS
echtgenoote van Hendrik Jozef Akkermans
Wijnandsrade, 27 Maart '44
De diepbedroefde familie:
H. J. Akkermans
Jac. Nelissen-Akkermans [=Nielissen] en kinderen
P. Steegs-Akkermans en kinderen [=Steegh]
Thonia Akkermans
Leon Akkermans
H. Thijssen-Akkermans en kinderen
Van Oppen-Akkermans en kinderen
Eerw. Zuster Albana (Mina Akkermans)
Jac. Akkermans
Retrae-Akkermans en kinderen [=Rietra]
Eerw. Zuster Veronica (Hubertina Akkermans) [=Joanna Hubertina Akkermans]
M. Akkermans-Steins en kinderen
De plechtige lijkdienst, gevolgd door de begrafenis, zal plaats vinden a.s. Vrijdag 31 Maart, om half tien, in de noodkerk te Wijnandsrade. Bijeenkomst aan het sterfhuis Dorpstraat 44 om 9.15 uur.

Dienst voor het kadaster en de openbare registers
Resultaat van onderzoek
Het onderzoek betreft de verkoopakte van diverse percelen te Wijnandsrade (zoals
hieronder zijn vermeld) tnv Hendrikus Josephus Akkermans, geboren 28-08-1867,
overleden op 29-11-1946 en gehuwd met Maria Anna Genders, overleden maart 1944.
Gebleken is dat in de openbare registers de volgende stukken voorkomen:
perceelnummer(s)
deel/nummer akte(n) register
reeksaanduiding
A 249 t/m 253,
1690/151
OZ4
Maastricht
257, 258, 1034,
1035, 1782,
1784, 1787,
1880, 1499,
1889, 1890,
C 38, C 999,
C 1001
A 1889, 1890
1821/84
OZ4
Maastricht
later perceel
A 2078
3 januari 1948 Notaris PINCKAERS te Hoensbroek zal op Donderdag 8 Jan. '48
om 2 uur nam. in café kinderen Erens Dorpstraat te Wijnandsrade, krachtens bevel der
Arr. Rechtbank te Maastricht, om uit onverdeeldheid te geraken, publiek verkopen:
gemeente Wijnandsrade Huis met tuin c.a. Dorpstr. no. 44, kad. Sectie A no. 2078
groot 11 a. 5 c.a. — Nadere inlichtingen ten Notariskantore: Juliana Bernardlaan 116
te H'broek, Tel. 902.
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Contacten in Canada
In Canada you can disinherit easily, but there was no reason to disinherit my father when Jacobus died. It think it was to simply exclude the
one that was not his son. It was on his death bed that he disclosed to my father that he was not his biological father.
As for Maria Catharina Akkermans, she never treated us like we were her grandchildren.
I have absolutely no relationship with any of the Nielissen/Akkermans here, since my father had the cardiac arrest and went into the hospital
8 months before he died. The Nielissen/Akkermans did so many awful things, they got barred from the hospital. The barring from the
hospital was confirmed by a lady that lived down the road from us and worked on the floor my father was on in the hospital.
One of them, Gerda, the wife of Martin Nielissen, was caught searching my father’s hospital room, Martin Nielissen went into the hospital
and had an explosive argument with my father, and thirdly, the daughter of Anne Vandenburght, with her husband attempted to kidnap my
father from the hospital.
This whole period was a nightmare. Much of this I did not find out about until after my father came home. He was the one who told me, not
the hospital about most of this.
I was talking to my younger brother yesterday to see if he remembered any of this and he did.
My father told me that they tried to take him out of the hospital because there were people from Holland waiting for him and they had papers
they needed him to sign.
This to me is starting to come together. With my father’s amnesia it was very difficult to know which time period his mind was in. One
minute he was a child in the middle of the war in Holland and the next who knows which country he thought he was in. The doctors said this
was not unusual with amnesia, his memory was fractured. Sometimes he only knew me as a small child and thought I was too young to know
certain things.
It appears from what I read, that the Dutch generally give everything to their blood children and grandchildren. I read something that
emphasized blood relatives. My father never received anything at all when Jacobus Henrikus Nielissen died not even a photo in 1964 and
myself and my siblings never received anything when Maria Catharina Akkermans/Nielissen died. (I was told that Maria Catharina
Akkermans had a lot of money at the time of her death). All the others did Nielissen/Akkermans received it all.
Maybe attempting to separate himself from other relatives or even from his own past business deals. The Nielissen/Akkermans here in
Canada were known for crooked business deals, drug dealing and so on. I never wanted to be connected to them and when people asked, I
would say I was not related.
I only know the immediate that came to Canada, but I am sure there are others. In a town near Kingston, I was told an Akkermans married
into theAlkenbrack family. One of this family became a member of parliament here in Ontario, but on all the sites for family trees it is
blocked and reads private. But I have trolled Facebook of relatives here and saw a photo of two women with Ria Shorts, daughter of Ann
Vandenburgt who look so obviously like Akkermans. I have also found Akkermans in the Calgary Alberta area in which I mention in a
previous message today. But I am not sure of connection, my father kept us very distant from all of them and we only seen them in
supervised circumstances after events when I was very young. He never let us really know them or associate with them.
So, Gary/Gerardus followed my father to New Zealand in 1952. I was told that they all attempted to follow my father, but NZ would not let
them in. Gary was sent to the North Island and my father to the South. So my father still managed to lead a separate life from him. At some
point there must have been a problem with Gary (he was not a nice person) so immigration came to check my father out too. The
immigration records simply say that my father must not be confused with his brother Gary. It says something strange and interesting about
Gary. It says that Gary is not one of the ”good Dutchman”.
Then Martin and Gerda moved to Canada. I know that they were sponsored by the church and lived temporarily with a priest or in a priest
residence in Gananoque, which is a town near Kingston. After they settled Jacobus and Maria moved to Kingston or just outside of it.
By 1955 or 1956 the whole immediate family was in Canada.
They sent my father a letter telling him to come to Canada because Jacobus who he believed at the time was his father was dying. So after a
while my father immigrated to Canada. When he came to Canada basically the same thing happened. They took most of his belongings and
money and he was living in the back shed attached to the house. Why? I don’t know why my father took all this abuse!
Sometime went by, he met my mother and got married - in 1958.
He found out that the family had lied to him, Jacobus was not dying. Years later, in 1964, Jacobus was actually dying. This is where he
finally told my father on his deathbed that he was not his father.
I am trying to put together the bits and pieces my father told me all those years ago. There was something about property but he was too sick
to give me details that made sense to me at that time. I know the first properties my father owned here in Canada, the Nielissen/Akkermans
family interfered with and attempted to take from him, so I was thinking that was what he was talking about..
Why I think this way about the Akkermans, is because the one thing my father did tell me is that there were only 2 good Akkermans, (he
didn’t say who) but that they were not good people. This and knowing Maria Catharina Akkermans and what kind of person she was here,
along with the article you sent me on Nazis in families set my mind into motion. Martin Nielissen, oldest son of the Nielissen/Akkermans
family here, married to Gerda van der Bisen. I know she was a camp guard in the war (my father never said which camp) and her father was
a member of the Dutch SS Panther Division. No one wanted them in Velden, that is why they moved to Canada. Their children and
grandchildren as I found years ago by researching them here, are connected to the Neo Nazis organizations here that gather at campgrounds
around Calgary, Alberta. Apple doesn’t always fall far from the tree.
Many years later I heard from someone that knew the Nielissen/Akkermans family here, that a woman who had married and changed her
name to Anna Stit was my great aunt. That she used one of her sisters, a nun, identity to come to Canada after the shooting in Amsterdam.
What I found out lately from Math Akkermans is that at some point she went back to Amsterdam because he used to visit her when he was in
university. I haven’t put all the pieces together, but Math basically said she was not a very nice person.
I have been revisiting those few pictures I have sent to my father by my grandmother of her mission in the Congo. I have been doing my best
to translate the hand writing on the back. It is all very basic, just her and other nuns with the native children. But something hit a note.
According to the writing on the back it is her driving the truck filled with nuns and local people.
When you have the meeting with the nuns, maybe you can ask if my grandmother had a leave of absence sometime in 1968. Seeing that she
knew how to drive is what struck a chord. When I was around 6 years old, Maria Catharina Akkermans gave me this little handmade red
dress with a piece of white lace in the front coming from the collar.
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I was made to wear this dress to school one day. I think I was around 6 years old at the time. During recess outside, there was a woman in a
car parked across the road from the school watching me. I believe she was alone and in the driver’s seat. She stayed there the whole time just
watching me. Obviously, I saw her but for whatever reasons she did not make me feel uncomfortable.
I am thinking that that may have been my grandmother.

108 Deaths
NIELISSEN, Josef Jacobus - Suddenly, at the Hotel Dieu Hospital, on April 3, 1982, Joe Nielissen, beloved husband of Lucy
Flanagan, dear father of Jerry, Joey, Catherine (Paddy) and John, all at home; and the late Michael Nielissen; dear son of Mrs.
Maria Nielissen, Odessa; and the late Jac Nielissen, brother of Martin, Westbrook; Gay, Walkerton; and Mrs. Ann Van der
Burgt, Odessa. Resting at the Gordon F. Tompkins Funeral Residence, 49 Colborne Street (at Clergy). Mass of the Resurrection
in Holy Name Church, Kingston Mills, Tuesday morning, April 6, at 10:30 o'clock. Interment St. Mary's Cementary. Friends
will be received Monday between the hours 2-4 and 7-9 p.m. IN CARE OF THE GORDON F. TOPKINS FUNERAL
RESIDENCE.
Josef J. Nielissen
Josef Jacobys Nielissen, 54, RR 6, Kingston, who died recently at Hotel Dieu Hospital following a three-year illness, was
buried at St. Mary's Cemetery.
He was born at Veldon, Limburg, The Netherlands; a son son of the late Jacobys Nielissen and his wife, Maria, who survives,
but had been a Kingston area resident for 27 years.
At one time, he resided at 30 Fourth Ave., Kingston.
Mr. Nielissen operated a carpentry service.
He attended Holy Name of Jesus Church, Kingston Mills.
An active member of the Liberal Paty, Mr. Nielissen had a farm as a hobby.
He leaves his wife, the former Lucy Flanagan; three sons, Jerry, Joey and John; a daughter, Catherine (Paddy); and his mother
Maria.
Additional survivors are two brothers, Martin and Gary, and a sister, Anne.
He was predeceased by a son, Michael, and his father, Jacobys.
Pallbearers were Gerrard Jacobs, Leo Hogan, John Smith, Alvin McEwen, Jean Charlebois and James Wardon.
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Contact tussen Zuster Veronica en haar zoon
[15 March 2021] Dear Paul
There is no way that I can thank you enough for all the effort that you have been putting in to help me find the truth.
It has made me go years back in my research and try to look at everything with a new eye. I started with my father’s death and his obituary.
But weeks later someone else had put another obituary in the newspaper for my father. I suspect it was the Nielissen/Akkermans family that
lives here. A friend of my father’s found it and brought it to us because he found it so strange and suspicious. It was the same obituary that
we had put in with one addition, an address, 30 4th Avenue in Kingston Ontario. This is the address our family lived before we moved in
1974 to RR#6 Kingston, which was a lifestyle or hobby farm just outside of the city of Kingston. I went to the land registry to find out who
owned the property at 30 4th Avenue at that time and tried to find a connection between them and the Nielissen/Akkermans family but found
none. But going back in time and thinking about it I thought of something new. The Nielissen/Akkermans family owned a general store just
outside the other end of Kingston in the village of Westbrook. This store had the central post office for that area. What I believe they had
done is told everyone in Netherlands and maybe my father’s biological relatives that my father was living at 30 4th Avenue, all the while
through the ownership of a post office put in to the central post office in Kingston a change of address for Josef Nielissen living at 30 4th
Avenue to have all his mail forwarded to the post office at the Westbrook store and post office they owned.
At the time this happened my father’s friend called the newspaper and all they would say is that it was a new person they hired and they did
not let us talk to him. This continued, we never got to speak to the person who put this second obituary in. I found out that even when they
know longer owned that store/post office mail was been sent there that the Nielissen/Akkermans family were picking up themselves.So it is
possible that people in Europe that thought they were communicating with my father but were actually only communicating with the
Nielissen/Akkermans family.
My father’s mother, Zuster Veronica, may having been writing to my father believing he was getting the letters, all the while my father
believed his mother had died, as was told to him by the Nielissen/Akkermans.
So the attached is the first obituary that we put in.
I have not got an exact date on the second obituary. It is stored at the library of the local university and no outsiders are allowed into the
university yet. But I think the second one was put in two to three weeks after my father died. So people in the Netherlands may have a
different date for my father’s death.
I have also been thinking about where the Akkermans were moving, when and where. They were always renting. When my father’s mother
became pregnant and had my father, that is when everything changed for them. When they moved to Wijnandsrade I believe this is when they
first became land owners. When I contacted Annie Steegh to thank her for donated her DNA and ask a few questions. She wrote something I
found odd in her letter about her grandfather’s land. She wrote that myself and my siblings would only share about 75 Euros worth of the
value. Why did she say this, hit me. Why would there be any money or value now at all, he died in 1946. This made no sense to me at all. At
the time I thought it was just her age and maybe she was confused. I think all I asked is where he lived at that time. So it is possible that the
birth of my father may have triggered changes in the Akkermans’ family’s fortunes. It is timely that they could buy at that time rather than
rent.
I had asked in the past about letters, because I believe that my father would have written back to her when he was a child at least and to this
day I do not believe a mother would get rid of such things. They basically told me that there were no letters and politely told me not to
contact them anymore. I believe she said that they were not the address to write to.
I actually did not believe them because I know that she would probably have had many letters and such from different family members and I
know that she had been in contact with Maria Catharina Akkermans/Nielissen here in Canada.
I once asked if she had come to Canada for a visit, they said no, but a relative I found, the one who told me Zuster Veronica was my
grandmother, said Zuster Veronica had been to Canada to visit Maria. If this is true, I wonder if I ever met her when I was very young and
simply can’t remember her. But I don’t remember meeting a nun with Maria.
Yes, a horse named Max
My father had a similar story for what happened to Max. He did not say if he was present or not at the time. But he said the Nazis came for
Max because one higher up Nazi (I don’t remember his name at the moment, but he was well known and loved to collect art), heard of Max
and wanted him. The Nazis came and tried to take Max. My father had trained him to be a one person horse, so he did not react well to
strangers. Max stomped out one of the Nazis, then they shot him.
I am not sure if I told you that my father was in the Resistance. He couldn’t let the family know because they would have turned him in.
When he had made a hole under the manure pile to hide downed allied pilots, Jacobus Henrikus Nielissen found him out. This is one of the
few decent things he did for my father. He told the family that it was him doing it, not my father, because they would not turn in their own
father. Years ago I saw a photo in a Dutch book with the family and a downed pilot. Of course, my father was not in the photo. But Jacobus
continued to take the credit his whole life to keep my father safe. The Nielissen/Akkermans family here has been trying to get public
recognition for Jacobus Henrikus Nielissen for his work in the Resistance, though it is not true.
When my older brother was in the naval cadets as a teenager, just before graduation, my father got a phone call from a retired Canadian
Colonel. He recognized my father’s name. He called to thank my father for saving pilots and that he and the other Canadian soldiers that
were stationed nearby Velden knew what my father was doing. They allowed my father to steal whatever he needed for the pilots. They
didn’t want to frighten my father at the time and thought it was best that they let him just believe he was stealing supplies. My father with the
help of one other man in Velden ( I only know that this many made the alcohol my father used on the wounds) through the Resistance got the
pilots back to England.
My father was actually upset, not that he called, but that they knew who he was. I remember my father distress over the Colonel knowing his
identity. He was panicking. I do not fully understand that because it was so many years after the war and in Canada.
So, I think that the Nielissen/Akkermans attempts to have Jacobus Henrikus Nielissen recognised by the Canadian Military and Government
for saving allied pilots have not been successful is because they know that it was my father and I am sure the pilots attested to this once they
got back to England and had to disclose the events they experienced.
Zuster Veronica also regularly came to Wijnandsrade. My mother (she’s 83 now) despised her: she found (and still finds) Zuster Veronica an
utter hypocrite in her talking and doing, although she doesn’t really want to explain why. The news that Zuster Veronica had a son was a
complete surprise to my mother, but it supported her feelings about Zuster Veronica. By contrast, my father (Jozef “Zef" Akkermans, born in
1932) was extremely fond of Zuster Veronica, for reasons which my mother has never understood (she said). When Zuster Veronica visited
Wijnandsrade, she and my father made long car drives, and it seems that my father gave considerable amounts of cash, both to Zuster
Veronica and to her monastery (after my father’s death, my mother found brief notes with thanks….).
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11 februari 1936 GRUWELIJKE KINDERMISHANDELING.
Kindje van twee jaar op onmenschelijke wijze gefolterd.
We hebben melding gemaakt van een geval van dieptreurige kindermishandeling te
Heerlen, als gevolg waarvan de 39-jarige P. V., wonende in de Beersdal, is
gearresteerd. In de Limb. Koerier lezen we hierover nog:
De politie werd van een en ander op de hoogte gesteld door een woninginspectrice,
die bij het onmenschelijke echtpaar een bezoek had gebracht. Direct daarop begon een
uitgebreid onderzoek, met als resultaat, dat allerlei dingen aan het licht kwamen,
die bij een ieder grooten afschuw moeten wekken. Zoo is het meermalen voorgekomen,
dat de vrouw van den man, een stiefgrootmoeder van het mishandelde kindje, de kleine
een afstraffing toediende, zoodanig dat de arme peuter kermend van pijn over den
vloer kroop, niet wetend hoe gauw het aan de kwellingen van het ontaarde mensch
moest ontkomen.
Eenmaal zelfs kwamen de slagen zoo ongenadig hard op het ongelukkige bloedje
terecht, dat het bewusteloos neerzeeg en voor dood bleef liggen. Het eene oogje was
dichtgeslagen en toen het weer bijkwam moest het schreiend van pijn, met de
onschuldige handjes voor het oog, haar eigen weg zoeken.
Achteraf vreesde men, dat het oogje was uitgeslagen, doch gelukkig bleek zulks niet
het geval te zijn. In dezen toestand leefde de kleine sedert Maart 1935,
verwaarloosd door grootmoeder, grootvader, moeder en de andere kinderen. Een anderen
dag herhaalde zich een erger of minstens even afschuwelijke daad. Zonder een
noemenswaardige aanleiding werd het verschoppelingetje beetgepakt en van de trappen
gegooid.
Men kan zich zooiets moeilijk voorstellen. En toch is de realiteit nog misselijker
en onmenschelijker. Zij tart als het ware iedere beschrijving. En dan wordt nog niet
gesproken van de klappen en stooten, die het hulpelooze wicht ontving totdat het uit
het mondje bloedde. Zulks uitsluitend, omdat het aan tafel morste. Verder is
gebleken, dat tengevolge van de veelvuldige slagen het tandvleesch barstte, terwijl
de tandjes als 't ware werden los geslagen. Ook ontzag de grootvader zich niet 't
stakkertje, ondanks 't gesteun en hartroerend geschrei, met 'n harden schrobber af
te schrobben om het vervolgens met koud water te overgieten.
Gelukkig is thans aan de kwellingen 'n einde gekomen. De man zit momenteel achter
slot en grendel en zal zeker zijn verdiende straf niet ontgaan.
Aan den wensch van de jonge moeder F. V. is voldaan: ze is in het Meisjestehuis te
Heerlen opgenomen. En 't kindje, Elsje genaamd, wordt in het ziekenhuis verpleegd.
7 december 1943 Heden overleed tot onze diepe droefheid,
na een langdurig, smartvol met geduld gedragen lijden, voorzien van de H.H.
Sacramenten der stervenden, onze inniggeliefde echtgenoot, vader, behuwdvader, grooten overgrootvader, PETER BEURSKENS echtgenoot van Agnes van Megen,
Lid van de Aartsbroederschap v. d. H. Familie, in den ouderdom van ruim 79 jaar. Wij
bevelen de ziel van den dierbaren overledene in uwe godvruchtige gebeden aan.
De diepbedroefde familie, Velden: Wed. A. Beurskens van Megen
kinderen en kleinkinderen
De plechtige Requiemmis gevolgd door de begrafenis, zal plaats hebben op Donderdag 9
Dec. in de St. Andreaskerk te Velden om 9.30 uur. Bijeenkomst sterfhuis Vilgert C
265, Velden, om 9 uur.
Velden 7 Dec. 1943.
30 april 1937 Gouden huwelijksfeest.
— Dinsdag j.l. herdachten de echtelieden P. Beurskens—van Megen alhier heugelijke
feit, dat zij voor 50 jaren in den echt waren verbonden. Weken lang waren de
buurtbewoners in de weer geweest, om dit feest tot een onvergetelijk te maken, waarin
zij dan ook volkomen geslaagd zijn. Reeds in den vroegen ochtend donderden de
vreugdeschoten, om deze blijde gebeurtenis bekend te maken. Om half negen werden de
nog zeer krasse oudjes in een keurig versierde auto, voorafgegaan door de Fanfare,
ter kerke geleid, waar door den Zeer Eerw. Heer Pastoor een plechtige H. Mis van
dankbaarheid werd opgedragen. Bij den ingang der kerk werden door enkele bruidjes
eenige toepasselijke verzen voor gedragen en bloemen aangeboden.
Hierna toog men weer in een feestelijke stoet naar huis, waar door de zorgen der
buurt het geheel in een prachtige bloementooi was gestoken. Velen maakten alsdan
gebruik, om de jubilarissen hun welgemeende gelukwenschen aan te bieden, o.a. de
Eerw. Geestelijkheid. Des avonds om 7 uur bracht de Fanfare onder enorme
belangstelling een serenade en werden de jubilarissen namens deze door den President,
dhr. L. Linssen, van harte gecomplimenteerd, gevolgd door een daverend Lang zullen ze
leven.

Naspeuringen van Cathy Nielissen en Paul Theelen
8 januari 1948 Akte 1884 [in hedendaags Nederlands en op enige plaatsen verbeterd]
Dagregister deel 242 Wijnandsrade 1164 --Negen maart 1900 acht en veertig --Heden de achtste januari negentienhonderd acht en veertig, ben ik Wilhelmus Josephus
Antonius Pinckaers, notaris te Hoensbroek in tegenwoordigheid der hier na te noemen
getuigen om veertien uur in café Kinderen Erens te Wijnandsrade krachtens bevel der
Arrondissementsrechtbank te Maastricht gegeven bij haar beschikking van de vierde
december negentienhonderd zeven en veertig waarbij is bevolen de openbare verkoping
van na te melden onroerend goed, zowel in- als buiten tegenwoordigheid van partijen
door het Ministerie van mij notaris van welke beschikking een afschrift aan deze akte
is vastgehecht, overgegaan tot het constateren van de uitslag der op heden te mijnen
overstaan en in de tegenwoordigheid van (nalees) de na te noemen getuigen in gemeld
lokaal gehouden publieke verkoping van het navolgende onroerende goed --huis met ondergrond, tuin en boomgaard en verdere aanhorigheden staande en gelegen te
Wijnandsrade aan de Dorpstraat, plaatselijk gemerkt 44, kadastraal bekend Gemeente
Wijnandsrade, sectie A nummer 2078, groot elf aren vijf centiare welk onroerend goed
heeft behoord tot de ontbonden van algehele gemeenschap van goederen welke heeft
bestaan tussen wijlen de echtelieden Hendrik Joseph Akkermans en Maria Anna Genders
overleden te Wijnandsrade respectievelijk dertig november negentienhonderd zes en
veertig en zeven en twintig maart negentienhonderd vier en veertig en beider
nalatenschappen welke echtelieden bij testamenten verleden voor mij notaris, drie
december negentienhonderd twee en veertig elkander hebben uitgesloten de erfgenamen
en elkander hebben gelegateerd het levenslange recht van vruchtgebruik hunner
nalatenschap, terwijl zij verder aan hun zoon Peter Mathieu Akkermans hierna sub 11
genoemd, ieder hun aandeel in het te veilen onroerend goed hebben gelegateerd tegen
inbreng van de waarde van de aan hem gelegateerde legaten door de legataris in
verband met de aan de legaten verbonden lasten in onderling overleg tussen de
legataris en de erfgenamen niet worden ten uitvoer gebracht, terwijl beide
echtelieden hebben achtergelaten als hun versterferfgenamen de uit hun huwelijk
geboren kinderen:
1. Maria Catharina Akkermans, zonder beroep, in algehele gemeenschap van goederen
gehuwd (geh?eer) met Jacques Nielissen, landbouwer, beiden wonende te Vilgert Velden --2 Maria Anna Philippina Akkermans, zonder beroep, in algehele gemeenschap van
goederen gehuwd met Paulus Steegh melkventer, beiden wonende te Velden Rijksweg --3. Joannes Leonardus Akkermans, landbouwer, wonende te Houthem --4. Joanna Wilhelmina Antonia Akkermans, zonder beroep, in algehele gemeenschap van
goederen gehuwd met Dirk Walters, bouwvakarbeider, beiden wonende te Amsterdam Govert
Flinckstraat 120 IZ --- [The only part of the conversation I heard was that Johanna Wilhemina Antonia known as
both Tonie and Anna had been shot. She lived in Amsterdam where this happened. What I knew of her was that she was a
madam, she ran a brothel servicing the SS during the war and was still running a brothel. All I heard is that someone from her
past had caught up with her.]
5. Maria Antoinetta Akkermans, zonder beroep, in algehele gemeenschap van goederen
gehuwd met Herman Thijssen, tuinder, wonende te Beesel --6. Johannes Jacques Akkermans, smid, wonende te Wijnandsrade --7. Maria Wilhelmina Akkermans, kloosterzuster, wonende Sint Josephoord - Lottum
8. Maria Josephina Akkermans, zonder beroep, in algehele gemeenschap van goederen
gehuwd met Joseph van Oppen, smid, beiden wonende te Wijnandsrade --9. Anna Akkermans, zonder beroep, in algehele gemeenschap van goederen gehuwd met
Guillaume Retrae, landbouwer, beiden wonende op de Vink te Wijnandsrade --10. Anna Maria Hubertina Akkermans, kloosterzuster, verblijvende in de Belgische
Congo --11. Peter Mathieu Akkermans, arbeider, wonende te Wijnandsrade, gehuwd met Antoinetta
Steins, weduwe uit eerste echt van Johannes Alouisius Akkermans ieder voor een
twaalfde gedeelte, en de nalatenschappen, en hunne kleinkinderen, kinderen van hun
vooroverleden zoon Joannes Alouisius Akkermans geboren uit diens huwelijk met
Antoinetta Steins bij wijze van plaatsvervulling, te weten
a. Joseph Akkermans, geboren te Wijnandsrade zes juli negentienhonderd twee en dertig
--- [I suspect that this Jozef Akkermans, PMMG father, who died in 2007 was basically the head of the Akkermans family
at this time.]
b. Herbert Akkermans, geboren te Wijnandsrade acht januari negentienhonderd vier en
dertig --c. Maria Akkermans, geboren te Wijnandsrade drie augustus negentienhonderd vijf en
dertig --allen zonder beroep en van rechtswege gedomicilieerd bij hun moeder-voogdes
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11 september 1941 Provinciaal Nieuws Veulenkeuring te Velden
Onder groote belangstelling had bij gunstige weersgesteldheid op "Wilshof" de eerste
Veldensche veulenkeuring plaats. De aangevoerde veulens waren van goede kwaliteit en
de jury bestaande uit de heer P. Diederen en Hub. Kallen, alsmede de beide arbiters
E. Kallen en G. Nab vervulden hun taak met kennis van zaken en tot ieders
tevredenheid. De keuring mag dan ook in alle opzichten geslaagd heeten. De prijzen
werden als volgt toegekend:
Categorie 1. Merrieveulens geb. in 1941. Belg. T. 1e prijs Irma van Wils, eig. P. v.
d. Ven, Velden; 2e prijs Nelli van Schandelo, eig. G. Koopmans, Velden; 3e prijs
Astrid van Sintelberg eig. J. Tax, Aijen-Bergen; 4e prijs Corrie van Hovershof, eig.
Th. Peeters, Velden; 5e prijs Lucie, eig. G. Hegger, Arcen; 6e prijs Irma van de Erf,
eig. H. Th. Sanders, Grubbenvorst; 7e prijs Marie van Spiekerhof, eig. G. F. Muyres,
Lomm. Arcen.
Categorie 2. Merrieveulens geb. in 1940. Belg. T. 1a prijs Jeanny van Ooyen, eig. E.
Kallen, Broekhuizenvorst; lb prijs Marie van Ender, eig. H. Soberjé, Velden; 2a prijs
Mia van Hoek, eig. Chr. Gielen Broekhuizen; 2b prijs Irène van Ender eig. H. Soberjé
Velden; 2e prijs Nicoline van Vorst, eig. Th. Peeters, Velden; 3a prijs Irène, eig.
W. Berden, Blerick; 3b prijs Cantora van Hegelsum, eig. H. de Ruyter, Meerlo; 3c
prijs Corrie van Hoek, eig. Chr. Gielen, Broekhuizen; 4a prijs Gerda, eig. Alb.
Achten, Leunen; 4b prijs Irène van Kupershof, eig. Wed. Rieter, Velden; 4c prijs Liza
van Bekenhof eig. J. P. Pellen, Meerlo; 4d prijs Martha van Sintelberg, eig. J.
Jenneskens, Meerlo.
Categorie 3. Merrieveulens geb. in 1939. Belg. T. Ie prijs Madam, eig. Fr. Steegh,
Velden; 2a prijs Mimie van Claironszoon, eig. P. Geurts, Velden; 2b prijs Emma, eig.
Jacq. Boonen Velden; 3a prijs Corry, eig. Jacq. Willemsen, Velden; 3b prijs Truusje
van Ender, eig. G. Koopmans, Velden. Kampioene van bovengenoemde drie categorieën en
hiermee winnaar van den beker werd Irma van Wils, eig. P. v. de Ven, Velden.
Categorie 4. Geen prijzen toegekend.
Categorie 5. Handelsveulens geb. in 1939. Belg. T. 1e prijs Max, ruin, eig. A.
Geurts, Velden; 2e prijs Herseur van Vorst, ruin, eig. Th. Peeters, Velden; 3e prijs
Pol ruin, eig. G. Verhaegh, Velden; 4e prijs Herseur, ruin, eig. H. Geelen, Velden.
Categorie 6. Merrieveulens geb. in 1941. Warmbl. 1e prijs Fientje, eig. M. Peters,
Velden
Categorie 7. Merrieveulens geb. in 1940. Warmbl. 1e prijs Elraïne, Gron. T., eig. M.
Peters, Velden; 1e prijs Ertania, Geld. T. eig. J. Evers. Velden.
Categorie 8. Merrieveulens geb. in 1939. Warmbl. 1e prijs Dodetta, Gron. T., eig. J.
Hendrix, Lottum; le prijs Dubilia, Geld. T., eig. H. van Wylick, Velden; 2e prijs
Darbota, Geld. T., eig. R. Breukers Lottum.
Kampioene der warmbloeds der categorieën 6, 7 en 8 en hiermee winnaar der verguld
zilveren medaille werd Elzaïne, eig. M. Peters, Velden.
Categorie 10 Handelsveulens geb. in 1939. Warmbl. le prijs Firmant, eig. M. Peters,
Velden; 2e prijs Max, eig. J. Evers, Velden.
Categorie 10. Handelsveulens geb. in 1939. Warmbl. 1e prijs Rally, ruin, eig. Joh.
Geurts, Velden; 2e prijs Danseur, ruin, eig. Gebr. Leupers, Velden; 3e prijs Frits,
ruin, eig. G. Zeelen, Velden.
Ter opluistering waren aanwezig de hengsten Blok v. d. Louisa, eig. M. Simons,
Grubbenvorst; Cantor, eig. P. W. Berden Blerick.
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Antoinetta Steins, weduwe uit eerste huwelijk van Joannes Alouisius Akkermans in de
tweede echt gehuwd met de hiervoor sub 11 genoemde Peter Mathieu Akkermans als
zodanig medevoogd over genoemde minderjarigen ieder voor een 1 zes en dertigste
gedeelte in die nalatenschappen --zodat thans in voormeld onroerend goed gerechtigd zijn de hiervoren met 1 tot en met
11 genoemde kinderen Akkermans, ieder voor een 1 twaalfde onverdeelde aandeel van
ieder der met a tot en met c genoemde minderjarigen voor een 1 zes en dertigste
gedeelte.
Geschiedende deze veiling de volgende verkoopovereenkomsten: --1. Bij veiling geschiedt overeenkomstig plaatselijk gebruik in het openbaar, bij
opbod met inachtneming van het hier onder de 10 bepaalde -Als bieder enzovoort --2. De onroerende goederen worden verkocht voetstoots, met al derzelver rechten en
lasten, heersende en lijdende erfdienstbaarheden met uitsluiting van elke vrijwaring,
hetzij voor zichtbare hetzij voor onzichtbare gebreken --Overmaat of ondermaat zal noch aan de koper noch aan de verkoper enig recht verlenen.
--Het verkochte zal worden geleverd vrij van arresten en hypothecaire inschrijvingen,
anders dan die hierna onder 3 voorbehouden.
3. Al? het verkochte enzovoort
9. In deze overdracht is mede begrepen overdracht door de verkopers aan de betrokken
koper van alle eventuele rechten en vorderingen der verkopers tegen de de eigenaar
van enige steenkolenmijn of tegen eventuele andere terzake van mijnschade in welke
vorm of van welke aard ook, voor zover deze betrekking hebben op het verkochte --De verkopers garanderen de koper dat zij met betrekking tot het verkochte geen
regeling met de eigenaar van enige steenkolenmijnen of met het eventuele ?aeren
hebben gesloten terzake van enige bestaande of toekomstige mijnschade noch in de vorm
van erfdienstbaarheden tot het dulden van de gevolgen van mijnontginning noch in
welke vorm ook. --10. Het onroerend goed enzovoort --12. De koper kan het gekochte in bezit en genot aanvaarden onder gestanddoening der
betrekkelijk de te verkopen onroerende goederen lopende huurovereenkomsten en/of
pachtovereenkomsten direct na betaling als vermeld van de koopsommen
13. De grondbelasting en alle andere lasten die van of wegens het gekochte geheven
worden zijn voor rekening van de koper vanaf de aanvaarding --14. Boven en behalve enzovoorts ---
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28 november 2019 Voettocht evacuatie 1945 op herhaling in Velden
Met een wandeltocht van ruim 8 kilometer van Velden naar Straelen, gaat de evacuatie
van 1945 op zondag 19 januari op herhaling. Belangstellenden mogen meelopen. De
terugreis naar Velden gaat per touringcar. Voorwaarde voor deelname is voldoende
conditie en het dragen van warme winterkleding uit die tijd om de wandeling zo
authentiek mogelijk na te bootsen.
In een lange colonne, een sliert van ongeveer twee kilometer, trok de Veldense
bevolking vanuit het buurtschap Schandelo in de vroege ochtend van 14 januari 1945,
de grens met Duitsland over. Ouderen, zieken en mensen die slecht ter been waren,
konden plaatsnemen in legervoertuigen. Ze werden geëscorteerd door Duitse militairen
en vrijwilligers van het Rode Kruis. Het was bitterkoud tijdens die tocht naar
Straelen. Er lag een laagje sneeuw van enkele centimeters. Waar deze expeditie zou
eindigen, wist niemand. In allerijl hadden de inwoners voor hun gedwongen vlucht
proviand voor onderweg bij elkaar geraapt. Gedroogde hammen, worsten en stapels dik
belegde boterhammen droegen ze bij zich. Maximaal 25 kilo aan bagage per persoon
mocht er meegenomen worden. Kinderwagens, fietsen, bolder- en handkarren, houten
kruiwagens en van ladders gemaakte sleden waren de transportmiddelen die meegetorst
en voortgeduwd werden. Saillant detail: Joep Fleuren zag op 13 januari het
levenslicht in Velden-Dorp en ging een dag later als pasgeborene mee in de voettocht.
Koffers waren van zolder gehaald en gevuld met kleding en de kostbaarste vervoerbare
spulletjes. Kleren die niet in de koffers pasten had men in lagen over elkaar
aangetrokken. Dat hielp ook nog eens tegen de snijdende strenge vorst. Toch kwamen de
meesten, volwassenen en kinderen, tot op het bot verkleumd aan in Straelen. Kinderen
huilden, de zwakkeren werden nog zieker dan ze al waren. De bezetter kende geen
pardon. In Straelen kwam de groep aan bij de Volksschule waarna de barre reis verder
ging per trein in veewagons. Uiteindelijk kwamen de ‘gegijzelden’ vervuild en
verzwakt aan in de stad Groningen. Van daaruit werden ze verdeeld over diverse
opvanggezinnen in de omgeving. Straelen was net als Velden veranderd in een sinister
spookstadje. De inwoners waren geëvacueerd naar het oosten en zuidoosten van
Duitsland, naar onder andere Göttingen en Magdeburg. Ondertussen had de Grüne Polizei
de verlaten boerderijen en huizen geplunderd en het vee meegenomen. Ook de Engelse
soldaten lieten zich naderhand hierin niet onbetuigd.
Wandeltocht als eerbetoon
Wat anno 2019 overblijft zijn de herinneringen aan deze zwarte pagina’s uit de
Veldense geschiedenis. Een stuk historie die onder het mom ‘nooit meer oorlog’ voor
altijd moet beklijven. In januari 2020 is het exact 75 jaar geleden dat deze
maandenlange evacuatie plaatsvond. Vandaar dat als een eerbetoon aan iedereen die
deze erbarmelijke en netelige gebeurtenissen heeft meegemaakt, op zondag 19 januari
een voettocht vanaf de Andreaskerk via Schandelo en Kastanienburg naar Straelen
plaatsvindt. De deelnemers hullen zich voor die gelegenheid in kleding van vroeger,
compleet met de vervoermiddelen van toen. In Straelen wordt de groep ontvangen door
een speciaal in het leven geroepen welkomstcomité. Daar zal ook worden getoast op de
verbroedering tussen Straelen en Velden. Bij start- en eindpunt en onderweg worden
onder andere verhalen over deze volksverhuizing verteld en thematische liederen
gezongen.
Geen sneakers en mobiele telefoons
Een werkgroep onder auspiciën van Stichting Veldense Volkscultuur is drukdoende met
de voorbereidingen. Het dragen van sneakers, hippe sportschoenen en mobiele telefoons
tijdens de wandeling is niet toegestaan. De organisatie zal daar streng op
controleren. Meewandelen op zondag 19 januari kost €10,- per persoon. Hierbij is
inbegrepen koffie, een soepje onderweg en een broodje met enkele consumpties op het
eindpunt. Deelnemers jonger dan 12 jaar lopen gratis mee. De inschrijving is pas
definitief als de betaling is ontvangen. Voor opgave en vragen over deze voettocht,
mail naar evacuatievelden1945@outlook.com of bel 06-10313970.
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Deze veiling geschiedt op verzoek en in tegenwoordigheid van --1. de Heer Jacques Nielissen (landbouwer?) landbouwer wonende te Vilgert - Velden
volgens zijn verklaring te deze handelende als in algehele gemeenschap van goederen
gehuwd met Maria Catharina ook genaamd Maria Akkermans --2. de Heer Joannes Leonardus Akkermans, landbouwer, wonende te Houthem gemeente
Valkenburg-Houthem. --3. de Heer Dirk Walters, bouwvakarbeider, wonende te Amsterdam volgens zijne
verklaring in algehele gemeenschap van goederen gehuwd met Joanna Wilhelmina Antonia
Akkermans --4. de Heer Herman Thijssen, tuinder, wonende te Beesel volgens zijn verklaring te
deze handelende als in algehele gemeenschap van goederen gehuwd met Maria Antoinetta
Akkermans --5. de Heer Guillaume Retrae, landbouwer, wonende te Vink-Wijnandsrade, volgens zijn
verklaring te deze handelende
a. voor zich, als in algehele gemeenschap van goederen gehuwd met Anna Akkermans
b. als lasthebber - zulks blijkens de aangehechte, vooraf door de lasthebber in
tegenwoordigheid van mij Notaris en de getuigen voor echt erkende en ten blijke
daarvan door allen getekende onderhandse volmacht van 1. de Heer Paulus Steegh,
melkventer, wonende te Velden als in algehele gemeenschap van goederen gehuwd met
Maria Antonia Philippina, ook genaamd Philippina Akkermans --2. de Heer Johannes Jacques ook genaamd Jacques Akkermans, smid, wonende te
Wijnandsrade --3. De Eerwaarde Zuster Maria Wilhelmina ook genoemd Wilhelmina Akkermans,
kloosterzuster, wonende te Lottum Sint Josephoord --4. de Heer Joseph van Oppen, smid, wonende te Wijnandsrade als in algehele
gemeenschap van goederen gehuwd met Maria Josephina ook genaamd Josephina Akkermans
--6. de Heer Peter Mathieu Akkermans, arbeider, wonende te Wijnandsrade volgens zijne
verklaring te deze handelende --a. voor zich
b. voor zoveel nodig tot bijstand en machtiging zijner hierna genoemde alhier
medeverschenen echtgenote en
c. mede-voogd der nagenoemde minderjarigen.
7. Mejuffrouw Antoinetta Steins, zonder beroep, uit eerste huwelijk van Joannes
Alouisius Akkermans, thans in tweede echt gehuwd met en ten deze, voor zoveel nodig
bijgestaan en gemachtigd door Peter Mathieu Akkermans sub b. hiervoor genoemd en bij
deze wonende te Wijnandsrade, volgens hare verklaring te deze handelende in hare
hoedanigheid van moeder-voogdesse van rechtswege over hare uit haar gemeld eerste
huwelijk geboren minderjarige kinderen te weten --a. Joseph Akkermans, geboren te Wijnandsrade zes (Juni?) juli negentienhonderd twee
en dertig
b. Hubert Akkermans geboren te Wijnandsrade acht januari negentienhonderd vier en
dertig
en c. Maria Akkermans geboren te Wijnandsrade drie augustus negentien honderd vijf en
dertig allen zonder beroep bij haar gedomicilieerd --8. de Heer Jan Hubert Steins, zonder beroep, weduwnaar van Maria van Geel [Gaul?].
wonende te Wijnandsrade volgens zijn verklaring te deze handelende als toeziend voogd
voor de voorgenoemde minderjarigen Akkermans. --De sub 10 hiervoor genoemde medegerechtigde Anna Maria Hubertina Akkermans
kloosterzuster wonende te Djolu Belgische Congo, heeft zich niet op deze veiling
laten vertegenwoordigen ---

Naspeuringen van Cathy Nielissen en Paul Theelen

Naspeuringen van Cathy Nielissen en Paul Theelen
Na voorlezing van al voorstaande aan de vergaderde personen is tot de veiling over
gegaan met de volgende uitslag --Na provisionele veiling en gehouden beraad, is op (delen) het hiervoor omschreven
onroerend goed het hoogste bod ad vijfduizend gulden gedaan door de Heer Peter
Mathieu Akkermans, comparant sub b --hiervoor genoemd, medegemachtigde en dit onroerend goed die voor mij Notaris
verschenen verklaarden het bod te hebben gedaan voor zich zelf en deze verklaarde te
zijn geboren te Houthem twee en twintig september negentien honderd twaalf. --Alsmede verklaarden de comparanten verkopers handelende als voormeld, het
voorschreven onroerend goed over het gemelde hoogste bod van vijfduizend gulden in
koop toe te
f5000wijzen aan de genoemden Heer Peter Mathieu Akkermans, die verklaarde dat onroerend
goed voor het gemelde hoogste bod in koop aan te nemen.
Waarna door mij, Notaris is opgemaakt dit proces-verbaal hetwelk is verleden op
plaats en datum van het hoofd dezer gemeld in tegenwoordigheid van de Heren Marc
Hubert Maria (?den) Kreijn kandidaat-notaris wonende te Sittard en Nicolaas
Bemelmans, oproeper en makelaar, wonende te Maastricht, beiden als getuigen evenals
de comparanten mij notaris, bekend
Onmiddellijk na hare gehele voorlezing is deze minuut-akte door de comparanten de
getuigen aan mij notaris, ondertekend
J Nielissen - L Akkermans - D. Walters H Thijssen - G. Rietrae - P.M. Akkermans A. Akkermans-Steins - H Steins - M
Kreijn - N Bemelmans - W J Ant. Pinckaers
met een annex. Geregistreerd te Heerlen vijftien januari 1900 acht en veertig --deel 35 folio 73 vak 612 --zes bladen geen renvooi --Ontvangen voor hoofdsom en opcenten drie gulden. Hoofdsom f150. Opcenten f1,50
samen f3- --De Inspecteur van Veugelers
Uitgegeven voor woordelijk gelijkluidend uittreksel. ----- Pinckaers
De ondergetekende notaris-redacteur der akte waarvan vorenstaand extract is
afgegeven, verklaart dat die akte (incluis) is verleden overeenkomstig het aan het
Prijzenbureau voor Onroerende Zaken te Heerlen voorgelegd ontwerp daarvan --Hoensbroek, 9 maart 1948 ----- Pinckaers
De ondergetekende Marc Hubert Marie Kreijn kandidaat-notaris, wonende te Sittard
verklaart als mondelinge lasthebber van hen die partij zijn bij vorenstaande akte om
toe te stemmen dat de overschrijving daarvan geschiede overeenkomstig vorenstaand
uittreksel daarvan --Hoensbroek, 9 maart 1948. ----- Kreijn
Op grond van het bepaalde in artikel 2 lid 1 sub 1 en 2 puncto artikel 4 van het
Vervreemdingsbesluit Onroerende Zaken bepaald op vijf duizend gulden (zegge f 5.000-)
Heerlen, 30 december 1948 --Het Hoofd van het Prijzenbureau voor Onroerende Zaken in het Ambtsgebied Heerlen ----- M van de Ven
.........................
347-10-337
Overeenkomstig het origineel
Recht f13,48
De Bewaarder
19 augustus 1939 Akte 151 [in hedendaags Nederlands]
Dagregister deel 227 nummer 64 --- acht en twintig augustus 1900 negen en dertig --Heden de negentiende augustus negentien honderd negen en dertig verschenen voor mij
Jan Jozef Habets notaris te standplaats Gronsveld --ter ene zijde --de heer Leonard Alphons Genders zonder beroep wonende te Verhaele die verklaarde ten
deze te handelen als lasthebber van de heer Joseph Hendrikus zich noemende Joseph
Akkermans of Ackermans landbouwer wonende te Beesel gehuwd met Anna Genders --blijkende voormelde lastgeving uit een onderhandse akte van volmacht welke na vooraf
door de lasthebber in tegenwoordigheid van mij notaris en van de na te noemen
getuigen voor echtheid en ten blijke daarvan door allen getekend te zijn aan deze
minuutakte is vastgehecht --ter andere zijde --de heer Peter Jozef Hubertus Vroomen portier bij de Staatsmijnen ongehuwd wonende te
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Walem Dorpstraat nummer 22 (gesch bevr) Gemeente Schin op Geul Peter Mathieu Thus --De comparant ter ene zijde handelende als gemeld verklaarde te hebben verkocht en
mitsdien in volle en onbezwaarde eigendom over te dragen aan de comparant ter andere
zijde die verklaarde te hebben gekocht en bij deze in volle en onbezwaarde eigendom
aan te nemen
------------ Gemeente Wijnandsrade --------------1. Oud huis met schuur en stalling met daarvoor gelegen liggend erf en daarachter
liggende boomgaard en huis deel van sectie A nummer 1890 groot ongeveer zestien aren
ter plaatse afgepaald, echter van de oppervlakte welke de kadastrale meting zal uit
wijzen. --2. Boomgaard in het Dorp, sectie A nummer 1991 geheel groot een en twintig aren vijf
centiaren met uitzondering van drie en twintig centiaren met oud nummer 1974 staande
ten name van Hubert Bruls spoorwegarbeider te Wijnandsrade gehuwd met Bozema Sockoi.
--3. Boomgaard in Langeweiden aan Molenweg, sectie A nummer 1880 groot vier en dertig
aren tachtig centiaren. --4. Boomgaard en weiland in Hellebroekerveld, sectie A nummer 1499 groot een en dertig
aren tachtig centiaren. --5. Boomgaard aan Hellebroekerweg, sectie A nummer 1787 groot zeventien aren vijftig
centiaren. --6. Bouwland in Hellebroekerhof, sectie A nummers 249. 250. 251. 252. 257 en 258 en
253. samen groot twee en negentig aren tien centiaren. --7. Bouwland aan Lievenkensraderweg, sectie A nummers 1034-1035-1782 en 1784 samen
groot twee en twintig aren vijftig centiaren. --8. Bouwland aan Ouden Bosch (Vink), sectie C nummers 38, 999 en 1001 samen groot
zeven en zeventig aren tachtig centiaren. --Voorschreven ?oeten de goederen zijn door de heer Akkermans in eigendom verkregen
door aankoop --a) bij onderhandse akte geregistreerd te Roermond vijftien maart negentienhonderd
acht en twintig. --b) bij onderhandse akte geregistreerd te Roermond drie en twintig oktober
negentienhonderd zes en twintig. --c) bij akte van publieke veiling en toewijzing verleden voor mij notaris twaalf
november negentienhonderd zes en dertig. --d) bij akte van publieke veiling en toewijzing verleden voor notaris Beckers te
Hoensbroek zeven februari negentienhonderd zeven en twintig. --Alle overgeschreven ten hypotheekkantore te Maastricht onderscheidenlijk twaalf april
negentien honderd acht en twintig in deel 1416 nummer 104, negen november
negentienhonderd zes en twintig deel 1382 nummer 36, negentien december
negentienhonderd vijf en dertig deel 1620 nummer 188 en zeventien maart negentien
honderd zeven en twintig deel 1389 nummer 103 zijnde alle koopprijzen betaald. --De comparanten verklaarden dat deze koopovereenkomst is gesloten voor de prijs van
zevenduizend zeshonderd gulden f7600.- op rekening van welke koopprijs de comparant
ter ene zijde verklaart van de koper te hebben ontvangen de som van zesduizend gulden
waarover kwijting en onder de navolgende bedingen: ---
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1. Verkoper levert het verkochte in de staat waarin het zich thans bevindt met alle
daartoe behorende erfdienstbaarheden, rechten en gebreken doch vrij van hypotheek,
hypothecaire inschrijvingen en andere verbalen. --2. Koper aanvaardt het gekochte in bezit en genot op vijftien maart negentienhonderd
veertig. Het verkochte is verpacht aan de heer Johannes Wilhelmus Retra te
Wijnandsrade tot vijftien maart negentienhonderd veertig voor de jaarlijkse
pachtprijs van drie honderd vijftig gulden, verschijnende in twee gelijke termijnen
op een november en vijftien maart. De pachtpenningen verschijnende op een november
aanstaande en vijftien maart aanstaande zijn geheel voor de verkoper.
3. Onder- of overmaat van het verkochte zal aan geen der partijen enig recht
ontlenen. --4. De restant koopsom ad zestienhonderd gulden moet worden voldaan uiterlijk op de
eerste oktober aanstaande. --5. De grens tussen de gebouwen wordt gevormd door de scheidsmuur tussen de (met
verkochte) kolenstal en de verkochte schuur, welke scheidsmuur "gemene muur" is --Koper is verplicht op zijn kosten de deuropening tussen kolenstal en schuur dicht te
metselen en de opening op zolder in de scheidsmuur dicht te maken een en ander binnen
een maand na aanvaarding. --Het gedeelde erf liggende langs het nieuwe huis voor de kolenstal en ter breedte
daarvan blijft tot aan de straat eigendom van verkoper.
Opgaande bomen in tuin of boomgaard welke door deze verkoop binnen de door de wet
verboden afstand van de grens komen te staan, moeten worden gedoogd. --6. Alle rechten en kosten waartoe deze verkoop h?s en levering aanleiding geven zijn
voor rekening van koper. --Van de huuroverligging? dezer en alle gevolgen van dien worden partijen geacht
woonplaats te kiezen ten kantore van de notaris bewaarder dezer minute. --Waarvan akte en minuut opgemaakt is verleden te Gronsveld ten tijde in het hoofd
dezer akte vermeld in tegenwoordigheid van Thomas Eugène Jozef Roebroek kandidaatnotaris wonende te Valkenburg en Mathias Johannes Meurders notarisklerk wonende te
Heer als getuigen evenals de comparanten bij de notaris bekend.
Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten de getuigen en de notaris
ondertekend --A Genders
H Vroomen
Th Roebroek
M Meurders
Habets.
-------------------------- Voor afschrift -------------------------------------- Habets ----------Overeenkomstig het origineel --------------------Rechtfls 572 -------------------- de Bewaarder ---

