
Naspeuringen van Cathy Nielissen en Paul Theelen

betreft: verzoek tot een nader onderzoek naar minstens vier vervalste geboorteaktes 
in Arcen en Velden en Beesel
van: L.J.C. Theelen en Catherina Nielissen, Kingston Ontario
aan: de minister van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties  Kajsa Ollongren, 
postbus 20011  2500 EA Den Haag
de Gouverneur van Limburg Johan Remkes, postbus 5700  6202 MA Maastricht

Eindhoven en Kingston, ON., 22 augustus 2021

Geachte minister en gouverneur van de provincie Limburg,
Bij een onderzoek naar het leven van haar vader in Nederland, stootte de Canadese 
Cathy Nielissen op rare geheimhouding van haar "familie" in Canada en zelfs op 
regelrechte tegenwerking.
Dat de vader van haar vader - hier te noemen met zijn Canadese naam - Joe Nielissen, 
niet de in de akte opgegeven man was, was al duidelijk, maar wie dat dan wel de vader
was bleef duister. In ieder geval was de echte moeder ook NIET de opgegeven moeder 
Maria Catharina Akkermans maar haar veel jongere zus Jo[h]anna Hubertina Akkermans. 
Mijn conclusie was al snel dat de baby, Joe Nielissen dus, verwekt was door de vader 
Joseph Akkermans bij zijn dochter Joanna Hubertina die toen 16 jaar was.

De rest van het onderzoek laten we hier rusten. 
Totdat ik echter de vier geboorteaktes van Joe en zijn twee broers en één zus onder 
ogen kreeg, zoals die zijn genoteerd in destijds de gemeente Arcen en Velden. Zie 
www.theelen.info/Cathy%20Nielissen/documents%202021-08-18.pdf 
Indien we de vier aktes bekijken dan vallen er verschillende zaken op:
Tussen 1926 en 1934 werden de aktes door dezelfde ambtenaar (Theelen?) ondertekend.
De naam (aan of op) de Velgart is eigenaardig, het gehucht heet in werkelijkheid 
Vilgert.
De opgegeven moeder Maria Catharina Akkermans woonde in werkelijkheid niet in Velden 
maar in het 30 km zuidelijk gelegen Beesel en verhuisde in 1929 met haar ouders en 
broers en zusters naar het nog zuidelijker gelegen Wijnandsrade, zoals te vinden is 
in de lijst met familieleden, verstrekt door de gemeente Beesel. Wel was ze in Beesel
in 1925 getrouwd - dit zal wel niet vervalst zijn! - met Jacobus Hendrikus Nielissen.
Klaarblijkelijk woonde genoemde Maria Catharina Akkermans tot hun gezamenlijke 
verhuizing naar Canada in circa 1955 niet of niet altijd bij haar man in Arcen en 
Velden. Zij was berucht vanwege haar buitenechtelijke relaties en het kan dus ook 
goed zijn dat de vader van de drie andere kinderen een andere persoon is, 
bijvoorbeeld weer verwekt in incest door Joseph Akkermans.

Recent DNA-onderzoek dat Cathy Nielissen heeft laten verrichten door CeCe Moore heeft
ondubbelzinnig aangetoond dat het DNA van haar broer (door overerving in mannelijke 
lijn) onregelmatigheden bevat op de plaats waar de gegevens van de (echte, hier 
groot-) vader liggen.
Het vermoeden is nu dat ná 1934 - wellicht bij de invoering van de persoonskaart of 
in de oorlogsjaren - in één keer de geboortebewijzen van de vier kinderen Nielissen 
door één en dezelfde ambtenaar van de Burgerlijke Stand van Arcen en Velden op 
slinkse manier zijn veranderd en deze veranderde aktes zijn zo opgenomen in het 
Bevolkingsregister.

Mijn verzoek is nu dat men de originele aktes probeert op te duikelen of in ieder 
geval onregelmatigheden probeert te ontdekken in de vier aktes.
Het lijkt erop dat beide gemeentes Beesel en Arcen ca op de een of andere manier 
hierbij betrokken zijn; want het lijkt erop dat de kinderen niet in Arcen ca zijn 
geboren maar in Beesel, Rijkel 41, de Klerkenhof.

met vriendelijke groeten,
Paul Theelen en Cathy Nielissen

machtiging voor nader onderzoek

afschrift per e-mail aan de burgemeester en gemeentesecretaris van Venlo en Beesel:
Burgemeester van Beesel B.C.M. Vostermans
Gemeentesecretaris van Beesel F.J.M. Nillesen
DIV Specialist van Beesel mevrouw Pina Urru
Burgemeester van Venlo A. Scholten
Gemeentesecretaris van Venlo T. Beurskens
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Naspeuringen van Cathy Nielissen en Paul Theelen

begeleidend schrijven bij een verzoek tot nader onderzoek aan de Minister van 
Binnenlandse Zaken en de Gouverneur van Limburg

Eindhoven, 23 augustus 2021

Geachte mijnheer, mevrouw,
Gisteren heb ik een brief op de post gedaan, die gericht is aan de Minister van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en aan de Commissaris van de Koning van 
Limburg.
Daarin wordt – kortweg – verzocht een onderzoek te laten instellen naar vier 
geboorteaktes, opgemaakt in de gemeente Arcen en Velden tussen 1926 en 1934.
Het heeft er alle schijn van dat deze aktes achteraf – rond 1938 wellicht – de echte 
hebben vervangen; de nieuwe zijn wel zeer opvallend op elkaar gelijkende.
En ook andere onregelmatigheden wijzen op vervalsing.
Doel was duidelijk dat deze vier kinderen één en dezelfde vader en moeder kregen, 
maar van de tweede is zeker dat zowel de opgegeven ouders niet de biologische ouders 
waren. Waarschijnlijk geldt voor de andere kinderen ook dat de genoemde ouders niet 
de echte zijn. Alleen een DNA-onderzoek van de mannelijke nazaten zou daarover 
uitsluitsel kunnen geven, maar die wonen allen in Canada en zijn waarschijnlijk niet 
zo toeschietelijk.

Archiefonderzoek naar de originele aktes zou uitsluitsel kunnen geven, maar de 
gegevens zoals de precieze geboortedatum en vooral geboorteplaats zijn waarschijnlijk
niet correct. In ieder geval moeten destijds de gemeenten Beesel én Arcen en Velden 
(en later Wijnandsrade) aan de vervalsing hebben meegewerkt, want de opgegeven ouders
woonden separaat in deze dorpen.

Aannemende dat de twee hogere autoriteiten de gemeente Beesel en Venlo zullen 
verzoeken de zaak te onderzoeken, stuur ik de brief met deze toelichting naar u toe. 
Dan is ook mijn elektronisch adres bekend en kan doorgelinkt worden naar de 
documenten. Nadere informatie is ook te vinden op www.theelen.info  

Deze brief verstuur ik naar de beide autoriteiten en de beide betrokken gemeenten. 
Graag distributie aan de aangeschreven functionarissen.

Paul Theelen
Monarchstraat 19, 5641 GH Eindhoven  040-2814621  l.theelen@on.nl  
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