Naspeuringen van Cathy Nielissen en Paul Theelen: Bezittingen van Jos Akkermans
Jos. Akkermans en zijn bezittingen en gepachte boerderijen..........................2
23 May 2021 management of the Klerkenhof -3-....................................2
20 May 2021 once again the Klerkenhof; date of birth -2-......................3
17 May 2021 Family Akkermans in Beesel -1-....................................3
28 februari 1940 Te koop aangeboden; de beste kweekvader MAX K 1460 ............4
20 maart 1940 Max K. 1460, eig. Gebr. Th. H. en Joh. Leenders, Doornenburg;...4
20 september 1941 20. Max K. 1460, eig. W. Th. Janssen te Gassel..............4
22 februari 1933 Handel in biggemerken..........................................4
1/8/15 juli 1939 Wynandsrade. NOTARIS HABETS te GRONSVELD zal op Dinsdag .......4
25 april 1936 [...]...........................................................5
22 april 1939 PRIMA CONSUMPTIE- en voeder-aardappelen te koop. .................5
16 maart 1935 Openbare Verpachting..............................................5
8 oktober 1934 DOOD GEVALLEN. ..................................................5
11 juni 1938 HET BOEREN IN DE WIERINGERMEER. ...................................5
Beschouwingen en ervaringen....................................................5
Opzet en verkaveling...........................................................5
De verpachtingen...............................................................6
De gewassenkeuze...............................................................6
De moeilijkheden en mogelijkheden..............................................6
Hoe wordt men pachter?.........................................................7
Een voorkeursrecht. ...........................................................7
Tot de jonge boeren............................................................8
De gedachtenwisseling..........................................................8
28 augustus 1934 BOERDERIJEN IN DE WIERINGERMEER ...............................9
23 februari 1934 HEEREN PAARDENFOKKERS. Staan ter dekking der merries ..........9
24 december 1932 Onmiddellijk daarna, ten verzoeke van den heer Jos. Ackermans . 9
6/13 juni 1931 IV. Ten verzoeke van den Heer Joseph Ackermans te Meerssen: .... .9
20/27 december 1930 Gemeente Houthem............................................9
22 november 1930 Openbare Verkoop van CANADASSEN Deurwaarder Evers te Meerssen,
................................................................................10
BIJ INSCHRIJVING TE KOOP: 23 dikke CANADASSEN te Wijnandsrade ................10
9 maart 1931 CANADASSEN-CULTUUR................................................10
21 februari 1931 MEERSSEN. — Deurw. Evers 4 Mrt. 12 uur ten huize .............10
15/22 november 1930 Openbare Verkoop van CANADASSEN ...........................10
23 augustus 1930 Daarna zal des namiddags om 4 uur publiek worden verkocht, . . .10
5/7 juni 1930 4. Ten verzoeke van den Heer Jos. Ackermans-Erens te Meerssen: . .10
11 augustus 1934 [...] Tenslotte moeten we nog aan de hand van het verslag . . . .10
27 mei 1932 Bezoekdagen Proefboerderij en Selectiemesterij te Beesel. .......11
27 maart 1931 Bedrijfsleider Proefboerderij. ................................11
31 mei 1930 PROEFBOERDERIJ VAN DEN L.L.T.B...................................11
24 mei 1930 BOERDERIJ "HOOSTERHOF" ONDER BEESEL EN SWALMEN. .................11
28 november 1929 Aspergeplanten................................................11
14 september 1929 BEESEL — Not. v. Koolwijk 16 Sept. 2 uur ten huize van ......11
12 september 1929 SCHADEVERGOEDING ............................................11
8/15 juni 1929 III. Voor den Heer Joseph Ackermans te Meerssen: ...............11
13 april 1929 Stierhouderij. ..................................................11
27 januari 1928 Gevraagd een KNECHT die met paarden kan omgaan, ...............12
17 januari 1928 Wegens sterfgeval boerenknecht gevraagd, zoo spoedig mogelijk,. 12
15/22 januari 1927 MEERSSEN. — Deurw. Evers 26 Jan. 12.30 uur ten huize .......12
14 oktober 1926 Vlekziekte. — De laatste dagen komen alhier ...................12
8 oktober 1926 BEESEL. Mond- en Klauwzeer. ....................................12
4 december 1926 Naar CANADA. Het a.s. voorjaar kan een aantal landarbeiders. . . .12
14 september 1926 Mond- en klauwzeer...........................................12
13 juli 1926 MILL. Wildziekte. ................................................12
24 april 1926 OPENBARE VERKOOP VAN VEE ENZ. Deurwaarder EVERS te Meerssen .... .12
14 januari 1926 BEESEL. — Na den Watersnood. ..................................12
6 januari 1926 BEESEL. watersnood. ............................................13
4 december 1924 Kwartier te huur of groote zaal, geschikt voor kantoor ........15
7/14 juni 1924 Ten verzoeke van den Heer Jos. Ackermans te Arcen: .............15
27 oktober 1923 Kwartier te huur...............................................15
1 september 1923 Notaris E. Meuwissen te Meerssen, zal op Dinsdag .............15
16 juni 1923 4. Voor den heer Jos. Ackermans te Arcen: ........................15
Klerkenhof......................................................................15
12 juli 1884 Belangrijke Verkoop.............................................15
10/17 juni 1922 Ten verzoeke van den Heer Jos. Ackermans.......................16
18 juni 1921 3. ten verzoeke van den heer Jos Ackermans te Velden:.............16
19 juni 1920 III. WEILAND, beplant met pl.m. 120 canadassen, ..................16
5 juni 1920 Ten verzoeke van den Heer Jos. Ackermans-Genders ..................16
4 augustus 1919 Coöperatieve Vereeniging tot verbetering van het Paardenras . . .16

Naspeuringen van Cathy Nielissen en Paul Theelen: Bezittingen van Jos Akkermans
7/19 juni 1919 7. Voor den Heer Jos. Ackermans te Arcen .......................17
8 september 1917 Gemeente Meerssen.............................................17
7 juli 1917 DEURWAARDER EVERS, te Meerssen zal Dinsdag 10 Juli 1917, ..........17
9/16 juni 1917 Ten verzoeke van den Heer Jos. Ackermans in Houthem. ...........17
10/17 maart 1917 Openbare Verkoop van Vee, Akkergereeden enz. wegens vertrek.. .17
3 juli 1915 III EEN PERCEEL BOUWLAND in Houthemmerveld ........................17
24 augustus 1912 III. WEILAND, beplant met pl.m. 120 canadassen, ..............17
2 juli 1910 B. Op verzoek van den heer Joseph Ackermans te Houthem: ...........17
1 juni 1907 Te Huur HUIS met tuin en stal, 2 beneden-, 2 bovenplaatsen ........17
25 mei 1907 TE KOOP een lange KAR met os getuig voor een of 2 paarden. ........18
1 februari 1917 Beleediging. HOUTHEM. M. C. L. B., huisvrouw C. te Houthem, . . .18

Jos. Akkermans en zijn bezittingen en gepachte boerderijen

5

10

15

23 May 2021 management of the Klerkenhof -3Hoi Cathy,
That article about the insurance of horses is difficult to understand for
contemporary people. What onteigend (expropriated) paard exactly means in this
context is not clear to me, but - given the date - it has to do with the end of the
rent period of the Klerkenhof in September 1929, for we read
14 september 1929 BEESEL — Not. v. Koolwijk 16 Sept. 2 uur ten huize
van dhr. J. Akkermans, landbouwgereedschappen, paardentuig, maaimachine, enz.
12 september 1929 SCHADEVERGOEDING
De Eerste Nederl. Onderl. Paarden en Veeverz.-Maatschappij van 1900 te Den Haag Dir. Folkerts
Laurens Reaelstraat 1 vergoedde op spoedige en coulante wijze de schade van mijn onteigend
paard door tusschenkomst van haren H. Vertegenw. den Heer M. Queis, Molenweg 5 te Leijenbroek.
Over deze afwikkeling ben ik uiterst tevreden. Ieder Paarden en Veehouder raad ik sterk aan
dit zware risico aan deze solide Maatij. over te dragen.
Beesel, 7 September 1929 J. Akkermans, Landbouwer
Hemelvuur in ’t openveld is gratis inbegrepen. [Lightning in the open field has been included
(in the insurance) without costs]
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Jos. Akkermans was - as I see it - not successful with the operational management of
the farm, and thus all personal property must be sold to pay the debt. I think that
he should pay about 50 guilder per ha, and hire of the farm buildings on top of that
each year. After the 6-years period he moved with wife and children to Meerssen
and/or Wijnandsrade. That is my theory.
The floods around New Year 1926 was one catastrophe, the other was the threat of the
mouth-and-claw disease and the vlekziekte (vlek=spot, stain, blotch?).
In this scenario and assuming April 1928 as birth month, then Zuster Veronica in spe
lives with her parents at that time in Beesel. I checked the newspapers - as far it
is possible at least - to find a trace of the existence of her and your father, but
there is no sign of them between April 1928 and September 1929 in Beesel or Swalmen.
Note that Swalmen had his own railway station.
I wondered how the young baby was fed, and to my surprise around 1880 already babymilk existed. Around 1930 there was a mark Omnia, and on delpher you can find
information on that milk with the keywords moedermelk omnia. In the NetherlandsIndies they made quite a lot of advertising for zuigelingsvoedsel. Now the name of
this kind is sold under the name of Nutrilon.
Paul
20 May 2021 once again the Klerkenhof; date of birth -2Cathy,
The item on the Klerkenhof on the website of loegiesen shows that it is a very old
“hoeve”. In (Southern) Limburg quite a lot of these large square farms are present
and in use to these days. It did not know that they are present as far north as
Beesel. But at the other side of the Maas in Neer the hoeve Wijnardenhof is thus the
cradle of the family Theelen. Note that the Maasvalley has been inhabited from
prehistoric times and with the Rhine formed the Northern “limes” of the Roman Empire.
That said, it is remarkable that Jos. Akkermans could rent it, it was quite large.
Personnel was expensive, family members were supposed to work on the premises, but I
doubt whether the not-married girls like the later Sister Veronica were fond to work
without a proper wage from their father.
Though the family Reinders did not react on my question, loegiesen has given the
answer for he states: In 1963 werd de Klerkenhof door de dames Geenen te Heijthuisen
verkocht aan de pachtersfamilie Reinders.
Jos. Akkermans rented it (the standard period seems to be 6 years) but could not cope
with it, at least that is what I suppose. From there he and the family move to
Wijnandsrade.
It seems thus that your grandmother was raped in the farm and maybe your father was
born there too.
The date of 2 April is remarkable, it that sense that de “leerplicht” at 6 started at
that time on 1 April. That means (as I see it now) that there is a certain
flexibility in the period within the real development of your father from baby to a
6-years old boy.
It seems that the geboorteakte in Arcen is fake, for the family did not live in
Velden for years anymore. And just that “put me on the wrong leg” as we say here.
Paul
17 May 2021 Family Akkermans in Beesel -1Hi Cathy,
Searching to clues to the Nielissen and Akkermans in Velden I discovered that Jos.
Akkermans should have lived in Beesel. You have said that too, but I did not
understand when. Through the magazine Land en Vee, especially for Limburg (LLTB) and
the corresponding magazine for Brabant, I discovered that he had rented a fairly
large farm along the Maas in Beesel. It was not the farm of his son-in-law Thijssen,
Mgr. Theelenstraat 111 in Beesel, but in the hamlet Rijkel.
The name Klerkenhof is strange, as Kerkenhof in Velden, but there is no connection
between the two, other than the families Akkermans and Nielissen.
The whole family, with the exception of the married children, moved to the
Klerkenhof; that happened Easter 1923 or somewhat later. It was/is a large farm with
27.8 ha, you can only work this farming ground with farming machinery. Horses
(Belgische trekpaarden) instead of tractors at that time.
Jos. Akkermans had (in my view) not the necessary knowledge to run a farm of this
size. Probably in 1929 he must abandon the farm and the owner rented it to J.
Reinders. And I think that the current owners are the offspring of Jos Reinders.
Both Akkermans and Reinders look for help:
4 oktober 1930 Gevraagd een knecht voor dadelijk. Zich te melden Reinders, Beesel Klerkenhof.
27 januari 1928 Gevraagd een KNECHT die met paarden kan omgaan, en met alle boerenwerk op de
hoogte is. Jos. Akkermans, Beesel, Klerkehof.
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The somewhat larger Hoosterhof nearby, 43.64 ha, was sold in 1930 for f62.100 to the
organisation LLTB, that exists until now. On 31 March 1931 they seek a Bedrijfsleider
(manager) with the necessary education, diploma Landbouwwinterschool. In 1923 a
school opened in Roermond, see Nieuwe Venlosche courant » 30 okt 1923 - Art. 7 |
Delpher. Jos. Akkermans did not have this level of education - I suppose - to run a
farm like the Klerkenhof.
New-year 1926 there were enormous floods of Maas and all other rivers in Western
Europe. Newspapers report of the events. Victims are the Akkermans...
Next time I shall continue with the events around your grandmother that happened in
the Klerkenhof.
Paul
26 september 1942 Brandhout. Te k. pl.m. 6000 kg. brandhout (Canadastobben).
Te bevr. H. Thijssen, Akkermans, No. 111, Beesel.
16 november 1940 BIGGENMERKEN te koop. J. Ackermans, Volderstr. 36, Meerssen. 2281
BIGGENMERKEN te k. H. Genders. Vroenhof 409, Houthem. 2302
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28 februari 1940 Te koop aangeboden; de beste kweekvader MAX K 1460
Steeds met de hoogste onderscheidingen bekroond. Prima dekker en bevruchten. GEBR.
BOONEN, "Dijkerhof”, Neer (L.). V 80105
20 maart 1940 Max K. 1460, eig. Gebr. Th. H. en Joh. Leenders, Doornenburg;
20 september 1941 20. Max K. 1460, eig. W. Th. Janssen te Gassel.

105

22 februari 1933 Handel in biggemerken.
FRIESCHE ZUIDWESTHOEK. Met die inwerkingtreding dier Varkens-Centrale is de handel in
varkens vrijwel uitgeschakeld, doch een andere handel is er voor in de plaats
gekomen, en wel de handel in biggemerken. Om den varkensstapel te beperken, worden
aan bekende fokkers biggemerken verstrekt. Wil men meer biggen aanhouden dan men
merken heeft, dan kan dat geschieden door aankoop van merken van de Varkens-Centrale
voor f5.— per stuk, doch die prijs is velen te hoog, en om beste, overtollige biggen
aan de Varkenscentrale te leveren, voor f2.— per stuk, daartoe zijn velen ook niet
genegen. Nu worden voor zulke overtollige biggen, welke niet naar de markt mogen
worden vervoerd om verhandeld te worden, de biggemerken gekocht van fokkers, die van
de hun verstrekte merken geen gebruik wenschen te maken, soms voor f1 à f2 per stuk,
wat voordeeliger uitkomt dam ze te koopen van de Varkens-Centrale voor f5.—.
Voor zwakke en zieke biggen worden gewoonlijk geen merken aangekocht, doch deze
worden aan de Varkens-Centrale geleverd, bestemd voor het Crisis-Comité, doch voor
menschlijk voedsel worden ze meestal afgekeurd.
Nu zijn er handelaars, die ongemerkte biggen koopen voor iets boven den prijs, welke
de Varkens-Centrale betaalt. Ze koopen overtollige merken van fokkers, die er geen
gebruik van wenschen te maken en verkoopen dan de gemerkte biggen met een goede
winst, vooral nu de biggen den laatsten tijd iets duurder zijn geworden en
vermoedelijk met Mei, wanneer het vee in het land wordt gelaten, zooals alle
voorjaren, nog duurder zullen worden.
Wel wordt de Varkens-Centrale becritiseerd, doch wanneer deze wet niet in werking was
getreden, zouden de mesters van zouters aanmerkelijk minder voor hun varkens hebben
gekregen dan nu het geval is, hoewel de bacon-prijzen in Londen de laatste weken iets
stijgende zijn.
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1/8/15 juli 1939 Wynandsrade. NOTARIS HABETS te GRONSVELD zal op Dinsdag
18 Juli 1939 nam., 2 uur, ten koffiehuize kinderen Erens te Wynandsrade op verzoek
van dhr. J. Ackermans-Genders, in het openbaar verkoopen: BOERDERIJTJE groot ± 4½
bunder, bestaande uit:
1. 2 huizen met erf, schuur, stallingen, tuin en boomgaard in het Dorp, A 1889 en
1890, groot 23,90 A. of 115½ kl. r.
Deze panden op besten stand bij de Kerk gelegen, worden ook geveild in twee
perceelen:
a. nieuw gebouwd huis met tuin en boomgaard;
b. oud huis met stalling, schuur en boomgaard.
2. BOOMGAARD in het Dorp A 1991, ged. groot 20,82 A. of 100½ kl. r., naast Neven,
Ritzen en Bruls.
3. BOOMGAARD in Langeweiden aan Molenweg, A 1880, groot 34,80 A. of 168 kl. r., naast
Steyns en Portz.
4. BOOMGAARD EN WEILAND aldaar, A 1499, groot 31,20 A of 150¾ kl. r., naast Emonds.
5. BOOMGAARD aldaar, A 1787, groot 17,50 A. of 84½ kl. r., naast Emonds en Ritzen.
6. BOUWLAND in Hellebroekerveld, A 249, 250, 251, 252 en 253, groot 73,70 A. of 356
kl. r., naast Portz en Vrencken.
7. BOUWLAND aldaar, A 257 en 258, groot 18,40 A. of 89 kl. r., naast Vrencken en
Heijnen.
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8. BOUWLAND aan Lievekensraderweg, A 1034 en 1035, groot 21,40 A. of 103½ kl. r.,
naast Collaris en Vrencken.
9. BOUWLAND aldaar, A 1782, groot 23,50 A. of 113½ kl. r., naast kind. Erens, Neven,
Ritzen en Bruis.
10. BOUWLAND aldaar, A 1784, groot 37,60 A. of 181½ kl. r., naast Ritzen en Voragen.
11. BOUWLAND aan Ouden Bosch (Vink) C 38 en 999, groot 34 A. of 164¼ kl. r., naast
Emonds en Ritzen.
12. BOUWLAND aldaar, C 1001, groot 33,80 A. of 163¼ kl. r., naast Ritzen.
Inlichtingen ten kantore van den notaris, waar kad. plan ter inzage ligt en affiches
verkrijgbaar zijn.
4977
25 april 1936 [...]
2. BOOMGAARD in het Dorp, zeer geschikt voor BOUWTERREIN, Sectie A no. 1945 groot
15,77 Aren (76 2/10 Kl. R.) naast J. Ackermans, aan Molenweg en Hellebroekerweg.
3. WEILAND en HOOILAND aldaar Sectie A nos. 1362 en 155 groot 28,85 Aren 139 4/10 Kl.
R.) naast fam. Portz, H. Steyns, wede. Steyns, kinderen Ouadackers en Molenweg.
4. BOOMGAARD en WEILAND aldaar met daarop staande opgaande boomen Sectie A nos. 1352
en 1353 groot 7,85 Aren (38 Kl. R.) naast J. W. Emonds, W. Steyns en Molenweg.
5. BOOMGAARD in Hellebroekerveld Sectie A no. 1788 groot 17.60 Aren (85 Kl. R.) naast
J. Ackermans, H. Huntjens en Molenweg.
6. BOUWLAND aldaar Sectie A nos. 1666 en 1951 groot 6,75 Aren (32 6/10 Kl. R.) naast
J. Coenen en J. Bemelmans.
7. BOUWLAND aldaar Sectie A no. 1350 groot 2,30 Aren 11 1/10 Kl. R.) naast J. W.
Emonds en J. v. Oppen.
8. BOUWLAND Koningsgraven Sectie A no. 86 groot 21.30 Aren (103 Kl. R.) naast L.
Bemelmans, J. W. Emonds en Nelissen Schinveld.
9. BOUWLAND Lievekerszandweg Sectie A no. 1781 groot 26,40 Aren (127 m2 Kl. R.) naast
fam. Portz, J. Ackermans en J. W. Emonds.
10. BOUWLAND Boschweg Sectie C no. 41 groot 57 Aren (275 4/10 Kl. R.) naast Dupont
Heerlen, J. Ackermans, J. W. Emonds en aan weg Wijnandsrade—Hunnecum.
11. BOUWLAND Vink Sectie C no. 1000 groot 33,20 Aren (160 4/10 Kl. R.) naast
voorgaand.
12. BOUWLAND aldaar Sectie C nos. 998 en 36 groot 1.34.40 H.A. of 1% Bunder en 49
3/10 Kl. R.) naast Dupont Heerlen, J. Ackermans, aan weg Wijnandsrade—Hunnecum en weg
Valkenburg—Wijnandsrade.
13. MASSA van nos. 1 t/m. 12 samen groot 3,66,67 H.A. of 4 Bunder en 171 % Kl. R.
Alles in pacht bij dhr. Troisfontaine te Wijnandsrade tot 15 Maart 1937. Verdere
inlichtingen ten kantore v/d. Notaris.
22 april 1939 PRIMA CONSUMPTIE- en voeder-aardappelen te koop.
Jos. Akkermans, Gansbaan 42, Meerssen. 576
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16 maart 1935 Openbare Verpachting.
Gemeente MEERSSEN.
1½ BUNDER WEILAND in Lettercommis achter 't Kerkhof laatst in pacht bij den Heer Jos.
Ackermans en dadelijk te aanvaarden. Solide borgstelling verplichtend.
9221
8 oktober 1934 DOOD GEVALLEN.
UIT EEN PERENBOOM.
Zaterdagavond, toen het donker begon te worden, verwekte het op de boerderij
Klerkenhof te Beesel bevreemding, dat de 37-jarige knecht H. Beurskens, die een half
uur te voren peren in den boomgaard was gaan plukken, nog niet teruggekeerd was. Men
riep maar kreeg geen antwoord. De boer ging op onderzoek en vond B. onder een boom
liggen met een tak boven op zich, en bloed op den mond. Spoedig was geestelijke en
geneeskundige hulp aanwezig. Kapelaan Joosten en Dr. Crasborn. B. bleek dood te zijn.
De halswervel was gebroken. Men kan zich de ontsteltenis op de boerderij voorstellen.
11 juni 1938 HET BOEREN IN DE WIERINGERMEER.
Beschouwingen en ervaringen.
Op den Zeeuwschen ontwikkelingsdag, op 7 Mei j.l. te Middelburg gehouden, heeft de
heer A. Minderhoud, directeur van den Wilhelminapolder, het een en ander verteld over
de Wieringermeer. Jaar hij jaren gewerkt heeft en waarvoor ook buiten Zeeland
ongetwijfeld groote belangstelling bestaat. Wij laten uit deze beschouwing 't
specifiek Zeeuwsche weg daar de meeste onzer Zeeuwsche lezers den inhoud dezer
belangrijke voordracht reeds uit het bijvoegsel van het Zeeuwsch landbouwblad kennen.
Wij geven hier dus een transcriptie van deze voordracht voor algemeen gebruik.
Opzet en verkaveling.
Het lag in de bedoeling 78.000 H.A. gedurende 3 jaar zelf in cultuur te nemen, het
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land dan 4 à 6 jaar aan pachters-kolonisten te verhuren en daarna met de normale
verpachting te beginnen. Maar het risico is meegevallen en zoo kon de directie
bereids 7000 H.A. verpachten. Voorloopig is er dus nog plaats genoeg, zij het niet
voor elke aanvraag. Misschien zal een versnelde uitgifte worden bevorderd. Thans
werkt men bovendien met volle kracht aan de drooglegging van den N.0.-polder: deze
zal vermoedelijk al droog zijn, voordat al het beschikbare land in den Wieringermeer zal zijn verpacht.
Bij de uitgifte moest de directie met vele dingen rekening houden. Vooral toen het
boeren een succes bleek, is veel critiek uitgeoefend op de grootte der boerderijen.
Het grootste deel is verkaveld in stukken van 20 H.A. De stukken van 40 en zelfs 80
H.A. beslaan maar totaal pl.m. 2000 H.A. Bij het verkavelen in grootere stukken heeft
de overweging gegolden, dat kleine bedrijven niet zooveel arbeiders kunnen opnemen.
Naar schatting bedroeg het aantal arbeiders, noodig voor het voor de eerste maal in
cultuur brengen van den grond, pl.m. 12,000. Dezen wonen in rijkswoningen. De
directie moet zorgen, dat ook deze arbeiders werk vinden. 80 procent is dus ideaal
verkaveld in stukken van 20 H.A., gelegen aan harden weg, met aan de achterzijde
dikwijls vaarwater voor eventueel transport. Ook de ontwatering is ideaal te achten;
het is vrijwel mogelijk zonder voorzorgsmaatregelen te draineeren. Op de zwaardere
gronden is verbouwd in het eerste jaar tarwe, in het tweede jaar haver of gerst, in
het derde jaar als regel klaver, welke veel tot verbetering van den stikstofarmen
grond heeft bijgedragen; deze is thans vrijwel gelijk te stellen met welken goeden
grond ook.
Verder wordt bemest met fosforzuur en kali, doch meer als voorzorgsmaatregel dan uit
noodzakelijkheid. De kalkrijkdom van den bodem is over het algemeen groot. Slechts
een 1000 H.A. was te zuur, hetgeen geheel is te ondervangen door het bedekken met een
laag kalkrijken grond van circa 15 cm. De grond is niet zoo zwaar als }n Zeeland,
overigens niet kwaad en even vruchtbaar; hij vereischt niet zooveel trekkracht. Er
zijn zwaardere en lichtere gronden, welke meestal worden uitgegeven voor gemengd
bedrijf, en meer lichte grond, geschikt voor grasland.
De verpachtingen.
In Aug. en Sept. vindt de benoeming van nieuwe pachters plaats, terwijl de pacht
ingaat met November; de nieuwe pachter kan dan nog wintergranen zaaien en
voorbereidingen treffen.
De pachtprijzen zijn voor lichte gronden f30 per H.A., welk bedrag gedurende den
pachttijd tot f60 per H.A., voor zwaardere gronden van f55 oploopend tot f75, terwijl
voor grond, die gedraineerd is, f10 per H.A. extra gerekend wordt. De hoogste
pachtprijs bedraagt dus maximum f85. Daarbij heeft men stelsel van mobiele pacht. De
prijzen kunnen dus niet hoog worden genoemd.
Men heeft reeds de vraag gesteld of het wel billijk is de goede boerderijen te
verhuren? Doch het is juist gezien van de directie, dat zij matige pachtprijzen
stelt. De Wieringermeer is er door gebaat, dat de boeren in de eerste 6 jaar een goed
bestaan hebben. Thans heerscht er welvaart. Men zou ook kunnen vragen of de pachten
van «e landerijen elders niet te hoog zijn.
De gewassenkeuze.
Men moet in het eerste jaar hoofdzakelijk granen verbouwen. Na enkele jaren komen
erwten, boonen, suikerbieten, vlas en handelsgewassen in aanmerking. Aardappelen zijn
in de eerste jaren niets minder; op de oudere gronden voldoen ze goed. Vlas verbouwt
men er beter dan men ooit heeft durven hopen, terwijl de opbrengst van suikerbieten
zeker niet minder is dan in Groningen en Zuid-Holland.
Al spoedig komt iemand van de directie informeeren, wat pachter de volgende jaren wil
verbouwen. De pachter dient dan een staatje in van een zaaiplan. De bedoeling is hem
te waarschuwen voor onberaden stappen; de directie heeft met den verbouw van
verschillende gewassen veel ervaring opgedaan waarvan de pachter kan profiteeren.
De directie heeft zich veel moeite om gegevens te verzamelen, deze worden pachters
toegezonden. Ook hebben dikwijls besprekingen plaats onder leiding van directie of
landbouwkundig adviseur. Het overleg wordt door de pachters geen wonder trouwens,
zeer op prijs gesteld.
De moeilijkheden en mogelijkheden.
Soms is wel eens noodig, dat den pachter moed ingesproken wordt. De Wieringermeer is
n.l. met een laagje van 2 a 5 cm. zand bedekt. Bij aanhoudend droog weer kan dit
geweldig gaan stuiven. Wanneer men hiermee niet bekend is bestaat gevaar voor een
verkeerde grondbewerking; wordt de grond normaal bewerkt, dan heeft dit stuiven geen
schadelijke gevolgen. De boer in de Wieringermeer komt al gauw onder den invloed van
het machinale en het moderne dat hij daar ziet. Ongetwijfeld bieden de machines en de
moderne werkwijze groote mogelijkheden. Toch dient men de voorzichtigheid niet uit
het oog te verliezen en te bedenken, dat op 40 à 50 H.A. een tractor maar nauwelijks
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rendabel kan werken. Uit den aard der zaak verschillen de werkzaamheden in den
Wieringermeer niet veel van die elders. Men kan dan ook zonder bezwaar zijn eigen
werktuigen meenemen. Noodig zijn ze echter niet.
Komt men in September, dan zijn de woningen nog niet gereed. Onder vrij ongunstige
omstandigheden moet men dan zijn wintergranen zaaien. In de laatste jaren is hierin
al veel verbetering gekomen. Meestal is een buurman bereid het graan te zaaien.
De boerderijen zijn eigenlijk alle van één type, wat opzet en indeeling betreft. Deze
is in hoofdzaak Groningsch. Aan den eenen kant bevindt zich de dorschvloer, in het
midden ie tasruimte, aan den anderen kant de stal. De woningen zijn niet alleen zeer
behoorlijk ingericht, doch hoewel eenvoudig, villatjes. De indeeling is zoo practiseh
mogelijk. De afstand tot het dorp is misschien wat groot, ook waait het er altijd
veel, doch dit is men ook elders wel gewoon.
Arbeiders kan men genoeg krijgen; toch is hun vakbekwaamheid niet zoo buitengewoon.
Soms kan men bij een boerderij onder zekere voorwaarden wel eens een woning huren,
zoodat men zijn eigen arbeider kan meenemen. Voor een boer, die in een nieuwe
omgeving moet werken, betekent dit vaak en steun.
De boerderijen zijn alle voorzien van electriciteit en waterleiding. Er worden
pogingen in het werk gesteld om tegen een redelijken prijs telefonische aansluiting
te krijgen. Kruideniers, bakkers, slagers en andere ambachtslieden zijn er voldoende.
Winkels vindt men in de dorpen.
Het vereenigingsleven bloeit ginds niet minder dan elders. De boeren zijn er
georganiseerd in afdeelingen van bijna alle organisaties. Men vindt er een
boerenleenbank, een pakhuis van het C.B., ook verschillende handelaren hebben er zich
gevestigd. Bovendien bestaat er een beurs, wat aanhankelijk een gewaagde onderneming
leek; thans is deze de groote concurrent van de markten van Alkmaar en Schagen.
Men leeft in de Wieringermeer wat intenser dan elders. Er is altijd wat te praten,
steeds wat nieuws. De afzet der producten is er minstens zoo goed geregeld als in de
andere streken.
Het overgeplant zijn naar een nieuw land, het werken in een nieuwe omgeving, waar
ieder dezelfde belangen heeft, heeft een gevoel van saamhoorigheid gekweekt. Van
Zeeuwsche boeren, die reeds eenigen tijd in de Wieringermeer gevestigd waren, kreeg
men steeds te hooren, dat zij nooit meer terug wilden. Wel maken zij graag een
vacantiereis naar Zeeland; toch voelden zij zich gelukkig wanneer zij weer in de
Wieringermeer terug waren.
Hoe wordt men pachter?
Het is niet mogelijk hiervoor een onfeilbaar recept te geven, doch wel eenige
opmerkingen te maken, waarmee de jonge boeren, vooral met het oog op den NO.-polder,
misschien hun voordeel zullen kunnen doen.
De eischen, waaraan zij, die voor pachter in aanmerking willen komen, moeten voldoen,
zijn bekend: het bezitten van een bedrijfskapitaal van f300 per HA., behoorlijk
landbouwonderwijs hebben genoten, algemeen ontwikkeld zijn en gunstige
getuigschriften kunnen vertoonen.
Bestaat een zekere voorkeur voor een bepaalde groep menschen? Bij de directie zelf
niet. De directeuren zijn echter rijksambtenaren, aan wie wordt voorgeschreven dat
onder de pachters alle politieke en godsdienstige richtingen behoorlijk moeten zijn
vertegenwoordigd. Ook wordt er op gelet, dat het aantal pachters uit één bepaalde
provincie niet onevenredig groot is. Voor de directie is het gemakkelijk met al deze
dingen rekening te houden, daar de keuze zeer groot is. Want tengevolge van het zeer
groote aantal sollicitanten is de kans op benoeming niet groot. Het ligt echter voor
de hand dat iemand die al eerder gesolliciteerd heeft, iets voor is boven wie voor
den eersten keer solliciteert. Men moet echter blijven solliciteeren.
Een voorkeursrecht.
bij de verpachtingen hadden twee groepen van personen. In de eerste plaats zij, die
in de Wieringermeer bedrijfsboer zijn geweest. Deze kwamen in den polder in een tijd,
toen de toestand daar nog vrij slecht was. Zij kregen een dubbele arbeiderswoning,
waarin zij zich in vrij groote mate moesten behelpen. Zij zijn er vervolgens
rijksambtenaar geworden, hetgeen beteekende, dat zij hun vrijheid prijsgaven in ruil
voor een vaste belooning. De verkeersmiddelen waren toen nog gebrekkig, de wegen
slecht. Aanvankelijk hebben zij onder weinig benijdenswaardige omstandigheden geleefd
en een zwaren tijd doorgemaakt. Tot belooning hebben zij bij de verpachting van de
boerderijen een voorkeursrecht gekregen, waarvan zij op deskundige wijze gebruik
hebben gemaakt.
Een tweede bevoorrechte groep vormden zij, die naar de Wieringermeer trokken, op hoop
van zegen. Het waren boerenzoons, die geen betrekking konden krijgen bij de
Cultuurmaatschappij of bij de directie en die toch gekomen waren met den vasten wil
er te blijven. Veel moeite hebben zij zich getroost; maanden, zelfs jaren hebben zij
greppels en slooten moeten graven. Zij hebben zoo hun best gedaan, dat de aandacht op

Naspeuringen van Cathy Nielissen en Paul Theelen: Bezittingen van Jos Akkermans
hen is gevallen. Aan hen is toen een voorkeursrecht verleend. Zij hebben gelegenheid
gehad de beste gronden uit te zoeken en de bedrijfsmethoden van de
Cultuurmaatschappij te bestudeeren. Het is zeer toe te juichen, dat zij op deze wijze
zijn beloond.
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Tot de jonge boeren
wendde inleider zich vervolgens en raadde hun aan niet thuis te blijven wanneer zij
in eigen provincie geen bedrijf kunnen krijgen. Tracht bedrijfsboer te worden bij de
Cultuurmaatschappij en lukt dat niet, volgt dan het voorbeeld van die jonge
boerenzoons; tracht u te dringen in de rijen van uw mededingers die er blijven tot ze
een boerderij hebben bemachtigd.
Ook spreker is uit Zeeland weggegaan en heeft jaren onder de polderjongens geleefd.
De Wieringermeer biedt ruimschoots gelegenheid ervaring op te doen en menschen uit de
verschillende provincies te leeren kennen.
Straks zal de N.O.-polder gereed zijn. Deze polder is 45.000 H.A. groot, waarvan
pl.m. 40.000 H.A. in cultuur zal kunnen worden gebracht. Spr. verwacht, dat in den
N.0.-polder met hetzelfde succes zal kunnen worden geboerd als thans in de
Wieringermeer. De oppervlakte cultuurgrond bestaat voor 85% uit zware klei. Bovendien
is de grond nu al zoet.
De gedachtenwisseling.
Op een vraag, welke onkruiden in de Wieringermeer voorkomen en op welke wijze deze
worden bestreden, antwoordt men, dat daar tot nu toe minder onkruid voorkomt dan in
verschillende streken van het oude land, waar de landbouw op hoog peil staat. De
meest voorkomende zijn hoefblad en distel. Kweek komt weinig, duist, windhalm e.d.
komen niet voor. De bestrijding vindt op dezelfde wijze plaats als elders: met de
hand, met de machine en met chemische middelen. In 't algemeen staat het er met de
onkruidbestrijding gunstig voor. Toen de gronden pas droog kwamen, heeft de
Cultuurmaatschappij maatregelen genomen tegen de zee-aster, in Zeeland genoemd
lamsooren, doch dit onkruid is na de ontzilting der gronden verdwenen
Op de vragen, hoe de zandverstuivingen worden voorkomen en of de gewassen daarvan te
lijden hebben, en of de opbrengsten in de toekomst zullen blijven, wees men er op,
dat zandverstuivingen erg meevallen. Alleen indien men de gronden onoordeelkundig zou
gaan bewerken, kunnen ze aan de gewassen schade berokkenen. De graanopbrengsten zijn
even hoog als in Zeeland, die van suikerbieten iets lager, doch 40 a 50.000 kg. H.A.
wordt bereikt. De kwaliteit van het vlas was in het begin wat grof, doch in kilo's is
de opbrengst niet minder dan in Zeeland. Wie geen cultuurfouten begaat, zal geen last
van zandverstuivingen hebben: ook treedt de directie voorlichtend op en zorgt er
voor, dat de pachters deze fouten niet maken. Daarbij verdwijnen de zandverstuivingen
reeds. Over de opbrengsten in de toekomst behoeft men zich niet te groote zorgen te
maken. Men zie daarvoor maar naar den Waard- en Groetpolder en den Anna
Pauwlownapolder, welke tot de beste polders van Nederland kunnen worden gerekend.
Op de vraag, welke maatregelen worden genomen op gronden, die wel stuiven, speciaal
op zulke waar bieten worden verbouwd, antwoordt inl., dat daarop een geheel normale
grondbewerking wordt toegepast. Men moet op die gevaar voor verstuiving opleveren, in
droge tijden niet blokken. Houdt men hiermede rekening, rijn kan verstuiving geheel
worden voorkomen. Waar gevraagd werd of deze verstuiving niet kan worden tegengegaan
door beplanting, wijst inl. er op, dat voor beplanting zorg wordt gedragen. Op den
duur wordt de invloed van den wind wel getemperd, doch in Noordholland waait het
steeds. Bezwaren worden daarvan echter niet ondervonden.
Gevraagd werd of reeds iets bekend is de grootte en de verdeeling der bedrijven in
den N.O. polder! Naar inl. opmerkte, kan hij in de inpoldering der Zuiderzeegronden
niet anders dan een nationaal belang zien. Voor den aandrang, welke uit verschillende
streken wordt vernomen, om kleinere bedrijven in pacht uit te geven, zal men niet
doof blijven. De grootte moet echter verband houden met de te verbouwen gewassen. Hoe
meer gewassen kunnen worden verbouwd, hoe gemakkelijker men de bedrijven kleiner zal
maken. Kleine bedrijven eisen echter meer gebouwenkapitaal. Spr. verwacht, dat
naarmate de grond meer cultuurrijp wordt, kleinere bedrijven zullen worden
uitgegeven. Ook zullen de zandbedrijven kleiner zijn. De kleinste bedrijven waren 12
H.A. en dan uitsluitend weidebedrijven. De akkerbouw- en de gemengde bedrijven waren
grooter. De opvatting, welke bedrijfsgrootte de meest gewenschte is, loopt overigens
veel uiteen. Een Groninger zal zeggen, dat een bedrijf van 20 H.A. geen bestaan kan
geven, doch een Zeeuw heeft hierover een andere meening. Bij een kleinere
bedrijfoppervlakte zal men echter alle gewassen moeten kunnen verbouwen. Spr.
verwacht dat wanneer de ervaringen gunstig blijven, de directie ook kleinere
bedrijven zal uitgeven. Op een vraag of in den N.O. polder ook zandverstuivingen te
vreezen zijn, zeide inl. dit niet waarschijnlijk te achten. Het N. en W. deel van de
Wieringermeer is meer zandig, het O. en Z. meer zware grond. Hierbij zullen de
strandgebieden een uitzondering vormen.
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28 augustus 1934 BOERDERIJEN IN DE WIERINGERMEER
Voorwaarden voor verpachting
In de Wieringermeer is de verpachting van 15 boerderijen uitgeschreven. Het
domeinkantoor meldt daarover, dat de verpachting geschiedt voor den tijd van zes
achtereenvolgende jaren. Het pachtjaar loopt van 1 November tot en met 31 October. Na
het einde van den pachttermijn bestaat het uitzicht op verlenging van grondgebruik.
Voor iedere hoeve wordt een grondpachtsom vastgesteld. Deze grondpachtsom is
verschuldigd bij het indexcijfer 100. Dit indexcijfer wordt jaarlijks voor weiland en
bouwland afzonderlijk bepaald. Voor weiland is het afhankelijk van den gemiddelden
melkprijs in het aan de vaststelling voorafgaande kalenderjaar, voor bouwland wordt
het afgeleid van het algemeen indexcijfer voor akkerbouwproducten, zooals dit door de
directie van den landbouw is bepaald. Wordt het indexcijfer vastgesteld op b.v, 80,
dan is slechts 80 pct. van de grondpachtsom verschuldigd; wordt het indexcijfer
vastgesteld op 120, dan is 120 pct. van de grondpachtsom verschuldigd. Bij het
indexcijfer 70 en lager moet 50 pct. van deze grondpachtsom betaald worden en bij het
indexcijfer 130 en hooger moet 150 pct. betaald worden. Er is derhalve een minimum,
maar daarnaast ook een maximum pacht. De eerste termijn, zijnde 50 pct. der
grondpachtsom, verschijnt 1 November na afloop van elk pachtjaar, de tweede termijn
30 April d.a.v. Borgen worden niet geeischt van hen, die bij het teekenen der akte de
helft der grondpachtsom betalen. De pachters mogen geen jacht of visscherij op het
door hen gepachte uitoefenen.
De belangen van de pachters worden voorgestaan door een pachtcommissie, waarvan de
leden door den minister worden benoemd, na gepleegd overleg met nader aan te wijzen
landbouworganisaties. Verschillen tusschen verpachter en pachter inzake uitleg en
toepassing van het pachtcontract worden onderworpen aan het oordeel van een commissie
van arbitrage, door den kantonrechter te benoemen. De grondpachtprijzen per H.A. zijn
wisselend en stijgen geleidelijk. Zij zijn voor ieder bedrijf vastgesteld. Zij loopen
uiteen van f25—f35 in het eerste jaar, tot f50—f55 in het laatste jaar. De lage pacht
in het eerste jaar houdt niet alleen rekening met den oogenblikkelijken
cultuurtoestand van de gronden, maar sluit ook in een steun voor den komenden boer.
De pachtprijzen zijn zóó gesteld, dat een flink landbouwer met ijver, toewijding én
kennis er kan komen, mits hij over voldoende bedrijfskapitaal de beschikking heeft.
Dit kapitaal is noodzakelijk om te kunnen slagen. De noodige voorlichting zal steeds
ter beschikking staan.
Aan allen, die op het oude land een bedrijf hadden, doch om financieele of andere
redenen niet slaagden, wordt ontraden naar de Meer te komen. De Meer biedt
mogelijkheden voor rustige, ijverige boeren, die een toekomst wenschen voor zichzelf
en hun gezin, doch in eigen omgeving een passend bedrijf niet kunnen vinden.
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23 februari 1934 HEEREN PAARDENFOKKERS. Staan ter dekking der merries
op Dijkerhof, Neer: I. MAX K 1460 Kampioen Midden-Limburg. Dekt vanaf Maandag 26
Febr. iederen Maandag en Donderdag hij Wed. Breukers, Dekkestraat, LEVEROY. Dekgeld
f21.
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24 december 1932 Onmiddellijk daarna, ten verzoeke van den heer Jos. Ackermans
te Wynandsrade:
13 CANADASSEN in 't Amstenrood te Houthem.
Alles wordt in het Hotel verkocht en moet vooraf bezichtigd worden.
Vóór den verkoop ZITDAG. 9827
21 oktober 1932 Land en Vee; weekblad van den Limburgschen Landbouwbond en [...]
DISTRICT T. X.
Houthem. J. Frissen. J. Ackermans.
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6/13 juni 1931 IV. Ten verzoeke van den Heer Joseph Ackermans te Meerssen:
14 ROEDEN KLAVER op het Hetje.
10 ROEDEN KLAVER aan Minderbeek.
20/27 december 1930 Gemeente Houthem.
IV. Onmiddellijk daarna ten verzoeke van den Heer Joseph Ackermans-Genders te
Wijnandsrade naast de Pastorie:
a. 26 CANADASSEN en een ESCH achter de boerderij van den Heer Portz. Aanwijzing doet
de heer Ackermans.
b. 26 CANADASSEN te Houthem onder het Amstenrood.
c. 4 CANADASSEN te Meerssen op Raarhutje. Alles moet vooraf bezichtigd worden.
Voor den verkoop ZITDAG.
5717
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22 november 1930 Openbare Verkoop van CANADASSEN Deurwaarder Evers te Meerssen,
zal Donderdag 27 November 1930 namiddag een uur, ter herberge van den heer DuykersLeufkens te Vroenhof Houthem, publiek verkoopen:
1. Ten verzoeke van den heer Joseph Ackermans: 26 zware canadassen langs het bosch
onder het Amstenrood te Houthem.
2. Onmiddellijk daarna: 30 zware canadassen op 's Heerenbeemden en 4 zware canadassen
op Raar-Hetje te Meerssen. Alles vooraf te bezichtigen. 9825
BIJ INSCHRIJVING TE KOOP: 23 dikke CANADASSEN te Wijnandsrade
achter de boerderij van den Heer Portz nabij de kerk en 2 CANADASSEN en een ESCH aan
den Hollenweg naar Hunnekum en een zeer zware CANADAS nabij den nieuwen weg te
Wijnandsrade. Aanwijzing doet de Heer Joseph Ackermans te Wijnandsrade naast de
pastorie. Inschrijvingen te doen ten kantore van Deurwaarder EVERS te Meerssen voor
of op Woensdag 26 November 1930. 9827
9 maart 1931 CANADASSEN-CULTUUR.
Over de canadassen-cultuur in Limburg heeft dhr. H. de Koning, Arnhem, houtvester der
Nederl. Heide-maatschappij, vervolgens nog een vlot, boeiend en leerzaam betoog
gehouden. Uiteengezet werd, welke voordeelen deze cultuur van populieren biedt: de
populier is niet kieskeurig op den grond, is voordeelig in gebruik, wijl ze overal,
op vrije hoeken, kan geplaatst worden, en wijl ze in 25 jaar volwassen is en voor de
hout-opbrengst van belang is. Enkele uiteenzettingen volgden nog over de kenmerken
der verschillende soorten populieren, canadassen of peppels, alsmede over de poot-,
plant en snoei-methodes. Tot slot werd nog een dertigtal lantaarnplaatjes vertoond
over populieren-ziekten en boombeschadigingen.
21 februari 1931 MEERSSEN. — Deurw. Evers 4 Mrt. 12 uur ten huize
van dhr. Jos. Akkermans, Kuileheinde, zoogen, paard, koelen, stieren en tuig. (Zie
adv. L. K. 21 Febr.)
15/22 november 1930 Openbare Verkoop van CANADASSEN
Deurwaarder Evers te Meerssen, zal Donderdag 27 November 1930, namiddag een uur, ter
herberge van den heer Duykers-Leufkens te Vroenhof Houthem, publiek verkoopen:
1. Ten verzoeke van den heer Joseph Ackermans: 26 zware canadassen langs het bosch
onder het Amstenrood te Houthem.
2. Onmiddellijk daarna: 30 zware canadassen op 's Heerenbeemden.
Alles vooraf te bezichtigen. 9825
23 augustus 1930 Daarna zal des namiddags om 4 uur publiek worden verkocht,
ten verzoeke van de heeren Hubert Erens en Joseph Ackermans te Meerssen: 20 ROEDEN
AARDAPPELEN in het Oog. 2121
5/7 juni 1930 4. Ten verzoeke van den Heer Jos. Ackermans-Erens te Meerssen:
4½ roeden KLAVER in Amstenrood.
5 roeden ROGGE aldaar.
18 roeden ROGGE aldaar in 2 perceelen.
4 roeden HAVER aldaar.
8 roeden HAVER boven het Lavoor.
11 roeden HAVER aan de Minderbeek Overbroek
13 roeden HAVER op het Hetje
2524
11 augustus 1934 [...] Tenslotte moeten we nog aan de hand van het verslag
een woordje zeggen over de Proefboerderij Hoosterhof te Beesel. Vele jonge boeren
zullen deze boerderij reeds hebben bezocht en opgemerkt, hoe keurig daar niet alleen
stallen en gebouwen, maar ook de velden zijn verzorgd. Het verschil in grondsoort der
afzonderlijke perceelen — men heeft er schrale zandgrond, leemhoudende zandgrond tot
zelfs stijve rivierklei — maakt deze boerderij uitstekend geschikt voor haar
eigenlijk doel, het nemen van proeven. Men heeft er ruim 24 hectaren bouwland, ruim 9
hectaren grasland en bijna 6 hectare hakhout, terwijl nog ruim 3 hectare is verpacht.
De helft van de bebouwde oppervlakte is bezet met granen, voornamelijk tarwe en
haver; er zijn 1.3 hectare erwten, 41 hectare aardappels en voor de rest voederbieten
en suikerbieten en groenvoedergewassen. Men vindt hier zeer interessante proeven van
den meest uiteenloopenden aard. Men ziet er niet alleen de bekende rassen- en
bemestingsproeven, maar ook zeer leerzame besmettingsproeven,
ziektebestrijdingsproeven, enz. Vooral valt de aandacht op het controleveld van den
keuringsdienst Limburg. Hier vindt men 150 monsters uitgeplant van 't jaar tevoren
door den keuringsdienst goedgekeurde perceelen door de heele provincie en kan men
zich een oordeel vormen omtrent het belang en de waarde van de keuring onzer
aardappels. Beesel zal m.i. een centraal punt zijn en blijven, waar vooral het jonge
opgroeiende landbouwersgeslacht veelvuldig heen trekt om practisch te leeren. [...]
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27 mei 1932 Bezoekdagen Proefboerderij en Selectiemesterij te Beesel.
De proefboerderijcommissie heeft voorloopig als bezoekdagen vastgesteld den
Woensdag-, Vrijdag- en Zondagnamiddag.
Van een voorgenomen bezoek moet steeds tijdig en met opgave van den juisten dag er
uur en ongeveer het aantal deelnemers, bericht worden gezonden aan den heer H.
Deckers, bedrijfsleider "Hoosterhof” te Beesel.
Droesen, secretaris.
P.S. Wij maken er op attent, dat het naast bijgelegen station is Swalmen en de
afstand circa 2 KM. Tevens wijzen wij er nu reeds op dat waarschijnlijk het postadres
binnenkort ook Swalmen zal zijn en het telefoonnummer 755 Roermond. Zoodra de
verandering intreedt er de telefonische aansluiting gereed is zal het in Land en Vee
bekend worden gemaakt.
27 maart 1931 Bedrijfsleider Proefboerderij.
Het Bestuur van den Limb. Land- en Tuinbouwbond roept SOLLICITANTEN op voor de
betrekking BEDRIJFSLEIDER der proefboerderij "Hoosterhof” te Beesel.
Vereischten zijn: gehuwd, bekwaam om zelfstandig een groot gemengd bedrijf te kunnen
leiden, theoretisch goed onderlegd (diploma Landbouwwinterschool strekt tot
aanbeveling.) Salaris en voorwaarden worden nader overeengekomen. Indiensttreding
voorjaar 1932.
Schriftelijke aanmelding met uitvoerige toelichting dient vóór 1 Mei onder het motto
"proefboerderij” te geschieden ten kantore van den L. L. T. B., Landbouwhuis,
Roermond. Persoonlijke bezoeken worden niet afgewacht dan na daartoe strekkende
oproeping. 3280
31 mei 1930 PROEFBOERDERIJ VAN DEN L.L.T.B.
Ten overstaan van de notarissen v. Koolwijk, Roermond en Roes te Arnhem, heeft
Woensdag in de harmoniezaal te Swalmen de verkoop plaats gehad van den "Hoosterhof"
gelegen onder Beesel en Swalmen, eigendom van de familie Clavereau te Nijmegen. De
"Hoosterhof" werd in zijn geheel aangekocht door den L.L.T.B. voor f62.100 en zal
gebruikt worden als proefboerderij.
24 mei 1930 BOERDERIJ "HOOSTERHOF" ONDER BEESEL EN SWALMEN.
NOTARISSEN ROES TE ARNHEM EN VAN KOOLWIJK TE ROERMOND, zullen op Woensdag 28 Mei
1930, des nam. 3 uur in de Harmoniezaal aan de Markt, te Swalmen, ten verzoeke van de
familie Clavareau te Nijmegen, publiek verkoopen: DE VRUCHTBARE BOERDERIJ HOOSTERHOF,
zeer gunstig gelegen aan den Beeselschen weg onder de Gemeenten Beesel en Swalmen,
ter totale grootte van circa 43.63.80 Hectare; grootendeels verpacht aan den Heer J.
H. Rutten, Hoosterhof, tot 1931 (voerland) en 1932. De boerderij wordt in diverse
kavels geveild. Betaling 1 October 1930. Voor bezichtiging en aanwijzing op Dinsdag
en Donderdag zich te wenden tot den Heer G. Kakkus, Beeselschestraat, Swalmen.
Meerdere inlichtingen ten kantore van NOTARIS VAN KOOLWIJK, alwaar een kaart van
verdeeling der perceelen en kadastrale extracten ter inzage liggen en affiches,
uitvoerig de verkaveling omschrijvende, op aanvrage verkrijgbaar zijn.
28 november 1929 Aspergeplanten.
Te koop circa 7000 extra zware aspergeplanten (Roem van Brunswijk). Te bevragen H.
Thijssen-Akkermans, Beesel. 2457
14 september 1929 BEESEL — Not. v. Koolwijk 16 Sept. 2 uur ten huize van
dhr. J. Akkermans, landbouwgereedschappen, paardentuig, maaimachine, enz.
12 september 1929 SCHADEVERGOEDING
De Eerste Nederl. Onderl. Paarden en Veeverz.-Maatschappij van 1900 te Den Haag Dir.
Folkerts Laurens Reaelstraat 1 vergoedde op spoedige en coulante wijze de schade van
mijn onteigend paard door tusschenkomst van haren H. Vertegenw. den Heer M. Queis,
Molenweg 5 te Leijenbroek. Over deze afwikkeling ben ik uiterst tevreden. Ieder
Paarden en Veehouder raad ik sterk aan dit zware risico aan deze solide Maatij. over
te dragen.
Beesel, 7 September 1929 J. Akkermans, Landbouwer
Hemelvuur in ’t openveld is gratis inbegrepen.
8/15 juni 1929 III. Voor den Heer Joseph Ackermans te Meerssen:
9 roeden klaver achter het Kerkhof.
6 roeden voorgras in het Oog.
12 roeden voor- en nagras boven Eysendall, alles te Meerssen. 7862
13 april 1929 Stierhouderij.
— De stierhouderij alhier heeft besloten tot het aankoopen van een tweeden stier. Het
plan werd geopperd om pogingen in het werk te stellen, dat van gemeentewege in het
Merlebroek een z.g. gemeenteweide wordt aangelegd, opdat ook de kleinere luiden
kunnen profiteeren van beweiding voor hun vee, waartoe de meesten nu meestal niet in
staat zijn.
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27 januari 1928 Gevraagd een KNECHT die met paarden kan omgaan,
en met alle boerenwerk op de hoogte is. Jos. Akkermans, Beesel, Klerkehof. 3007
17 januari 1928 Wegens sterfgeval boerenknecht gevraagd, zoo spoedig mogelijk,
liefst die melken kan en met paard kan omgaan. Adres Jos. Ackermans,
Kuileneindestraat n. 106 Meerssen. 1977
15/22 januari 1927 MEERSSEN. — Deurw. Evers 26 Jan. 12.30 uur ten huize
van dhr. Jos. Ackermans, Kuileneindestraat, koeien, zoogen, aardappelen, stroo,
weidepalen, schansen en brandhout. (Zie adv. L.K. 22 Januari).
14 oktober 1926 Vlekziekte. — De laatste dagen komen alhier
verschillende gevallen van vlekziekte bij de varkens voor. Reeds zijn eenige dikke
krulstaarten aan de gevreesde ziekte ten offer gevallen. Van deskundige zijde wordt
beweerd, dat men over 't algemeen veel te weinig gebruik maakt van het inspuiten met
serum, dat toch gedurende een bepaalden tijd een vaste waarborg is, dat de dieren
gespaard blijven.
8 oktober 1926 BEESEL. Mond- en Klauwzeer.
— Alhier heeft zich onder het vee van den landbouwer Jac. Rutten op Horsterhof een
geval van mond- en klauwzeer voorgedaan.
4 december 1926 Naar CANADA. Het a.s. voorjaar kan een aantal landarbeiders
in CANADA geplaatst worden, onder verzekering van vast, goed betaald werk. Ook kan
een aantal landbouwersgezinnen op gereed gemaakte boerderijen geplaatst worden.
Vroegtijdige aanmelding verzekert meest gunstige plaatsing. Plaatsing geschiedt
alleen door officieele instellingen als de Canadeesche Regeering en de Can.
Staatsspoorwegen, dus zwendel uitgesloten. Voor alle inlichtingen wende men zich tot
1105
GENERAAL-AGENTSCHAP RED STAR LINE, WIJNHAVEN 110, ROTTERDAM.
N.B. In alle plaatsen actieve AGENTEN gevraagd.
14 september 1926 Mond- en klauwzeer.
Vooral na de overstroomingen heeft zich 't mond- en klauwzee, in Noord-Brabant, en
met name in het Oostelijk deel daarvan, voorgedaan. Van Januari tot einde Mei 1926
kwamen in het district Oostelijk Noord-Brabant van den Veeartsenijkundigen Dienst
gemiddeld wekelijks 50 nieuwe gevallen voor.
In Juni en Juli steeg dit aantal geleidelijk tot 130 a 150 per week, om in Augustus,
zeker begunstigd door het droge weer, plotseling te stijgen tot ongeveer 200, 300,
500 per week, om nu de vorige week van 29 Aug. tot en met 4 September te stijgen tot
het reuzenaantal van 720 nieuwe gevallen in 98 gemeenten.
Eigenaardig is, dat de grootste verspreiding der ziekte juist plaats vindt in de
gemeenten om en aan de Maas gelegen en wel voornamelijk in die gemeenten, die door de
overstrooming geteisterd werden, of vlak erbij gelegen.
Zoo bedroeg het aantal aangiften vanaf 1 Januari tot nu toe ongeveer: te Mook 70, te
Beugen 130, Mill 160, Oploo 175, Sambeek 140, Vierlingsbeek 120, Wanrooy 100, Bergen
(L.) 230 gevallen.
Aanvankelijk droeg de ziekte een zacht karakter. Het verloop was mild, de dieren
waren gauw hersteld en er bleven zoo goed als geen naweeën na.
Thans echter treedt ie boosaardiger op. Overal vallen "dooden" en algemeen hoort men
dat de ziekte door "kwade speenen" en "ontstoken klauwen" een schadelijken nasleep
heeft, welke den koeien, naast de ziekteperiode met haar verminderde melkgift en haar
achteruitgaan der dieren in voedingstoestand, heel wat schade berokkent.
13 juli 1926 MILL. Wildziekte.
— Gedurende den laatsten tijd worden in de aangrenzende Peel veel cadavers
aangetroffen van hazen. Tengevolge eener ziekte schijnt er een sterfte onder deze
dieren te zijn. Ook worden er in de weilanden vele doode mollen gevonden. Sommigen
willen dit in verband brengen met het heerschende mond- en klauwzeer.
24 april 1926 OPENBARE VERKOOP VAN VEE ENZ. Deurwaarder EVERS te Meerssen
zal Vrijdag 30 April 1926, namiddag 1 uur, ten huize van den heer Jos. AckermansErens, Kuileneindestraat te Meerssen, publiek verkoopen: 3 KOEIEN waarbij een
volgaande en 2 gekalfde koeien, 2 jarige runderen, 5 volgaande zoogen, 10
scheutelingen.
Een partij eetaardappelen. Waterkar en 2 karraderen. 1537 Nieuwe staande boterkarn,
Inhoud 75 liter. 2 groote voerkuipen. Beervarken van 4 maanden. Centrifuge 125 Liter.
14 januari 1926 BEESEL. — Na den Watersnood.
— Thans kan men zich eenigszins een idee vormen van de groote schade door den
watersnood aangericht. De huizen kunnen wellicht grootendeels bewoond worden doch
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zien er treurig uit. Meubels en kleederen werden meestal drijvende in de woningen
aangetroffen. Vooral voor de landbouwers is aan akkers en velden voor duizenden
guldens schade toegebracht. Hierbij nog buiten beschouwing gelaten de enorme schade
toegebracht aan de in de schuren en in mijten geborgen rogge en haver. De inzet van
1926 is voorwaar voor velen diep treurig.
BEESEL-REUVER. — Electriciteitsbedrijf. Gedurende het jaar 1925 bedroeg het aantal
nieuwe aansluitingen aan het gemeentelijk electrisch net 37. Het aantal
lichtaansluitingen vermeerderde te Reuver met 17, te Beesel met 2, totaal 19; het
aantal krachtaansluitingen vermeerderde te Reuver met 12 en te Beesel met 6, totaal
18, zoodat het getal aansluitingen thans bedraagt te Reuver voor licht 349, te Beesel
voor licht 133, totaal voor licht 482; te Reuver voor kracht 4ö, te Beesel voor
kracht 30, totaal 75. Totaal voor licht en kracht 557.
6 januari 1926 BEESEL. watersnood.
— Oudejaarsavond om circa 10 uur werd onder leiding van wethouder Heidens een dijk
gelegd vanaf het kerkhof naar den molen der Gebr. Cuijpers, teneinde het gehucht Ouddorp, hetwelk voor eenige jaren geteisterd werd door een grooten brand, zoo mogelijk
te vrijwaren voor overstrooming. Enkele laag gelegen huizen stonden reeds onder
water. Tot 4 uur in den morgen werd hard gewerkt door een vijftigtal uit het dorp
door den veldwachter opgeroepen mannen. Het water steeg echter zienderoogen en stond
weldra hooger dan 1 Meter tegen den dijk. De dijk mocht echter niet baten daar het
water van de Noordzijde kwam opzetten en Oud-dorp weldra geheel zou onderstroomen en
van alle verbinding isoleeren. Menschen vluchten op de zolders der hoog gelegen
huizen en brachten huisraad, levensmiddelen en kleinvee aldaar in veiligheid. Groote
kudde rundvee en varkens werden ijlings door het opkomende water naar het
hoogergelegen dorp gedreven.
Weldra echter steeg het water zoo hoog dat geen verkeer meer mogelijk was en Oud-dorp
een eiland vormde waar bijna alle huizen onder water stonden. Het loeien en brullen
van het beangstigde vee weerklonk huiveringwekkend over de stijgende watermassa. Heel
den Nieuwjaarsdag bleef het water opzetten en ging men bang de eerste nacht van het
nieuwe jaar in. Veel vee, reeds eenmaal op hooger gelegen stallen gedreven waar men
het veilig waande, moest andermaal verder het dorp ingevoerd worden.
Van de groote hofsteden Enderhof, Klerkenhof en Hoosterhof, onder het gehucht Rijkel,
moesten hun vee eveneens haastig in veiligheid brengen en de bewoners op de zolders
vluchten, doch ook dezen weldra verlaten daar het water met kracht door vensters en
deuren naar binnen stroomde. Een vrouwspersoon schrok hierbij zoo hevig dat men voor
haar leven vreesde en de ontboden geneesheer het raadzaam oordeelde haar van de
laatste H.H. Sacramenten te doen voorzien hetgeen onmiddellijk geschiedde.
In den nacht kwam het water door de Huilbeek opzetten tot midden in het dorp en
moesten daar de menschen niet alleen hun vee maar ook dat van Oud-dorp, hetgeen
overal ondergebracht was, naar hooger gelegen plaatsen drijven. Om twee uur klonken
noodkreten en signalen vanaf de huizen van Oud-dorp, die, van alle verbinding
verstoken, zelfs geen bootje hadden om aan land te komen. Aan de overzijde der Maas
liggende schippers kwamen met hun bootjes ter hulp, hetgeen tengevolge van de snelle
drift van het water met groot gevaar gepaard ging. Allereerst poogde men nog vee over
te zetten. Dit ging echter tengevolge van de duisternis en de snelle strooming van
het water niet. Een bootje waarachter men vee had vastgebonden sloeg om en de
opvarenden geraakten te water. Daar zij zich juist boven een boomgaard bevonden
kwamen zij gelukkig in een appelboom terecht en werden door een ander bootje daar
vandaan gehaald.

Naspeuringen van Cathy Nielissen en Paul Theelen: Bezittingen van Jos Akkermans

Naspeuringen van Cathy Nielissen en Paul Theelen: Bezittingen van Jos Akkermans

715

720

725

730

Thans werd het nog achtergebleven vee naar het hooger gelegen en ommuurde kerkhof
gedreven, waar het vee later in een noodstal is ondergebracht, hetgeen een zeer
vreemden indruk oplevert. Tegen den morgen werden de oude van dagen met moeiten door
de schippers overgezet. Dit leverde een zeer treurigen aanblik op. Volgens velen
hunner was de waterstand van 1880 in verre na niet te vergelijken met die van thans.
Nog werden twee vrouwen door 't dak van een oud huis gehaald, waarvan reeds een
gedeelte was ingestort. De schippers verdienen een hartelijk woord van dank voor de
door hen bewezen diensten.
De grintweg door het dorp stond ruim 30 c.M. onder water. Aanhoudend werden nog
kudden vee naar Bussereind, Wittenberg en hooggelegen plaatsen vervoerd. Zelfs
kasteel Nieuwenbroek liep onder. De boerderij aldaar moest ijlings ontruimd worden,
en stroomde het water weldra over de stallen. Voorraden bieten en koolraap drijven
weg. De ingezaaide rogge spoelt van de akkers. De schade is groot. Er zijn geen
menschenlevens te betreuren. Deze treurige intrede van het jaar 1926 zal den menschen
nog lang heugen.
Ten einde Zondags het kerkgaan mogelijk te maken, moest een noodbrug geslagen worden
over een lengte van 20 a 30 M. Verleden Dinsdag had een begrafenis per boot plaats,
hetgeen hier nimmer geschiedde.
4 december 1924 Kwartier te huur of groote zaal, geschikt voor kantoor
of iets dergelijks. Adres Jos. Ackermans Kuileneindestraat Meerssen
8014
7/14 juni 1924 Ten verzoeke van den Heer Jos. Ackermans te Arcen:
circa 4 roeden gras en nagras in het Amstenrood.
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27 oktober 1923 Kwartier te huur.
Adres Jos. Ackermans Kuileneindestraat Meerssen

671

1 september 1923 Notaris E. Meuwissen te Meerssen, zal op Dinsdag
4 September 1923, nam. 2 uur, ter herberge Jos. de Masker te Meerssen, voor den Heer
Jos. Akkermans aldaar, publiek verkoopen: 9 roeden Aardappelen, in perceelen van een
roede,, gloeiende langs den Groenenweg in Hoogveld onder Meerssen.
16 juni 1923 4. Voor den heer Jos. Ackermans te Arcen:
4 roeden GRAS en NAGRAS aan het Amstenrood.
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Klerkenhof
4 oktober 1930 Gevraagd een knecht voor dadelijk. Zich te melden Reinders,
Beesel Klerkenhof. 5499
12 september 1930 Reinders
Klerkenhof.
24
27 januari/3 februari 1928 Gevraagd een KNECHT die met paarden kan omgaan, en met
alle boerenwerk op de hoogte is. Jos. Akkermans, Beesel, Klerkehof. 3007
28 januari 1927 Te koop een drie jarige VOS-MERRIE, mak in alle tuig, tevens drie
voldragende ZOOGEN en een zware vette STIER. Adres J. Akkermans, Klerkenhof. 220
Rijkel, Beesel.
1 januari 1926 Te koop twee voldragen ZEUGEN en 7 SCHEUTELINGEN bij Jos. Akkermans,
Beesel, Klerkenhof. 23
18 januari 1924 Te koop een bijna voldragen KOE, zwartbont, een guste KOE, en een 4
jarig bruin MERRIEPAARD, bij J. Akkermans Beesel, Rijkel, Klerkenhof. Aan het zelfde
adres een zware lange KAR met HOEF, ook te ruil tegen een lichtere. 64
22 december 1922 Te koop: twee melkkoeien, 1 bijna voldragen VAARS en een VAARS
voldragen 16 Jan., en 20.000 K G KAROTEN, bij J. BONGERS, 31; Klerkenhof, Beesel
21 april 1922 TE HUUR. "Klerkenhof” te Beesel, groot 27,80 H.A.; te aanvaarden
Paschen 1923. Inlichtingen te vragen bij P. HENDRIKS, Heijthuijsen, (Dorp 9,) op
iederen Maandag. 1045
10 december 1920 Te koop: Eene partij koolraap, en karoten, per kar en per wagon, en
5 à 6 duizend K.G. beste industrie pootaardappelen. Adres: J. BONGAERTS [Bongers],
Klerkenhof, Beesel. 3040
12 juli 1884 Belangrijke Verkoop.
De Notaris BROUWERS te Venloo zal op Donderdag 24. Juli 1884, te 4 uren 's namiddags,
ten koffiehuize van Stevens te Rykel, gemeente Beesel, op verzoek der familie
Heldens, in het openbaar verkoopen:
De BOUWHOEVE genaamd 39 "Klerkenhof" zeer schoon gelegen te Rykel, gemeente Beesel,
nabij de Maas (doch watervrij), bestaande in groote en hechte gebouwen, beste bouwen weilanden, allen in de onmiddellijke nabijheid der gebouwen, als:
1. Huis met stallen en schuur, weiland en tuin te Rykel, sectie G nos. 1076, 1077,
1137, 540, groot 85.65.
2. Bouwland, naast het voorgaande, 3.50.80, sectie G no. 536. 3. Bouwland, naast het
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voorgaande, 1.52.10, sectie G no. 531.
4. Bouwland, naast het voorgaande, 0.27.55, sectie G no. 1081.
5. Bouwland,naast het voorgaande, 2.02.00, sectie G no. 546.
6. Weiland, naast het voorgaande, 0.32.00, sectie G no. 560.
7. Boomgaard, naast het voorgaande, 2.49.30, sectie G no. 561.
8. Bouwland,naast het voorgaande, 2.35.65, sectie G no. 562.
9. Bouwland,naast het voorgaande, 0.54.80, sectie G no. 557.
10. Bouwland, in het Dorp, 0.57.15, sectie G no. 818.
11. Bouwland, in het Kerkveld, 2.75.00, sectie G no. 2052.
12. Bouwland, in het Kerkveld, 1.50.30, sectie G no. 2053.
13. Bouwland, in het Kerkveld, 1.05.50, sectie G no. 491.
14. Schaapswei, in Lichteveld, 1.23.70, sectie G ro. 683.
15. Bouwland, naast perceel no. 8, 6.78.95.
Totale grootte 27.80.45
Het laatste perceel wordt afzonderlijk verkocht. Te aanvaarden: de gebouwen met tuin,
boomgaard, weide en ruim 3 hectaren voorland met Paschen 1885 en de overige
bouwlanden na den oogst van dat jaar.
10/17 juni 1922 Ten verzoeke van den Heer Jos. Ackermans
Het GRAS EN NAGRAS van een beemd aan het Amstenrood.
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18 juni 1921 3. ten verzoeke van den heer Jos Ackermans te Velden:
Het gras en nagras van 4 roeden beemd aan Amstenrood.
19 juni 1920 III. WEILAND, beplant met pl.m. 120 canadassen,
waarbij zeer zwaren, Sectie C no. 1185, groot 81 a. 35 c.a. of bijna 1 bunder, in
pacht bij den heer Ackermans naast voorgaanden koop, de kerk Houthem den heer Erens,
Mevrouw Welters e.a.
D. Voor den Heer Jozef Ackermans te Meerssen.
Gemeente Meerssen.
6 gr. roeden ROGGE in 't Oog.
9 gr. roeden HAVER in 't Oog.
4 gr. roeden TARWE in Broekveld.
10 gr. roeden AARDAPPELEN in 't Oog. 846
5 juni 1920 Ten verzoeke van den Heer Jos. Ackermans-Genders
4 gr. r. GRAS EN NAGRAS in het Amstenrood.
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4 augustus 1919 Coöperatieve Vereeniging tot verbetering van het Paardenras
"de Toekomst", te Velden (Schandelo), gemeente Arcen en Velden.
Voor mij, Oscar Maria Franciscus Haffmans, notaris ter standplaats Helden,
verschenen:
1. Gerard Gabriëls;
2. Jacob Boonen;
3. Frans Steegh;
4. Stephan Engels;
5. Cornelis Nelissen;
6. Peter Theelen;
7. Frans Thiesen;
8. Henri van Wylick;
9. Piet Haenen;
10. Henri Bouten;
11. Hendrik Theelen;
12. Jean van Lipzig;
13. Josef Akkermans;
14. Gerard Koopmans;
15. Piet van Wylick;
16. Andreas Geurts;
17. Willem Verspay;
18. Bernard Geurts;
19. Piet Arts;
20. Henri Haelermans;
21. Piet Aerdts, en
22. Jean Thiesen,
allen landbouwers en allen wonende te Arcen en Velden. De comparanten verklaarden te
hebben opgericht een coöperatieve vereeniging, welke zal worden geregeerd door de
volgende bepalingen.
Art. 1. De vereeniging is genaamd: Coöperatieve Vereeniging tot verbetering van het
Paardenras "de Toekomst". Zij is gevestigd en heeft al zoo haar zetel te Velden
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(Schandelo), gemeente Arcen en Velden, ten woonhuize van den voorzitter, alwaar ook
voor alle leden, niet wonende te Velden, domicilie wordt gekozen. Haar doel is de
bevordering der stoffelijke belangen harer [...]
De comparanten zijn mij, notaris, bekend. Waarvan akte in minuut. Verleden te Velden,
27 Mei 1919, in tegenwoordigheid van Mathieu Cordang, chauffeur te Swalmen, en
Mathieu Wilms, notarisklerk te Helden, als getuigen, die niet de comparanten en mij,
notaris, deze akte, onmiddellijk na voorlezing, onderteekenden.
(Geteekend:) G. Gabriëls. J. H. Boonen, P. Arts, H. Haelemans, W. Verspay, F. Steegh,
St. Engels, C. Nelissen, P. Theelen, F. Thiesen, H. v. Wylick, P. Haenen, H. Bouten,
P. H. Theelen, J. van Lipzig, J. Akkermans, G. Koopmans, P. van Wylick, A. Geurig, B.
Geurts, P. Aerdts, P. J. Thiesen; M. Cordang, Wilms, O. Haffmans, notaris.
Geregistreerd te Horst 2 Juni 1919, deel 76, folio 14 verso, vak 8,
7/19 juni 1919 7. Voor den Heer Jos. Ackermans te Arcen
4 roeden gras en nagras in het Amstenrood.
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8 september 1917 Gemeente Meerssen
13. BOUWLAND Meerssenerveld, A 2046, 13 aren 20, naast W. Curfs en J. Akkermans.
Aanvaarding van perc. 1 en 2 op 1 Januari 1918 en de overige op 1 November 1917. 5453
7 juli 1917 DEURWAARDER EVERS, te Meerssen zal Dinsdag 10 Juli 1917,
namiddag 3 uur, ter herberge van den heer Hubert Wachelder te Houthem, ten verzoeke
van den heer Joseph Ackermans, vroeger te Houthem, thans te Velden, publiek bij opbod
verkoopen: Gemeente Houthem. 6 roeden GERST in Amstenrood. 4 roeden ROGGE aldaar. 18½
roeden ROGGE achter Wachelder. 3 roeden ROGGE aan het Eiksken. 11 roeden TARWE aan
Mariabroekje. 16 roeden TARWE aan Langepaal. 2½ roeden TARWE aan Minderbeek. 5 roeden
TARWE aan Nijstenweg. Gemeente Meerssen. 6 roeden ROGGE aan IJsendaal, 11 roeden
TARWE aldaar. 6 roeden TARWE aan Mauwenweg. 12 roeden HAVER aan IJsendael. 6 roeden
HAVER aldaar. 7 roeden HAVER aldaar. 4 roeden HAVER op den Veldweg. 515
9/16 juni 1917 Ten verzoeke van den Heer Jos. Ackermans in Houthem.
2 roeden gras aan Mariabroek.
5 roeden gras aan Amstenrood.
5 roeden klaver aan de Minderbeek.
10/17 maart 1917 Openbare Verkoop van Vee, Akkergereeden enz. wegens vertrek.
DEURWAARDER EVERS, te Meerssen, zal Dinsdag 3 April 1917, des middags 12 uur ten
huize en ten verzoeke van den Heer Joseph Ackermans-Genders te Houthem, publiek
verknopen: 1 driejarig merriepaard, 10 stuks hoornvee, waarbij gekalfde en dragende
koeien en dragende runderen, 2 volgaande Zoogen, 3 Scheutelingen. Akker- en
Schuurgereeden. Eene groote partij hooi, stroo, karoten, mest, brandhout en schansen.
5825
3 juli 1915 III EEN PERCEEL BOUWLAND in Houthemmerveld
onder de gemeente Meerssen, kadaster Sectie A no 1574, groot 10 aren 90 centiaren, in
pacht bij den heer Akkermans.
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24 augustus 1912 III. WEILAND, beplant met pl.m. 120 canadassen,
waarbij zeer zwaren, Sectie C no. 1185, groot 81 a. 35 c.a. of bijna 1 bunder, in
pacht bij den heer Ackermans naast voorgaanden koop, de kerk Houthem den heer Erens,
Mevrouw Welters e.a.
25 december 1910 DANKBETUIGING.
De ondergeteekende betuigt bij dezen zijnen oprechten dank aan de Algemeene Nederl.
Onderl. Hagelverzekering-Maatschappij te Dordrecht voor ie royale en prompte
uitbetaling der geleden hagelschade in Juli 1910. Alsook aan haren agent Jos.
Ackermans. Tevens kan ik bovengenoemde Maatschappij aan Heeren landbouwers ten
zeerste aanbevelen, om hare soliditeit en lage premiën.
M J AKKERMANS 7575. GEULEM, BERG EN TERBLIJT.
2 juli 1910 B. Op verzoek van den heer Joseph Ackermans te Houthem:
12 roeden ROGGE aan Lange Paal onder Houthem.
18½ roeden ROGGE Achter de Steeg onder Houthem.
13 roeden ROGGE aan Calvariebergweg onder Houthem. 8016
14 januari 1908

895

Jos. Ackermans 3e prijs, goed model en kleur, vaal op de vier poten.

1 juni 1907 Te Huur HUIS met tuin en stal, 2 beneden-, 2 bovenplaatsen
Adres Jos Akkermans Genders HOUTHEM 5967

Naspeuringen van Cathy Nielissen en Paul Theelen: Bezittingen van Jos Akkermans
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25 mei 1907 TE KOOP een lange KAR met os getuig voor een of 2 paarden.
Adres: JOS. AKKERMANS-GENDERS Houthem. 5968
Te Huur HUIS met tuin en stal, 2 beneden-, 2 bovenplaatsen Adres Jos Akkermans
Genders HOUTHEM 5967

1 februari 1917 Beleediging. HOUTHEM. M. C. L. B., huisvrouw C. te Houthem,
komt in verzet tegen een vonnis der rechtbank, waarbij zij wegens eenvoudige
beleediging van A. aldaar was veroordeeld tot f10 boete.
Appellante ontkent thans de bedoelde scheldwoorden te hebben geuit. Thans werd ais
getuige à décharge gehoord H. S.
Eisch bekrachtiging van het vonnis.
Mr. Evers wijst erop, dat Ackermans bekend staat als een lastig man, die nogal eens
ruzie heeft, waarom in eersten aanleg de getuige à décharge niet verschenen is.
Pleiter acht het ten laste gelegde niet bewezen en vraagt vrijspraak.
Uitspraak 13 Februari.
4 januari 1917 [...] beleediging van P. H. A., lid van het Armbestuur

