Naspeuringen van Paul Theelen: Nalatenschap van Jozef Akkermans?
Conclusie: Er was waarschijnlijk geen testament m.b.t. de bezittingen van Jozef Akkermans
en Maria Anna Genders en de erfenis is zonder plan 'afgehandeld' in een zeer chaotische
tijd. Die afhandeling is eigenlijk nooit afgesloten.
Vragen m.b.t. de bezittingen van Jozef Akkermans
Wat gebeurde er met de bezittingen van het echtpaar Akkermans-Genders als de
langstlevende, Jozef Akkermans, op 29 november 1946 sterft?
Wat precies waren de bezittingen in 1946, gesplitst naar onroerend goed en financiën?
Hoeveel erfgenamen waren er na de dood van beide echtgenoten?
Is er een testament en een verklaring van erfrecht opgesteld? Was er een bank- of
girorekening, en was er een spaarrekening van het echtpaar? Zo ja, wie beheerde die na de
dood van beiden? Is voortijdig geld afgehaald van de rekening met medeweten van de
erflater?
Is er bij de verdeling rekening gehouden met het kind, later Joe Nielissen geheten, dat
uit de incestueuze relatie van vader en dochter is geboren in 1928?
Hoe zou wettelijk de positie van Joe Nielissen geweest zijn als de afhandeling van de
erfenis volgens de wet verlopen zou zijn?
Welke persoon van de familie was verantwoordelijk voor de juiste afhandeling van de
erfenis?
Zijn er bij de geldsanering van 26 september 1945 onregelmatige zaken tevoorschijn
gekomen?
Als de toenmalige waarde van alle bezittingen destijds bekend zou zijn, hoe groot zou dan
de actuele waarde bedragen?
Zijn de verpachtingen als die er waren gewoon voortgezet?
Nadere informatie, ook betreffende de geldzuiveringen
Achtergrond: Als eind november 1946 Jozef Akkermans te Wijnandsrade sterft, overleeft hij
zijn echtgenote Maria Anna Genders ongeveer 2½ jaar. Zij overlijdt midden in de oorlog in
maart 1944. In een overlijdensadvertentie worden de namen van haar man als H. J.
Akkermans en van al haar elf nog levende kinderen genoemd. Eigenaardig is dat van zijn
eigen overlijden geen spoor terug te vinden, alleen de datum van overlijden bij de
Burgerlijke Stand op gespecialiseerde websites voor "stamboom"onderzoek. Verder geen
spoor van zijn dood, terwijl er dus toch elf levende kinderen waren.
De advertentie van maart 1944 bevatte nogal wat foutjes, zoals de foutieve naamgeving van
drie schoonzoons: Nelissen i.p.v. Nielissen, Steegs i.p.v. Steegh en Retrae i.p.v.
Rietra. Duidelijk is dat de nauwkeurigheid onder de geldende oorlogsomstandigheden te
lijden had. Hoewel Zuster Veronica in Belgisch Congo zat en er volstrekt geen
communicatie kon bestaan, wordt ze toch genoemd.
Deze Zuster Veronica was in 1931 ingetreden bij de Missiezusters Franciscanessen te Asten
en is in maart 1940 - onder zware oorlogsdreiging zoals ze zelf beschrijft - vanuit la
Rochelle in Frankrijk naar Belgisch Congo vertrokken en via de Congo-rivier naar haar
uiteindelijke bestemming. Zij zal weinig van de gebeurtenissen in Nederland hebben kunnen
weten.
Ook van enkele andere kinderen is het onwaarschijnlijk dat ze details wisten van het
overlijden van de beide ouders.
Jozef Akkermans had tussen 1900 en 1940 veel meer bezittingen aan landbouwgronden en
boerderijtjes dan je zou denken. Zijn naam - op verschillende manieren gespeld - komt
zeer regelmatig terug bij de verkoop van roerend en onroerend goed. Toch scheen hij zelf
landbouwgrond te pachten, wat in onze ogen misschien raar gevonden wordt, maar destijds
zeer waarschijnlijk tamelijk gewoon was, omdat er nog geen hypothecaire leningen op
landbouwgrond waren. Zie De Rabobank door de tijd.
Hoe dan ook, in juli 1939 verkoopt hij een boerderij en 3,7 ha grond in meerdere kleine
percelen via een notaris. Hij is dan ruim 70 jaar oud. Of de boerderij ook werkelijk
verkocht is en wat het opbracht is zeer moeilijk meer na te gaan, maar daartoe worden
pogingen ondernomen bij het Kadaster.
7 april 2021 Ik ga akkoord met een rekening van ongeveer 66 euro voor het onderzoek naar de
verkoop van een BOEDERIJTJE te Wijnandsrade, zoals te vinden is in de Limburger koerier van 8 juli
1939. Zie Limburger koerier : provinciaal dagblad » 08 jul 1939 - Art. 82 | Delpher (advertentie no
4977)
Ik wil graag weten of het huisje met ongeveer 3,7 ha landbouwgrond en boomgaarden daadwerkelijk
verkocht is en tegen welke prijs? De eigenaar Jozef Akkermans was destijds 72 jaar en in november
1946 overlijdt hij. Als het boerderijtje in 1939 niet werd verkocht dan kon dat ook later zijn
gebeurd, in de oorlog of zelfs na zijn dood door de erfgenamen, 12 in getal. Een testament zal er
wel niet geweest zijn, maar ik (wij, een mevrouw uit Canada) willen ALLES maar dan ook ALLES weten
over de eigendommen en de waarden destijds van die eigendommen.
Alles wat u tegen komst over Hendrikus Josephus Akkermans en zijn echtgenote Maria Anna Genders
(overleden in maart 1944) kan van belang zijn voor het familieonderzoek van mevrouw Nielissen uit
Canada. Als u elders informatie tegenkomt mag u – ongevraagd – dat meeleveren, laten we zeggen tot
250 euro. Daarboven even overleggen. Het gaat erom te bepalen hoe groot het vermogen was ten tijde

Naspeuringen van Paul Theelen: Nalatenschap van Jozef Akkermans?
van de dood van de langstlevende. Het zou kunnen zijn dat er percelen grond destijds NIET verkocht
zijn en die dan verweest onder de naamgeving “Erven van J. Akkermans” o.i.d. nog bij het kadaster
in de boeken staan. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling gelden terug te vorderen, alles is ook
al ruim verjaard! Diens bezittingen en verkopen heb ik al gerubriceerd, zie www.theelen.info/
%5B20210318%5D%20bezittingen%20Jozef%20Akkermans.pdf

De nalatenschap van Jozef Akkermans is zeer waarschijnlijk eind 1946 zonder papieren
plichtplegingen verdeeld over de in de landbouw actieve kinderen.
Er zal geen testament geweest zijn en er zal ook geen Verklaring van Erfrecht opgesteld
zijn. Waarschijnlijk was zelfs bij de kinderen niet precies bekend welke bezittingen hun
vader of schoonvader had. Merk op dat de getrouwde vrouwelijke leden Akkermans eigenlijk
"handelingsonbekwaam" waren en dat haar echtgenoot (-noten) de zaken afhandelde.
Na de dood van Maria Anna Genders in maart 1944 zou een inventarisatie gemaakt moeten
zijn waarin alle bezittingen en schulden gerubriceerd waren. Maar zo werkte dat niet bij
boerenfamilies en de oorlogsomstandigheden maakten een open communicatie tussen de elf
erfgenamen (er was er nog één meer...) onmogelijk.
Een uiterst belangrijke complicatie was de Geldzuiveringswet (Machtigingsbesluit
geldzuivering van 3 augustus 1945) waarbij op 26 september 1945 al het oude geld in één
slag ongeldig werd verklaard. Men moest zijn spaargeld of op bankrekeningen gestort
hebben of ondergebracht bij een notaris. Al eerder waren alle briefjes van 100 gulden in
één klap ongeldig verklaard. Verder kwamen in werking het Deviezenbesluit 1945 op 10
oktober 1945 en wat later De Beschikking Beursverkeer 1946. Ook de bestaande staatsschuld
wordt geconverteerd.
Of de familieleden Akkermans en aangetrouwde deze zuiveringen zonder kleerscheuren
doorstaan hebben is twijfelachtig. Op de dan nog altijd in gebruik zijnde
persoonsbewijzen werden de opgegeven bedragen aangetekend. Zie het persoonsbewijs van
L.J. Bastiaensen.
Het is zeer onwaarschijnlijk dat op oudere leeftijd Jozef Akkermans weet had van alle
perikelen rondom zijn bezittingen. Er moet dus een kind - zoon of schoonzoon wellicht die de zaken afgehandeld heeft in overleg met de andere betrokken kinderen. Als hij één
jaar na de geldzuivering sterft is de zaak van baar (oud) geld zeker nog niet
afgehandeld.
Het heeft er alle schijn van dat de erfgenamen na november 1946 afspraken gemaakt hebben
over een aantal bezittingen en wellicht ook wat schulden die verrekend moesten worden
onder de kinderen. Daar doen zich een aantal eigenaardigheden voor:
twee broers waren met dezelfde vrouw getrouwd geweest, of er uit beide verbindingen
kinderen geboren zijn is niet duidelijk.
Twee meisjes waren zuster (non) geworden bij twee verschillende orden in Maastricht en
Asten. Het zou me niet verwonderen als beiden "vergeten" zijn bij de afhandeling van de
erfenis, omdat het aan de orde zou vervallen wat men ongetwijfeld nutteloos vond.
Een derde meisje heeft zich in de oorlog waarschijnlijk misdragen, maar niet noodzakelijk
gecollaboreerd met de Nazi's. Wellicht werd ook zij uitgesloten van de erfenis.
En dan nog Jozef Jacobus Nielissen, geboren uit een incestueuze relatie tussen vader
Jozef en dochter Joanna Hubertina Akkermans.
Naast de familienamen Akkermans zijn ook de namen Nielissen, Steegh, Thijssen, van Oppen,
Rietra en Steins van belang
Erfgenamen
14-? 2 april 1928 Jozef Jacobus Nielissen
13- 23 september 1912 Petrus Mathijs [Jeu, Mathieu] Akkermans - trouwt Stein (2),
Raadhuisstraat 42 te Wijnandsrade
12- 11 december 1910 Joanna Hubertina [Tinie] Akkermans te Congo
11- 2 december 1909 Johanna Akkermans
10- 7 mei 1908 Anna Maria Hubertina [Anna] Akkermans - trouwt Rietra, Oudenboschstraat 32
6363 BV Wijnandsrade of Wijnandsrade 44.
9- 7 september 1906 Joannes Jagues [Jacques] Akkermans
8- 27 januari 1905 Maria Wilhelmina Akkermans (Zuster Albana, later Jozefanna)
7- 28 juni 1903 Maria Josephina [Fien] Akkermans - trouwt van Oppen, Opfergeltstraat 10
6363 BW Wijnandsrade
6- 13 februari 1902 Maria Antoinetta Akkermans - trouwt Thijssen te Beesel
5- 7 oktober 1900 Joannes Alouisius [Jan] Akkermans - trouwt Steins (1)
4- 2 augustus 1899 Joanna Wilhelmina Antonia [Tonia] Akkermans te Maastricht
3- 2 augustus 1899 Joannes Leonardus [Leon] Akkermans - Vroenhof 409 Houthem
2- 11 februari 1898 Maria Anna Philippina Akkermans - trouwt Steegh te Velden
1- 24 februari 1897 Maria Catharina Akkermans - trouwt Nielissen te Beesel
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Bijlagen:
We lezen op 8 december 1948 - twee jaar na de dood van Jozef Akkermans - het volgende
onder de titel:
Ruim f2 milliard oud geld is nog werkelijk geblokkeerd
AFwikkeling door INgewikkeld proces
Een hele dag en een hele avondvergadering besteedde de Tweede Kamer gisteren aan het
wetsontwerp tot afwikkeling van de geldzuivering. Wij allen weten wat met geldzuivering
wordt bedoeld, omdat wij er allen door getroffen werden: toen wij namelijk op 26
September 1945 al onze specie moesten inleveren en er slechts tien gulden nieuw geld voor
in de plaats kregen. De hele rest werd geblokkeerd, mitsgaders alle overige contante
bezittingen. Maar de verdere maatregelen van de geldzuivering werden zo ingewikkeld, dat
een gewoon mens er niet veel meer van begreep en lijdelijk afwachtte, wat er verder met
zijn spaarduitje zou gebeuren, tenzij men bij bankier of belastingconsulent zijn licht
wilde opsteken.
Van de ongeveer zes milliard gulden destijds geblokkeerde gelden zijn er gaandeweg bijna
twee en een half milliard gedeblokkeerd of aan belastingen weggegaan. Verwacht wordt dat
er verder nog anderhalf milliard aan de vermogensheffing ten offer zullen vallen, zodat
ruim twee milliard gulden aan oud geldbezit nog werkelijk geblokkeerd zijn.
29 december 1945 De Geldzuivering geslaagd
BIJ wijze van Kerstverrassing heeft minister Lieftinck — is ooit een Nederlandsche
Minister van Financiën zóó’n "pottekijker" in onze portemonnaies en tegelijkertijd zoo
populair geweest? — medegedeeld, dat "de dam doorgestoken" is en dat per 1 Januari girale
en vrije rekeningen gelijk gesteld zijn. Een mededeeling, die in breeden kring met
vreugde door de radio zal zijn aangehoord, want vooral het feit, dat men niet contant kon
"trekken" op den Postgirodienst heeft velen in de afgeloopen maanden heel wat ongerief
veroorzaakt.
Voor de geblokkeerde rekeningen echter ziet het er minder gunstig uit. Wel kan men
daarvoor inschrijven op het Grootboek-1946, zoodat men nu 3 % rente maakt, maar de eerste
jaren (hoogstens drie jaar) zijn deze saldi niet overdraagbaar. Dit treft individueel
slechts een relatief klein aantal rekeninghouders, maar het gaat hierbij juist om groote
bedragen. De regeering bereikt daarmee het doel, een groot gedeelte van den overtolligen
geldomloop te steriliseeren. Toch hopen wij, dat in voorkomende gevallen ontheffing zal
worden verleend, want o.i. omvatten de gesteriliseerde bedragen saldi, die zeer goed voor
den opbouw van het particuliere zakenleven kunnen worden gebruikt.
De Minister acht de geldzuivering geslaagd en er zullen niet veel Nederlanders zijn, die
het niet met hem eens zullen zijn. Zij slaagde door de weloverwogenheid van de
maatregelen, door de psychologisch zeer knappe wijze, waarop zij tegenover de groote
massa gepropageerd werd en door de medewerking en discipline van het Nederlandsche volk.
Dit neemt niet weg, dat de historieschrijver het geweldige experiment van de
Nederlandsche geldzuivering eerst geslaagd zal noemen, indien men "ongelukken" zal weten
te vermijden. Naar ons gevoel dreigen er in de toekomst nog gevaren, die slechts door
nationale en internationale samenwerking vermeden kunnen worden.
Wat de nationale samenwerking aangaat, dringen wij er bij het publiek op aan, gehoor te
geven aan den slagzin: "Doe met schoon geld geen vuile dingen." Wat de internationale
samenwerking aangaat, denken wij aan de groote dispariteit in de prijzen in de
verschillende West Europeesche landen. Honderden millioenen moet de regeering bijleggen
op het distributiepakket — komt hierin op korten termijn geen verandering, dan beteekent
dit een wezenlijk gevaar voor de uiteindelijke resultaten van de geldzuivering.
Wij denken ook aan België. Het feit, dat de met zooveel ophef aangekondigde tolunie
tusschen Nederland en België in de practijk nog geen begin van uitvoering gevonden heeft,
is duidelijk en veelzeggend. Een tolunie impliceert gelijk prijsniveau en gelijke
monetaire politiek in de landen, die partners zijn in de tolunie en daaraan ontbreekt nog
vrijwel alles. Het is waarlijk geen enghartig chauvinisme als wij schrijven, dat België
op monetair gebied van Nederland nog wel wat leeren kan. In ons land is de zaak monetair
goed gefundeerd — maar wij beginnen een eiland te worden en dat laat de economische
structuur van ons land met zijn overbevolking en zijn importbehoeften nu eenmaal niet
toe.
DE regeering blijft consequent aan haar goedkoop geld politiek vasthouden. De rente op de
Postspaarbank wordt verlaagd van het historische percentage ad 2.64 tot 2.16. Er zullen
spaarcertificaten in omloop worden gebracht à 2½ %. Toch brengt het Rijk oen offer door
niet over te gaan tot conversie van de uitstaande 3½ % leeningen. Onder de huidige
omstandigheden zou het zeer goed mogelijk zijn, over te gaan tot conversie in 3 %,
misschien wel in 2½ % obligaties. Maar dit zou bijv. de levensverzekering-maatschappijen
en de pensioenfondsen voor onoverkomelijke moeilijkheden plaatsen, zoodat voorloopig geen
conversie van de uitstaande leeningen zal plaats hebben.
Waarschijnlijk zal deze beslissing een gunstigen invloed hebben op de koersontwikkeling
van binnenlandsche obligaties en pandbrieven. Tegen het einde van den oorlog werd ter
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Beurze algemeen aangenomen, dat na den oorlog een stijging van den rentevoet en een
daarmee gepaard gaande daling van obligaties plaats zou vinden. Nu doelbewust een
goedkoop geld politiek gevolgd wordt, kan verwacht worden, dat de obligatiemarkt een goed
figuur zal slaan.
1 maart 2001 Tientje van Lieftinck
Door middel van het tientje van Lieftinck probeerde de Nederlandse regering vlak na de
Tweede Wereldoorlog het enorme probleem van het zwarte geld aan te pakkenDe Nederlandse
economie bevindt zich in mei 1945 aan de rand van een monetair failliet. Vijf jaar lang
is Nederland systematisch leeggeroofd. De bezetter betaalde zijn uitgaven via een
welhaast onbeperkte uitgifte van waardepapier, het land is overstroomd met geld. De
geldvoorraad is van 1 miljard in 1940 tot 5.6 miljard gestegen. De inflatie dreigt het
toch al geknakte land nog verder te ontwrichten en de zwarte markt bloeit als nooit
tevoren.
Er is niet alleen veel te veel geld in omloop (circa vier keer zoveel als de economie
aankan), ook de zwarthandelaren die gigantische oorlogswinsten hebben gemaakt moeten
worden aangepakt. Al tijdens de oorlog worden in het diepste geheim plannen gesmeed,
zodat direct na de bevrijding een enorme en tot op heden ongeëvenaarde geldzuivering kan
beginnen. Een operatie die door de eerste naoorlogse minister van Financiën, Pieter
Lieftinck, liefkozend ‘Het Grote Veldtochtsplan’ wordt genoemd..
Advies aan iedereen die koffers of sporttassen vol zwart geld onder zijn bed heeft staan.
Probeer ze te lozen voordat de euro wordt ingevoerd. Diamanten, schilderijen, Chinese
vazen; er zijn genoeg manieren om van je guldens af te komen. Investeren in kostbaarheden
kan een hoop problemen voorkomen, want wie met f.25000,- of meer in contanten bij de bank
aankomt, is verplicht zich te legitimeren.
De bank moet zulke transacties aangeven bij het ‘Meldpunt Ongebruikelijke Transacties’.
Rond de omschakeling naar de euro, eind van dit jaar, zou het aantal meldingen wel eens
spectaculair kunnen toenemen - tenzij de zwarthandelaars hun luxeprobleem op tijd hebben
opgelost.
Dat laatste is wel waarschijnlijk. Ook bij de vorige grootscheepse wisseloperatie die
Nederland kende, waren de meeste zwarthandelaren de fiscus te slim af. Dat was de
operatie die onlosmakelijk verbonden is met de bedenker ervan, de econoom Piet Lieftinck,
die nog altijd voortleeft dankzij het "Tientje van Lieftinck". Dat tientje wordt wel
vergeleken met de Zalm-kit: het setje euromunten dat straks iedere inwoner krijgt
uitgereikt, maar tussen beide saneringsoperaties zijn toch meer verschillen dan
overeenkomsten.
Lieftick, sinds 1934 hoogleraar economie aan de Economische Hoogeschool in Rotterdam,
brengt de oorlog door in gevangenschap als politiek gijzelaar. In het gevangenenkamp Sint
Michielsgestel hebben de elite-gijzelaars alle vrijheid, zolang ze het kamp maar niet
verlaten. Lieftinck besteedt zijn tijd nuttig en geeft in het kamp lezingen over
economie. Een van zijn kampgenoten, de latere PvdA-fractievoorzitter Van der Goes van
Naters, herinnert zich: “Hij was een echte professor. Hij nam die lezingen zeer ernstig
op en vond het zijn heilige taak om de mensen droog, zakelijk en zonder opsmuk maar wel
zeer correct voor te lichten. Hij leefde voor zijn vak. Voor de rest was het eigenlijk
een hele saaie man, geen lol mee te beleven. Hij was nooit positief en dacht altijd dat
het nóg slechter kon. Deze instelling leverde hem de bijnaam Piet Paniek op."
Tussen de bedrijven door schrijft Lieftinck een handboek over de geldtheorie. De loop van
de oorlog voert hem langs vele kampen, maar hij ziet kans overal te werken aan het
manuscript, dat hij vijf jaar met zich meezeult in een gedeukt Verkade-blik. Per dag
schrijft hij een halve pagina. Zijn ‘Inleiding tot de Geldtheorie’ is klaar op 30 april,
de dag dat hij door de Russen wordt bevrijd in kamp Neu Brandenburg. Nog geen twee
maanden later wordt hij beëdigd als minister van Financiën in het eerste naoorlogse
kabinet. Hij krijgt carte blanche om zijn geldzuiveringsplannen door te voeren.
Op 6 juli 1945, Lieftinck is net twee weken minister, worden alle biljetten van honderd
gulden als een donderslag bij heldere hemel ongeldig verklaard. Alle honderdjes kunnen
naar de bank gebracht worden, waar ze voor onbepaalde tijd op een geblokkeerde rekening
worden gezet. Wie niet kan bewijzen, dat hij het geld op eerlijke wijze heeft verkregen,
kan naar zijn geld fluiten en kan bovendien rekenen op een proces tegen zwarthandel. Het
is een vérgaande maatregel. Normaal gesproken dient de aanklager aan te tonen dat een
verdachte schuldig is. Bij de geldzuivering geldt echter een omgekeerde bewijslast:
‘schuldig, tenzij bewezen onschuldig’.
De inname van de honderdjes is nog maar het begin. Als volgende stap in het Grote
Veldtochtsplan wordt op 26 september 1945 al het Nederlandse papiergeld in één klap
ongeldig. Tegelijkertijd worden alle banktegoeden bevroren. Iedereen krijgt een week de
tijd om zijn geld naar de bank te brengen. Alles wordt geregistreerd, inclusief de inhoud
van de kluis, effecten, buitenlands deviezenbezit, nieuwe levensverzekerings-contracten
en onlangs afgesloten hypotheken. Alleen het muntgeld blijft buiten de zuivering.
Salarissen worden die week niet uitbetaald om het systeem niet in de war te gooien; de
week daarop zijn de loonzakjes dubbeldik.

Naspeuringen van Paul Theelen: Nalatenschap van Jozef Akkermans?
Een week lang, van 26 september tot 2 oktober, moet iedereen rondkomen van precies
hetzelfde bedrag: het beroemde Tientje van Lieftinck. Heel even heerst er totale
economische gelijkheid in Nederland. Over dat Tientje bestaan nogal wat misverstanden.
Ten eerste: het wás helemaal geen tientje, het waren vijf biljetten van een gulden en
twee van een rijksdaalder. Bewust was ervoor gekozen het geld niet in één biljet uit te
keren, maar in verschillende coupures omdat niemand anders wisselgeld zou hebben. Een
ander misverstand is dat het Tientje een gift zou zijn, zoals de Zalmkit met euro’s die
elke Nederlander in december krijgt. Alleen wie tien gulden aan oud geld kon inleveren,
kreeg er tien gulden in nieuwe bankbiljetten voor terug.
Lieftinck verdedigt de drastische maatregelen in het bioscoopjournaal: “Geldzuivering is
niet alleen nodig om zwarte winsten op te sporen en om diegenen die zwarte winsten hebben
gemaakt te treffen, maar ook omdat wij, na vijf jaar van Duitse afpersing, zo berooid
zijn als niemand voor mogelijk kan houden. (..) Beperking van de geldomloop moet
verhinderen dat door een overmaat van geld niet loyale elementen de beschikbare goederen
aan de markt ontrekken, waarbij mensen met kleine vaste inkomens worden gedupeerd."
Historicus Hein Klemann doet op het NIOD onderzoek naar zwarthandel tijdens de Tweede
Wereldoorlog. Hij vertelt dat de maatregelen een enorme indruk maakten: “Het was een
schok, want echt iedereen had zich tijdens de bezetting bezig gehouden met zwarte handel,
maar slechts een kleine minderheid had zich schandalig verrijkt. Vanaf het begin was er
een zwarte markt waarop iedereen actief was. Het was eigenlijk niet mogelijk om zonder
zwarte handel de oorlog door te komen". In de eerste jaren gaat het voornamelijk om de
luxere voedingsmiddelen. Fruit, zuivel en vlees, als aanvulling op het voedsel in het
gewone, legale circuit. Deze kleinschalige handel wordt door de bezetter gedoogd.
Klemann: “Eigenlijk was de mogelijkheid om op de zwarte markt te handelen een
smeermiddel. Als je mensen op een rantsoen zet maar je geeft ze nog een mogelijkheid voor
een uitweg, dan wordt het acceptabeler om dat strikte rantsoen te handhaven".
In de hongerwinter verandert het karakter van de zwarte markt. Dan is er niet alleen aan
luxe goederen, maar echt aan alles gebrek. De schaarste is zo groot, dat 40 tot 45% van
het voedsel op de zwarte markt wordt verhandeld, vaak tegen woekerprijzen. Het zijn
gouden tijden voor ‘OW ers’, de Oorlogswinstmakers. Zo kan een mud tarwe (80 kilo) in de
hongerwinter vierduizend gulden opbrengen, tweemaal het jaarsalaris van een
fabrieksarbeider. Hetzelfde mud tarwe is ook te koop in ruil voor een ‘maatkostuum in
goede staat’, blijkbaar op de zwarte markt evenveel waard als vierduizend gulden. Boeren
in de Randstad, die hun inkomen in de eerste jaren van de oorlog al hadden zien
verdubbelen, kunnen het in de hongerwinter zelfs verdrievoudigen.
Hoewel Lieftinck via de radio dreigend verkondigt: “Aan hen die hun geld op onoirbare
wijze hebben verkregen, laat ik niet de minste illusie", lijkt het er op dat veel
profiteurs de dans weten te ontspringen. Via Radio Oranje worden oorlogsprofiteurs al
gewaarschuwd, dat ze na de oorlog op flinke straffen kunnen rekenen. Een geldsanering in
België, in de zomer van 1944, neemt de resterende twijfel weg. Wie nog zwart geld heeft
doet er alles aan het zo snel mogelijk kwijt te raken. Goud, sieraden, land, huizen: er
ontstaat een enorme vlucht in kapitaalgoederen. Een boer wit zijn geld door een stier te
kopen voor f.25.000,-, honderd maal de reële prijs. Een Haarlemse boekwinkel biedt de
mogelijkheid om in te tekenen op de grote Winkler Prins Encyclopedie, waarvan het laatste
deel pas ver in de jaren 50 zal verschijnen, maar die wel vooraf betaald kan worden.
Klemann: “Ik kan me niet voorstellen dat een slimme econoom als Lieftinck niet heeft
gezien hoe de mensen in de oorlog al bezig zijn geweest te anticiperen op wat er
ontegenzeglijk aan zat te komen. Het zou kunnen dat hij de nadruk heeft gelegd op de
aanpak van de oorlogsprofiteurs omdat een grote, nationale economische reddingsactie
anders niet zoveel steun gekregen zou hebben." Mocht Lieftinck toch nog in een
verrassingseffect geloven, vanaf de inname van de honderdjes weet echt iedereen dat het
ernst is met de geldzuivering.
Historicus Hein Klemann doet op het NIOD onderzoek naar zwarthandel tijdens de Tweede
Wereldoorlog. Hij vertelt dat de maatregelen een enorme indruk maakten: “Het was een
schok, want echt iedereen had zich tijdens de bezetting bezig gehouden met zwarte handel,
maar slechts een kleine minderheid had zich schandalig verrijkt. Vanaf het begin was er
een zwarte markt waarop iedereen actief was. Het was eigenlijk niet mogelijk om zonder
zwarte handel de oorlog door te komen". In de eerste jaren gaat het voornamelijk om de
luxere voedingsmiddelen. Fruit, zuivel en vlees, als aanvulling op het voedsel in het
gewone, legale circuit. Deze kleinschalige handel wordt door de bezetter gedoogd.
Klemann: “Eigenlijk was de mogelijkheid om op de zwarte markt te handelen een
smeermiddel. Als je mensen op een rantsoen zet maar je geeft ze nog een mogelijkheid voor
een uitweg, dan wordt het acceptabeler om dat strikte rantsoen te handhaven".
In de hongerwinter verandert het karakter van de zwarte markt. Dan is er niet alleen aan
luxe goederen, maar echt aan alles gebrek. De schaarste is zo groot, dat 40 tot 45% van
het voedsel op de zwarte markt wordt verhandeld, vaak tegen woekerprijzen. Het zijn
gouden tijden voor ‘OW ers’, de Oorlogswinstmakers. Zo kan een mud tarwe (80 kilo) in de
hongerwinter vierduizend gulden opbrengen, tweemaal het jaarsalaris van een
fabrieksarbeider. Hetzelfde mud tarwe is ook te koop in ruil voor een ‘maatkostuum in
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goede staat’, blijkbaar op de zwarte markt evenveel waard als vierduizend gulden. Boeren
in de Randstad, die hun inkomen in de eerste jaren van de oorlog al hadden zien
verdubbelen, kunnen het in de hongerwinter zelfs verdrievoudigen.
Hoewel Lieftinck via de radio dreigend verkondigt: “Aan hen die hun geld op onoirbare
wijze hebben verkregen, laat ik niet de minste illusie", lijkt het er op dat veel
profiteurs de dans weten te ontspringen. Via Radio Oranje worden oorlogsprofiteurs al
gewaarschuwd, dat ze na de oorlog op flinke straffen kunnen rekenen. Een geldsanering in
Belgie, in de zomer van 1944, neemt de resterende twijfel weg. Wie nog zwart geld heeft
doet er alles aan het zo snel mogelijk kwijt te raken. Goud, sieraden, land, huizen: er
ontstaat een enorme vlucht in kapitaalgoederen. Een boer wit zijn geld door een stier te
kopen voor f.25.000,-, honderd maal de reële prijs. Een Haarlemse boekwinkel biedt de
mogelijkheid om in te tekenen op de grote Winkler Prins Encyclopedie, waarvan het laatste
deel pas ver in de jaren 50 zal verschijnen, maar die wel vooraf betaald kan worden.
Klemann: “Ik kan me niet voorstellen dat een slimme econoom als Lieftinck niet heeft
gezien hoe de mensen in de oorlog al bezig zijn geweest te anticiperen op wat er
ontegenzeglijk aan zat te komen. Het zou kunnen dat hij de nadruk heeft gelegd op de
aanpak van de oorlogsprofiteurs omdat een grote, nationale economische reddingsactie
anders niet zoveel steun gekregen zou hebben." Mocht Lieftinck toch nog in een
verrassingseffect geloven, vanaf de inname van de honderdjes weet echt iedereen dat het
ernst is met de geldzuivering.
29 november 1933 Eenige grondbeginselen van erfrecht.
Voor de Vrouwengroep uit den Vrijheidsbond afdeeling Leeuwarden sprak mr. dr. J. P.
HOOGLAND gistermiddag in een der zalen boven de Coöperatieve Zuivelbank te Leeuwarden
over bovengenoemd onderwerp.
Spreker begint met de opmerking, dat in onze samenleving, waarin de kapitaalvorming is
overgelaten aan het particulier initiatief, het erfrecht onmisbaar is, omdat zonder dat
erfrecht een der grootste prikkels tot het voor de kapitaalsvorming zoo gewichtige snaren
zou ontbreken en het: "laat ons eten en drinken en vroolijk zijn, want morgen sterven
wij", zich bij een groot deel der menschheid zou laten gelden.
Twee dingen vallen te onderscheiden: het recht op de erfenis krachtens testament en
datzelfde recht krachtens de wet, als er geen testament is nagelaten
Veel strijd is er in juridische kringen gevoerd over de vraag of de nalatenschap direct
na het overlijden overgaat dan wel na de aanvaarding m. a. w. of in ons erfrecht ook
geldt een analogon van het bekende: le roi est mort, vive le roi. De strijd duurt nog
voort, doch heerschende leer is toch wel, dat inderdaad dit beginsel wordt gehuldigd.
Spreker behandelt dan eerst de wettelijke erfopvolging, die dus geldt als er geen
testament is. De desbetreffende regeling werd in 1923 aanmerkelijk gewijzigd, doordat in
de eerste plaats een groote groep. n.l. de familie verder dan de zesde graad — vroeger
ging het tot de twaalfde graad — werd uitgesloten en in de tweede plaats doordat aan de
overlevende echtgenoot(e) erfrecht werd toegekend.
Vóór 1923 erfde de man niet van de vrouw en omgekeerd. Spreker brengt in dit verband even
in herinnering wat hij de vorige week zeide omtrent de huwelijksgoederengemeenschappen:
hiervan kreeg de overlevende echtgenoot natuurlijk wel de helft.
Na 1923 krijgt de overlevende echtgenoot als erfgenaam een kindsdeel. Is er dus nu
algeheele gemeenschap, dan krijgt de echtgenoot daarvan weer de helft, doch bovendien
erft hij de andere helft met de kinderen mee.
Consequentie van het in 1923 ingevoerde systeem is, dat bij kinderlooze huwelijken de
overlevende echtgenoot alles krijgt.
Vier groepen kunnen in ons erfrecht onderscheiden worden, die achtereenvolgens tot de
erfenis geroepen worden. Zoolang er nog personen uit de eerste groep zijn, komen die uit
de tweede niet aan beurt, zoolang er nog uit de tweede zijn die uit de derde niet en zoo
verder.
De eerste groep omvat de echtgenoot en de afstammelingen, waarbij de echtgenoot als
gezegd een kindsdeel krijgt. In deze groep geldt volledig het beginsel der
plaatsvervulling, zoodat dus kleinkinderen de plaats innemen van hun vooroverleden
ouders. Geërfd wordt bij "staken".
Is groep I er niet, laat m. a. w. de overledene noch een echtgenoot noch afstammelingen
na, dan komt de tweede groep aan de beurt, die de ouders, de broers en zusters en de
afstammelingen daarvan omvat. Hier komt het beginsel der plaatsvervulling niet ten volle
tot uiting, omdat ouders, broers en zusters naast elkaar erven, dus ook al leven de
ouders nog, dan erven ook de broers en zusters. Ouders, broers en zusters erven ieder
even veel met dien verstande, dat elk der ouders minstens ¼ krijgt. Zijn er dus twee
broers en leeft alleen de moeder nog, dan krijgt ieder 1/3. Leven beide ouders nog en
tevens vijf broers, dan krijgt ieder der ouders ¼ en de vijf broers ieder 1/10.
Voor de overleden broers en zusters is het wel plaatsvervulling m. a w. hun kinderen
krijgen wat hun vader zou gehad hebben.
Zijn er halfbroers en halfzusters, dan gaat de portie voor de broers en zusters in
tweeën: de eene helft is voor de volle broers en zusters, de andere helft voor die volle
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broers en zusters te zamen met de halfbroeders en halfzusters.
De derde groep omvat de voorouders, dus eventueel grootouders en overgrootouders. Voordat
het in deze groep tot verdeeling komt heeft de z.g. kloving plaats, d. w. z. dat de
nalatenschap eerst in twee helften gaat, de eene helft gaat naar de voorouders van
moederszijde, de andere naar die van vaders zijde.
De vierde groep omvat de zijlinies, dus de ooms en tantes, oud-ooms en oud-tantes met
hunne afstammelingen. Hier heeft ook weer eerst kloving plaats in een moederlijke en
vaderlijke helft; hier geldt geen plaatsvervulling, doch sluit in iedere helft het naaste
familielid het verdere uit. Geërfd wordt hier niet bij staken, doch bij hoofden. Gesteld
b.v. dat de overledene aan vaderszijde twee ooms had, die ook al zijn overleden, terwijl
de eerste één en de andere vijf kinderen had dan gaat de erfenis eerst in tweeën, n.l.
een vaderlijke en een moederlijke helft en van die vaderlijke helft krijgt niet de ééne
neef de helft, de andere vijf samen de helft, maar ieder krijgt één zesde.
De wet kent op het uitschakelen der plaatsvervulling in deze groep één uitzondering, n.l.
als zij die het naast in bloed zijn vooroverleden broers of zusters hebben. De plaats van
die broers of zusters wordt dan door hun kinderen ingenomen.
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.
Spreker behandelt daarna het testamentaire erfrecht. De wet kent drie vormen van
testament: het openbare, het olografische en het geheime testament.
De testamentaire beschikkingen worden onderscheiden in erfstellingen en legaten, de
eerste betreffen het geheel of een evenredig deel van het vermogen (dus in alle baten en
schulden); de tweede zekere en bepaalde goederen of alle goederen van een bepaalde soort
of het vruchtgebruik van alle goederen. — De testamentaire erfgenaam staat ook voor de
schulden der nalatenschap, degene die met een legaat wordt bedacht niet.
In het algemeen is ieder vrij over zijn nalatenschap naar eigen goedvinden te beschikken.
Dit wordt echter geheel anders indien de erflater afstammelingen of voorouders nalaat.
Deze toch hebben recht op de z.g. legitieme portie. De erflater mag dan over een deel van
zijn vermogen geen beschikking treffen. Die legitieme bedraagt als er één kind is, de
helft van wat dat kind geërfd zou hebben als er geen testament was, bij twee kinderen is
dit 2/3, bij drie of meer ¾. M. a. w. heeft een ouder één kind, dan kan hij dit voor de
helft onterven, heeft hij twee dan kan hij ieder voor een derde onterven, heeft hij er
meer dan kan hij ieder voor een vierde onterven.
In de opgaande lijn is de legitieme altijd de helft der wettelijke erfportie.
Voor een natuurlijk erkend kind bedraagt de legitieme de helft van het wettelijk erfdeel.
Wanneer nu het testament de legitieme schendt, dan kan degene die recht op een legitieme
portie heeft, zijn rechten geldend maken. Er moet dan een z.g. inkorting worden toegepast
op de testamentaire beschikkingen. Een erflater zou echter ook de legitimarissen in het
gedrang kunnen brengen door reeds voor zijn dood zijn vermogen weg te schenken. Vandaar
de bepaling dat niet alleen kan worden ingekort op de testamentaire beschikking, doch ook
op de schenkingen vóór den dood.
De legitimaris kan zijn rechten doen gelden: hij behoeft dit natuurlijk niet te doen, het
staat hem volkomen vrij den wil van den erflater te eerbiedigen. Het komt heel dikwijls
voor dat de legitieme wordt geschonden, doordat echtgenooten elkander wederkeerig het
vruchtgebruik hunner nalatenschap vermaken. De erfgenamen die dat niet wenschen te
eerbiedigen, moeten dan aan den overlevenden echtgenoot het deel dat buiten de legitieme
valt in vollen eigendom laten.
Spreker komt hierna tot de kwestie van het aanvaarden of verwerpen der erfenis. Waar de
erfgenamen niet alleen de baten erven, doch ook voor de schulden aansprakelijk zijn, kan
het in vele gevallen van groot nut zijn, dat men zich eerst ernstig beraadt. Dit
"beraden" kan soms heel lang duren, als de erfgenamen maar oppassen, dat zij geen dingen
doen waaruit blijkt dat zij de erfenis hebben aanvaard. Men kan n.l. ook stilzwijgend
aanvaarden, d. w. z. door dingen te doen die slechts de erfgenaam, die heeft aanvaard,
mag doen.
Staat onomstootelijk vast, dat de schulden de baten overtreffen en zijn er geen
piëteitsoverwegingen in het spel, dan is natuurlijk de meest eenvoudige weg dat de
erfgenamen de nalatenschap verwerpen, wat geschiedt door een verklaring ter griffie van
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de rechtbank. Practisch zal dan in den regel wel een faillissement der nalatenschap
volgen.
Twijfelt men of wil men uit piëteitsoverwegingen faillissement voorkomen, dan is er
plaats voor de aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving. Dit heeft ten gevolge
dat men in eigen vermogen niet aansprakelijk wordt voor de schulden der nalatenschap.
Deze worden uit de activa betaald en zijn die activa te gering, dan dragen de
schuldeischers het tekort en niet de erfgenaam, die benificiair aanvaardde.
Staat eenmaal vast wie de erven zijn en wie wel en wie niet hebben aanvaard dan kan de
erfenis worden verdeeld. Dit behoeft niet, de erven kunnen besluiten de nalatenschap
onverdeeld te laten. In de practijk gebeurt dit ook heel dikwijls, vooral bij kleine
vermogens. Dikwijls laten dan de kinderen de overlevende ouder in het bezit der heele
nalatenschap.
Principe is echter, dat niemand gedwongen kan worden in een onverdeelden boedel te
blijven; m. a. w. dat ieder gerechtigde verdeeling kan vragen. Willen de mede-erven
daaraan niet meewerken, dan kan hij dit aan de rechtbank vragen, die meteen een notaris
aanwijst en vertegenwoordigers (z.g. neutrale personen) voor hen die ondanks bet vonnis
toch nog niet willen medewerken.
Speciaal geregeld is nog het geval dat minderjarigen bij de nalatenschap zijn betrokken.
Dan moet de kantonrechter de boedelscheiding goedkeuren en daarbij aanwezig zijn. Is de
voogd over den minderjarige ook voor zich zelve belanghebbende bij den boedel, dan kan de
kantonrechter, om te voorkomen dat de belangen van den minderjarige in het gedrang komen,
voor dezen een z.g. doelvoogd aanwijzen.
Rijzen tijdens de boedelscheiding dusdanig ernstige geschillen, dat deze niet kunnen
worden bijgelegd, dan wordt door den notaris een z.g. proces-verbaal van zwarigheden
gemaakt, dat straks als basis zal dienen voor den voor den rechter te voeren strijd.
Grondslag voor de boedelscheiding is de inventaris. De wet bevat allerlei bepalingen
inzake de waardeering der boedelbestanddeelen. De wet neemt als regel aan, dat de boedel
in natura gescheiden wordt en dus niet eerst alles te gelde wordt gemaakt. Gewoonlijk
worden partijen het wel eens over de vraag wat ieder moet hebben. Lukt dit niet, dan
zullen verschillende kavelingen gemaakt moeten worden en beslist het lot.
Het kan voorkomen dat de erflater reeds vóór zijn overlijden verschillende zijner
erfgenamen met schenkingen heeft bedacht. Met deze schenkingen wordt bij de
boedelscheiding rekening gehouden en wel door de z.g. "inbreng". Men moet hier rekening
houden met twee groepen. Zijn de erfgenamen wettelijke afstammelingen, dan moeten zij
datgene wat zij vroeger gekregen hebben, inbrengen, tenzij de erflater hen daarvan bij
schenking of later bij testament heeft vrijgesteld, alle andere erfgenamen behoeven
slechts in te brengen als de erflater dit uitdrukkelijk heeft gezegd.
Die inbreng wordt natuurlijk niet op tafel geworpen. De berekening geschiedt echter in
den regel alsof het ingebrachte wel op tafel lag. De inbrenger krijgt dus practisch
zooveel minder.
Ten slotte wijst spreker nog op de mogelijkheid, dat de erflater reeds bij testament
heeft bepaald hoe hij zijn goederen wenscht verdeeld te zien: een mogelijkheid die de wet
alleen openlaat voor bloedverwanten in de opgaande linie.
De presidente, mevrouw VAN DIJK-SMIT, sloot de vergadering met een woord van dank aan den
spreker.
29 oktober 1947 Gerritje van Donselaar vindt f22.000
Zonderling stopte koektrommeltje met bankpapier in provisiekast
Maar sindsdien was er geldzuivering...
(Van een eigen verslaggever). De zeventienjarige Gerritje van Donselaar, de dochter van
een landarbeider uit Ede, heeft de vorige week in een gat in de bodem van een
provisiekast 22.000 gulden aan oude bankbiljetten gevonden. Vermoedelijk is het bedrag
daar verstopt door een oude zonderling, boer Top, die in hetzelfde huis zijn laatste
levensdagen sleet en er de 30e Juni 1946 stierf.
De landarbeider Van Donselaar woont met zijn vrouw en zes kinderen in een klein
kraakzindelijk huisje aan de Telefoonweg te Ede. "Ik hielp mijn moeder bij het
schoonmaken van de kast", vertelt Gerritje. "We hadden schoon papier op de schappen
gelegd en begonnen alles er weer in te zetten. Er waren ook nog een paar stukken zeep,
die ik op moest bergen, en toen zag ik dat gat in de bodem. Ik stopte ze daar in, maar
moeder zei, dat het niet kon, omdat er ook eten in de kast stond. Toen ik ze er weer uit
haalde voelde ik iets hards. Ik haalde het omhoog. Het was een koektrommeltje, helemaal
stoffig en vol spinnewebben. "Moeder heb je hier een trommeltje staan?" vroeg ik. "Nee
kind", zei moeder"...
Gerrit Top, die in de zomer van 1946 stierf, was een bekende figuur in Ede. Iedereen
wist, wie hij was, maar niemand kende hem, want hij leefde eenzaam met zijn vrouw
Steintje op zijn oude boerderij aan de Lunterse weg. Hij sprak met niemand en had geen
aanloop. Dag in dag uit stond hij op zijn veertien bunder land, waarop hij was geboren en
waar hij nooit van af kwam. Hij wilde van geen mechanisatie weten en dreef alleen met een
halfwas knechtje een boerenbedrijf, dat thans, nu het gemechaniseerd is, aan twee knechts
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en een meid werk verschaft. Een stugge zwijger, die nooit geld uitgaf en altijd werkte.
Die 22.000 gulden moet hij beetje bij beetje hebben overgelegd in de magere jaren van
voor 1939, want bij het begin van de oorlog had hij zich al teruggetrokken in het
landarbeidershuisje aan de Telefoonweg. Hij stierf aan kanker en nam het geheim mee in
het graf.
Waardeloos?
"Het zijn prachtige gladde bankbiljetten zonder één kreukje", zegt de candidaat-notaris,
die de erfenis van wijlen Gerrit Ton regelt. "Maar zij zijn verloren en de na-inlevering
is gesloten. Mocht het toch nog lukken het geld voor nieuwe bankbiljetten in te wisselen,
dan vervalt een groot deel wegens belastingontduiking aan de fiscus, terwijl bovendien
hoge successierechten moeten worden betaald. Het weinige, dat over blijft, zal worden
verdeeld onder 48 erfgenamen, want Steintje Top—Luttinkhuizen is de vorige maand ook
gestorven."
"Wat kunnen wij er aan doen, dat de oude biljetten niet omgewisseld zijn?" mokken de
erfgenamen. "Hadden we het maar geweten! Zonde van het geld!"
De oude Gerrit Top had het geheim van de schat, waarvoor hij zijn leven lang had
gezwoegd, zelfs niet aan zijn vrouw toevertrouwd. De erfgenamen zijn nog naar het huisje
van de landarbeider Van Donselaar geweest, en hebben het van de nok tot de kelder
onderzocht. "Want er is meer!" zeggen ze. "Zijn zilvergeld heeft hij natuurlijk ook
verstopt!"...
"Als het er is, kunnen ze het krijgen", zegt moeder Van Donselaar, die in haar strikte
eerlijkheid onmiddellijk na het vinden van het trommeltje naar de notaris is gegaan,
zonder zelf de inhoud te onderzoeken.
"Daar ben ik niet beter om, maar ik slaap ten minste rustig", is haar mening.
11 januari 1939 GRUBBENVORST [...]
Vervolgens verkreeg kapelaan Slots 't woord, die zou spreken over emigratie en
kolonisatie. Nederland, aldus spr., heeft relatief genomen steeds een te groot aantal
landbouwers gehad, Zuid-Limburgsche boeren emigreeren naar Duitschland en omstreeks de
80er jaren trokken velen naar Canada. Spreker verklaart hoe 't kwam dat deze emigratie
naar Canada tot mislukking gedoemd was.
Emigratie is noodzakelijk. Wij hebben te veel boeren, speciaal in Limburg en Brabant of
te weinig cultuurgrond. 't Leger van jonge boeren, die een eigen bedrijf zoeken, stijgt
onrustbarend. Waar moet de oplossing voor dit belangrijk probleem gezocht worden? De
Wieringermeer is iets voor enkelen, de Peelontginning is iets voor enkele honderdtallen
in de toekomst, ook de ontgonnen bosch- en heidegronden zijn geen oplossing voor de
duizenden, die iets zoeken. Er wordt gewezen op de nadeelen, welke verbonden zijn aan
emigratie naar Frankrijk. Tenslotte vraagt het koloniaal leven nog jongens, doch de
conclusie is, dat emigratie naar A.B.C. Staten Zuid-Amerika de oplossing bij uitstek is.
Dan vertelt de spreker hoever de plannen gevorderd zijn. Met steun der Nederl. Regeering
wordt grond aangekocht, en onder deskundige leiding brengt 'n aantal jonge boeren er een
proefjaar door. Aan de emigranten worden eischen gesteld, zoodat alleen degelijke boeren
worden toegelaten. Na een jaar zijn ze ingewerkt, en wordt gezorgd voor een eigen
boerderij met pl.m. 50 H.A. grond. Dan wordt er een complete kolonie gesticht, een
gemeenschap, een dorp. Dit dorp bestaat dan uit boerengezinnen, terwijl ook aan
middenstanders als winkeliers, meubelmakers, bakkers, schoenmakers, enz. de gelegenheid
wordt gegeven zich daar te vestigen. Het wordt een Limburgsch dorp met eigen onderwijzers
enz., terwijl een Limburgsch priester van dat dorp een ideale parochie zal maken.
Vervolgens gaf spr. bijzonderheden over Zuid-Amerika, speciaal over Brazilië, zooals de
oppervlakte, de bewoners, de bodem en industrie; over de tegenwoordige toestand op
landbouwgebied, over de behoeften. De Braziliaansche regeering ziet graag Nederlandsche
boeren emigreeren, wij beginnen er met graanbouw, doch breiden het bedrijf uit met
veeteelt en kippenhouderij. Hoeveel wordt er uitgekeerd voor werkverschaffing, kleine
boerensteun, terwijl emigratie een blijvende oplossing is. 't Is een uitkomst van vele
intellectueelen en handdrijvenden middenstanders, vaklui, afzetgebied voor Nederl.
industrie enz. Hoofdzaak is: de boeren vinden 'n eigen bedrijf en de mogelijkheid een
eigen gezin te stichten.
Op interessante wijze verhaalt spreker over 't toekomstige leven in Brazilië met zijn
lief en leed, het verkeer, temperatuur, ontspanning, behuizing, enz. Spreker besluit met
te wijzen op 't verlangen van de jonge boer en boerin om een gezin te stichten.
In huisgezin, kerk, organisatie zijn zij voorbereid tot dat ideaal. Die mogelijkheid zal
aan velen echter in Limburg niet gegeven worden, omdat bij de boer 't huwelijk
afhankelijk is van 't bedrijf. Daarom moeten wij de emigratie met alle krachten
bevorderen.
18 januari 1954 Emigratie naar Canada
Gerekend naar de enorme belangstelling die er bestond voor de Zaterdagmiddag gehouden
provinciale voorlichtingsvergadering van de Christelijke Emigratie Centrale telt

Naspeuringen van Paul Theelen: Nalatenschap van Jozef Akkermans?
Friesland nogal wat adspirant-emigranten. De Harmoniezaal was stampvol.
De emigratie-attaché voor Canada in Nederland, de heer A. A. Ewen vertelde, dat op het
ogenblik een 80.000 Nederlanders in Canada wonen en er zich wel thuis voelen. Velen
hebben al successen geboekt, sommigen zijn al weer in Nederland terug geweest. De heer
Ewen hamerde er op, dat goede kennis van het Engels eerste vereiste is en dat het van
veel belang is dat iemand die bijvoorbeeld als boer of boerenknecht emigreert in dit vak
blijft. Op het ogenblik is het vrij moeilijk om grotere gezinnen te plaatsen, maar laat
dan de grote zoon of dochter vooruitgaan. Canada kan dit jaar een onbeperkt aantal
bonafide boeren tussen 18—45 jaar plaatsen. De keuringen zijn streng.
De heer T. Cnossen, directeur van de Christelijke Emigratie Centrale vertelde enkele van
zijn tijdens een recente reis door Canada opgedane ervaringen. Wij proberen de
voorlichting aan emigranten zo goed mogelijk te doen zijn, aldus de heer Cnossen, maar
niettemin wordt ons nog wel eens iets gezegd in de zin van "ze hebben ons in Nederland
nooit gezegd, dat hier in Canada geen braadslee is te krijgen..." De heer Cnossen
vertelde enkele feiten over de stormachtige ontwikkeling die Canada doormaakt en die
veroorzaakt dat er een tekort aan goede werkkrachten is. Tenslotte werden nog enkele
films over Canada vertoond.

