Naspeuringen van Cathy Nielissen en Paul Theelen
Akkermans is geen familienaam om trots op te zijn
Het bovenstaande heeft betrekking op de familieleden Akkermans uit - oorspronkelijk - het
zuiden van Limburg, niet uit andere streken:
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Volgens zijn geboorteakte zou Joe Nielissen geboren zijn in april 1928 in de gemeente
Arcen en Velden. Dit is een vervalsing, de opgegeven ouders Nielissen-Akkermans zijn
niet de echte ouders. Het kind is in incest verwekt door Jozef Akkermans bij zijn
dochter Tiny. De loop der gebeurtenissen daarna is een aaneenschakeling van leugens
en bedrog. De baby heeft een ongekend miserabele jeugd gehad. De jonge moeder werd
enkele jaren na de geboorte missiezuster en heeft klaarblijkelijk weinig gedaan of
kunnen doen aan het lot van haar zoon. Toen ze in 1940 naar Belgisch Congo vertrok is
mogelijke beïnvloeding van de "opvoed"ouders natuurlijk helemaal gestopt.
Facetten die te maken hebben met dit wel zeer uitzonderlijk geval vindt u hieronder
genoemd, voor zover het mogelijk was de gebeurtenissen betrouwbaar te reconstrueren
want over alles werd gelogen of de waarheid verdraaid.
De volgende teksten en foto's hebben dus betrekking op de moeder Tiny Akkermans later zuster Veronica genaamd - en zoon Joe Nielissen die zijn achternaam ontvangt
van de "opvoed"ouders - die dus volgens de geboorteakte zijn echte ouders zijn.
Akten van het kadaster betreffende Akkermans-Genders
19 augustus 1939 akte van verkoop
8 januari 1948 akte van verdeling
3 december 1942 testament op de langstlevende Akkermans-Genders
Bezittingen van J. Akkermans volgens het kadaster
Levensbeschrijving van Zuster Veronica Akkermans en haar zoon Joe Nielissen
J.H. Akkermans in circa 1930 (midden)
Eeuwige professie van Zuster Veronica op 4 oktober 1936
Zuster Veronica in circa 1958 Zuster Veronica in circa 1965
Reizen in oorlogstijd maart 1940 en later
Uit Congo teruggekeerde zusters in 1960 Zuster Veronica in Noorwegen
Verblijf Paddepoel te Groningen op 28 maart 1961
Bidprentje van Zuster Veronica Graf van Zuster Veronica
Persoonskaart van Zuster Veronica door de Missiezusters van Asten
Life of Joe Nielissen
Vervalste geboorteakte van Joe Nielissen 2 april 1928
persoonskaart van Joe Nielissen circa 1952
Obituary of Joe Nielissen in 1982
"fake" Obituary of Joe Nielissen in 1982
Shared cM Relationship tree
genetic genealogist CeCe Moore
Kwartierstaat van Maria Catharina Akkermans
Krantenartikelen met ondersteunende informatie over
zeer ernstige kindermishandeling, "Enfants martyrs"
geldzuivering in 1945
DNA-onderzoek
emigratie naar Canada
Vroedvrouwenschool te Heerlen over 1928
Geachte heer Theelen,
In het register van opgenomen patiënten in het jaar 1928 in de
Vroedvrouwenschool te Heerlen ben ik de namen Akkermans en Nielissen niet
tegengekomen: het is dan ook zeer onwaarschijnlijk dat het jongetje op deze
plek geboren is.
Met vriendelijke groeten,
Ludo Royakkers Afd. studiezaal SHCL
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Veldnamen te Houthem
Kaartje van Wijnandsrade anno 1866
Kaart van Belgisch Congo circa 1940
Kaart van Velden en omgeving circa 1990
Klooster van de Missiezusters te Asten (voorjaar 2004)
Gedenkteken voor kloosterordes te Nuenen 13 september 1987
Gedenksteen voor de Missiezusters te Asten
Vertellingen uit het donkere zuiden
Verzameling van krantenartikelen over Velden en naaste omgeving

