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Deze brief is een oproep voor nadere informatie over "Joe Nielissen" die als Xx
Akkermans in Beesel (de Klerkenhof, Rijkel) geboren is, in 1928. Op een slinkse
manier heeft de jongen toen hij ongeveer 10 (in 1939?) was, een nieuwe identiteit
gekregen, nl. die van een tante (M.C. Akkermans) en diens man Jac. Nielissen (soms
ook wel Nelissen geheten). De jongen mocht zelf een nieuwe voornaam kiezen en dat
werd Jozef (en Jacobus) net als zijn opa en Stalin. Hij heeft nooit kunnen bevroeden
dat die opa - Josef Akkermans - in werkelijkheid ook zijn eigen vader was: dat is het
zeer sterke vermoeden. Verwekt bij zijn jongste dochter Tinie Akkermans.
Maar zijn geboorteakte opgemaakt te Arcen en Velden laat zijn nieuwe identiteit zien:

Naspeuringen van Cathy Nielissen en Paul Theelen: J.J. Nielissen alias Xx Akkermans

10

15

20

25

30

Met hem werd een ander - ietwat ouder waarschijnlijk - kind voorzien van een nieuwe
identiteit, de oudere "broer" van Joe: waarschijnlijk is deze Martinus Johannes een
voorkind van M.C. Akkermans en is zo ook voorzien van een nieuwe vader, hij zou
geboren zijn in 1926.
Twee andere kinderen, geboren in 1932 en 1934, lijken wél echte kinderen van het
echtpaar Nielissen-Akkermans te zijn, respectievelijk Gerardus Jozef en Anna
Aldegonda. De later ook aangehouden fictieve trouwdatum in 1925 klopt ook niet, maar
die moet zijn circa 1930.
Bij bestudering van deze vier geboorteakten valt al snel op dat ze door dezelfde
ambtenaar zijn ondertekend en dat de getuigen ook vaak gelijk zijn, hoewel het een
periode van 8 jaar betreft. Opvallend is ook de terugkomende benaming voor Vilgert
als Velgart, wat een toch wel eigenaardige "verschrijving" is.
We kunnen dus met zekerheid stellen dat de twee oudste kinderen, jongens, het gezin
zijn ingesmokkeld. Joe - Jozef Jacobus - wist later wel dat hij NIET het kind was van
Nielissen en Akkermans, en hij was zich ook ervan bewust dat Zuster Veronica zijn
echte moeder was. Ongeveer drie jaar na de geboorte (in 1931 dus) trad Tinie
Akkermans nl. in bij de Missiezusters Franciscanessen te Asten. Ze heeft enkele jaren
later een opleiding tot onderwijzeres gevolgd in Echt; daarvoor werkte ze korte tijd
op de Calvariënberg te Maastricht. Uiteindelijk vertrekt ze onder de meest moeilijke
opstandigheden naar Belgisch Congo (maart 1940). Tot na de bevrijding zal ze geen
contact meer hebben gehad met haar medezusters en familieleden.
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Het vermoeden is dat de baby direct na de geboorte - de moeder was 17 jaar - is
weggehaald en elders ondergebracht. Het idee is bij een familielid, maar een vriendin
of kennis van de familie Akkermans zou zich ook over de baby ontfermd kunnen hebben.
Merk overigens op dat er aan het einde van het onderzoek bleek dat iemand uit Canada
lang geleden een mogelijke kandidaat heeft genoemd, naar de klank zou dat Boonen
kunnen zijn. In Neer en wijde omgeving hadden mensen met de naam Boonen veel succes
met de hengstenfokkerij.
De Klerkenhof in Beesel waar Joe geboren werd ligt zeer afgelegen aan de Maas, maar
de veerpont is vlakbij. De gebroeders Boonen (als één der mogelijke kandidaten van
het pleegouderschap) woonden aan de andere oever van de Maas op de Dijkerhof te Neer,
ongeveer 2 km van de Klerkenhof. Josef Akkermans en de Boonens moeten elkaar gekend
hebben via de paarden die zij hielden.
My father was not treated well. He was abused, used only to work the farm and lived in the loft of the barn.
There is also one other aspect to this story that I have not been able to find any proof at all. My father told me that he had a
different mother originally, that he was adopted by a young woman with long blonde curly hair who cared for him very much.
This young woman died and then my father was sent to Jacobus Hendrikus Nielissen and Maria Catharina Akkermans and that
his identity was changed. He also told me that his suitcases of things, clothes and family photos that he was sent to Velden with
were taken away from him by Maria Catharina Akkermans. Until I find any clue to this I have to focus on finding my father’s
biological father. My belief is that the older members of the Akkermans, Nielissen, and Theelen families know who he was. I
think he was someone connected to their families who they probably interacted with at times. Some belief that this man, my
grandfather may have attended the wedding of Jacobus Hendrikus Nielissen and Maria Catharina Akkermans in Beesel and this
is where he might have meet my biological grandmother, Johanna Hubertina Akkermans for the first time. She would most likely
have attended the wedding of her sister Maria Catharina. Also, if my unknown grandfather, was in fact, Jacobus Hendrikus
Nielissen half brother, he may have attended the wedding as well. This is just a possibility at the moment. He told me that he
had a different mother who loved him very much. He lived somewhere and was cared for.
He never went to school, he had tutors. Also, that he had a horse, a black Arabian stallion, named Max. His mother was young,
pretty, with long blond curly hair. Something happened, she died. There was never a mention of any father. He said this is when
he was sent away to live with the Nielissen-Akkermans family in Velden. He said he arrived with suitcases. They took everything
away from him. He managed to save one photo. My father told me that he himself helped to chose his name. He chose Jozef to
remind himself of a most horrible man. I now think that horrible man was Hendrikus Josephus Akkermans. My father said he
was like Stalin. What little I put together from this my father might have been 7 to 9 years of age when he went to live there, if
his story was factual.
There is something I should tell you about how badly my father was treated as a child. Before he passed when he first came out
of the coma after the cardiac arrest. The doctors took endless tests. They told me that almost every bone in my father’s body
had been broken as a child. He was extremely abused. They wanted to speak to his mother, Maria Catharina NielissenAkkermans. They contacted her but she refused to come to the hospital. She also never came to his funeral.
After my father came out of the coma his memory was fractured, he only remembered bits and pieces. He told me stories of the
abuse he went through, as a having to learn to read very fast. If she caught him ready she took the poker from the fire and
cracked open his skull. Another time he carried fire wood into the house for her and she attacked him and broken his leg.
Unfortunately the stories of this were endless and the abuse was confirmed by the doctors.
My father told me that he had a different mother originally, that he was adopted by a young woman with long blonde curly hair
who cared for him very much. This young woman died and then my father was sent to Jacobus Hendrikus Nielissen and Maria
Catharina Akkermans and that his identity was changed. He also told me that his suitcases of things, clothes and family photos
that he was sent to Velden with were taken away from him by Maria Catharina Akkermans.
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Max has got me thinking about the past and people I talked to here.
This lady was very close to the Nielissen family here and sent me on so many wild goose chases. I spent countless months
following her information which all turned out to be sending me in the wrong directions.
I always assumed it was intentional as she was friends with them and probably working on their behalf. She was an unreliable
source.
But thinking about the horse breeding family that you found that had a well known breeder horse name “Max” in the 1930’ -40’s
rang a bit of a bell. But I am worried that it may be another wild goose chase set up by this woman and the Nielissens.
She said my father’s real name was sounded like, but she was not sure, “Carl Bolin”. She did not know how it was spelt. There
are endless variations of that name. I honestly believe I spent a couple years researching it and found nothing.
Along with the army record of my father that you were able to retrieve, which mentioned equestrian sport, which he would have
never learned in Velden, makes me think there might be a connection as to the original woman who took my father in until she
died. Since that name is so close to the horse breeders surname, it started me wondering, if they had a female member of their
family die young and if she was caring for a little boy in the late 1920 to 30’s.

De echte geboorteakte kan pas in 2029 worden ingekeken...
Door een eigenaardige bepaling worden de geboorteakten pas na 100 jaar openbaar. De
Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van Beesel houdt zich daar strikt aan. Wel heeft
ze op ons verzoek in de originele akten gezocht en klaarblijkelijk drie akten
gevonden waaruit blijkt dat Xx Akkermans inderdaad in Beesel is geboren. Verder
schrijft de ambtenaar dat een aangifte van geboorte is gedaan door de arts die de
geboorte leidde, er is dus geen vader opgegeven.
Op 8 november 2021 ontving ik dienaangaande het volgende:
Geachte heer Theelen,
Een aantal weken geleden heeft u een mailwisseling gehad met mijn collega’s van de Klantenbalie.
Concreet heeft u gevraagd of wij akten konden bekijken op onregelmatigheden en meer specifiek heeft u gevraagd of er van
bepaalde mensen geboorteakten in de Burgerlijke stand van onze gemeente terug te vinden waren.
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Wij hebben dit voor u uitgezocht en inderdaad de twee akten gevonden die u zocht. Ook hebben we een akte gevonden waarbij
een dokter aangifte van geboorte heeft gedaan.
Ik vind het heel erg vervelend voor u maar ik mag u geen afschrift van deze akten verstrekken. Ik heb dit nagevraagd bij de
Nederlandse Vereniging van Burgerzaken omdat ik u graag zou willen helpen in uw zoektocht. Uiteraard heb ik uw casus
volledig anoniem voorgelegd.
De akten van geboorten worden pas na 100 jaar openbaar en dit is pas in 2025. Pas dan mogen we akten verstrekken over
mensen die niet belanghebbende zijn. Belanghebbenden zijn bijvoorbeeld de personen waarop de akten betrekking heeft of hun
bloedverwanten.
Ik hoop, dat ondanks dit vervelende bericht wat ik u moet brengen, u een klein beetje bent opgeschoten in uw zoektocht.
Met vriendelijke groet,
Carolien Murmans-van de Kerkhof | medewerkster Klantenbalie Backoffice | Gemeente Beesel

Ondanks verdere druk blijft men bij de geheimhouding, zodat we nog niet zullen weten
wat de precieze naam van het kind was en de precieze geboortedatum, want de
gehanteerde 2 april 1928 hoeft niet correct te zijn. Merk op dat Cathy Nielissen een
bloedverwante, c.q. belanghebbende is die recht heeft op inzage, maar de Burgerlijke
Stand meent dat de achternaam van de gezochte - Nielissen - niet overeenkomt met die
van de akte - Akkermans - en dus niet past in de vader-dochter-relatie.
Nogmaals de kinderen Nielissen-Akkermans
Van de twee jongste kinderen is in de kranten de geboorte gevonden:
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7 april 1932 VELDEN.
Burgerl. Stand. — Geboren: Ger. H. zoon van J. Achterbergh-Schmidt, Nijmegen; Aug. A. P. Schokker-v. d. Zanden, Velden;
Ger. J. zoon van J. H. Nielissen-Akkermans; Gertra J. A. dochter van K. Flinsenberg-Aghten; Joh. H. zoon van G. A. SchreursBuskens.
12 september 1934 VELDEN.
Burgerlijke Stand. — GEBOREN: Anna A. d. van J. H. Niellssen—Akkermans;

De geboorte vond dus plaats enkele dagen of weken voor de publicatie in de krant.
De vermelding van Anna A. was zeer moeilijk te vinden omdat er abusievelijk Niellssen
staat. De precieze geboortedata zijn dus 13 maart 1932 en 27 augustus 1934.
Ondanks uitgebreid zoekwerk in de geboorteberichten in de krant zijn de echte
geboortegegevens van Martinus Johannes en Jozef Jacobus Nielissen niet gevonden. Joe
is dus geboren in Beesel en Martin klaarblijkelijk ook, maar niet noodzakelijkerwijze
op de opgegeven datum en al helemaal niet in de gemeente Arcen en Velden.
De trouwdatum klopt ook niet, de partners kenden elkaar niet rond 1926!
10 april 1925 huwelijk Maria Catharina Akkermans (24 februari 1897) met Jacobus
Hendrikus Nielissen (5 augustus 1893) te Beesel
1 juli 1950 Emigranten, die naar Canada vertrokken
Eerst nu ontvingen wijde volledige passagierslijst van de emigranten, die op 16 Mei
j.l. met het s.s. Volendam vertrokken zijn naar Canada.
In totaal 41 Limburgers zijn met dit schip naar hun nieuwe vaderland afgereisd.
Verschillende emigranten hebben wij nog op het schip gesproken. Zij waren allen vol
goede moed. In dergelijke ogenblikken begrijpt men pas goed, welk een belangrijk
moment dit in het leven van deze mensen is.
Ook in ons gewest zijn er nog mensen, die de emigranten met de nek aankijken, en hen
uitmaken voor avonturiers en gelukzoekers. Het tegendeel is waar. Deze mensen die in
hart en nieren boer zijn en boer willen blijven beschikken over een groot
Godsvertrouwen en doorzettingsvermogen om elders van vooraf aan een nieuwe toekomst
voor henzelf en hun nageslacht op te bouwen. Wij zijn overtuigd, dat zij behalve een
goede materiële toekomst ook nog als katholiek in hur nieuwe vaderland
apostolaatswerk zullen verrichten. De meeste hunner hebben gedurende enige tijd nóg
onze emigrantencursus gevolgd. Dit onderwijs zal hun een steun zijn bij hun
moeilijkheden.
Hier volgen de namen en het aantal personen, die met bovengenoemde boot vertrokken
zijn: Rector van den Bosch M. A. P. E., Heerlen, 1 pers.; Geraedts F., Swalmen, 1
pers.; Heslenfeld A. M., Treebeek, 1 pers.; Hinskens K. J., Nieuwenhagen, 7 pers.;
Janssen Jan, Voerendaal, 1 pers.; Janssen W., Neerbeek-Beek, 3 pers.; Joosten G.,
Meyel, 6 pers.; Nielissen M. J., Velden, 2 pers.; Nijsten P. G., Genhout, 2 pers.;
Poels M. Bergen, 3 pers.; Hesen R. Mej., Bergen, 1 pers.; Schiphorst B. J. M. M.,
Heerlen, 1 pers.; Schreurs W. T. M., Swalmen, 2 pers.; Veling A. J., Blerick, 2
pers.; Verlinden J. G. M. A., Maastricht, 1 pers.; Griendt v.d. M. H., Velden, 4
pers.; Thiesen J. H., Oostrum, 3 pers.
23 september 1953 Te koop een boerderijtje te Velden, gelegen op de Velgert, groot
circa 3 hectaren, 79 aren, 22 centiaren, waaronder uitstekende tuiniers- en kasgrond,
alles binnenkort te aanvaarden. Adres: Jac. Nelissen-Akkermans, Velden Velgert C 267.
en verder zie Dagblad voor Noord-Limburg » 26 sep 1953 - Art. 82 | Delpher
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We vinden in de Nieuwe Venlosche courant van 10 april 1928:
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BEESEL—REUVER.
Burgerlijke stand van 30 Maart tot 6 April.
GEBOREN: Wilhelmus Peter Hubertus z. van H. Levels-Vervoort; Wilhelmus Joseph, z. van J. F. H. Killars-Franssen; Gertruda
Maria, d. van P. H. Rutten-Sanders; Wilhelmina Maria d. van W. H. Naus-Peulen.
OVERLEDEN: Petronella Beurskens, 73 jaar, wed. van P. J. Stinges, alhier; Petrus Mathias Bremmers, oud 3 jaren, alhier;
Petrus Pijpers, 72 jaar, alhier; Peter Joannes Muijssers, 88 jaar alhier, wed. van A. C. Thijssen; Carolina Cecilia van Lier, 3 jaar,
alhier.
HUWELIJKEN: G. A. L. Custers, timmerman, alhier, 28 jaar, met H. E. A. J. Ortan, 23 jaar, Roermond; E. J. Paar, melkventer, 29
jaar, alhier, met W. A. Tillemans, 31 jaar te A'dam.
HUW.AFK.: J. M. Heijnen, 33 jaar, fabr. arb. alhier met A. M. C. Bol, 26 jaar te Kessel; A. H. H. Rutten, 27 jaar, slager, met M. H.
A. Reijnders, 26 jaar, beiden alhier; J. H. Thielen, 40 jaar, landbouwer te Venray, met A. M. Rutten, 32 jaar alhier.

en van 14 april 1928:
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BEESEL—REUVER.
Burgerlijke stand van 6 tot 13 April 1928.
GEBOREN: Maria Gertrudis d. van J. H. Hendriks-Reijnders: Wilhelmina Gertrudis Johanna d. van P. J. van den Heurik-Weyers;
Gertruda Elisabeth d. van G. H. Niessen-Timmermans.
OVERLEDEN: Johannes Levels, 71 jaar, landbouwer alhier, wed. van P. Olders.
HUW.AFK.: H. A. H. Reijnders, bakker, 30 jaar, alhier, met A. C. Sonnemans, 28 jaar te Meijel; J. de Kok, 25 jaar, reiziger te
Oss, met J. van der Biesen, 22 jaar te Oss.

Bovendien vinden we in de Nieuwe Venlosche courant van 7 maart 1930:
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Burgerlijke Stand Velden. — Geboorten: Theelen—Lenders P. H., vr.; Lenders—Theelen J. P. H. A., m.; Willemsen—Fitten M.
H., vr.; Dirkx —Keder K, G. T., m.; Holthuyzen—Simons W. M. m.
Overleden: Nielissen Th. J., m. oud 6 mnd.; Homberg v. d. A., m., oud 84 j.; Theelen J. M. huisvr. Nielissen, oud 67 j.

De vader van Joe wordt dus door mij - Paul Theelen - geacht te zijn: de eigen vader
van de jongste dochter. Dat impliceert ook dat hij bij de oudste dochter ook een kind
kan hebben verwekt, dat is dan dus Martin.
Maria Catharina Akkermans was geboren te Houthem op 24 februari 1897 en
Johanna Hubertina Akkermans te Houthem op 11 december 1910.
Martinus J. Nielissen uit Arcen trouwt te Bergen met Gerarda van den Bisen, zoals de
krant van 6 november 1948 meldt. Het gezin van den Bisen was Duitsgezind en in de
oorlog is een broer van Gerda aan het Oostfront gesneuveld.
Van Maria Catharina A. was bekend in de tijd te Velden dat ze vaak affaires had, en
in Canada ging dat gewoon door, zoals Cathy meldt:
I know that the Akkermans were more promiscuous than you can imagine. The ones here, I heard about endless affairs and
“key clubs” and so on. Also heard many stories of Maria Catharina Akkermans many affairs and so on as my father was a child.
The Nielissen/Akkermans here in Canada were known for crooked business deals, drug dealing and so on.
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This is the first time I have seen anything that referred to my father’s education. I suspected that he was not in school very long,
from what he said actually only a few years at the most. It wasn’t only the war. He told me that he got beaten almost every day
at school by the teacher. Later found out that that teacher was having an affair with Maria Catharina Akkermans/Nielissen. I
suspect when my father confronted the teacher with the information is when his formal school education ended. He told me that
there was quite an explosion when he confronted the teacher, but didn’t say what happened after that.
There was something about property but he was too sick to give me details that made sense to me at that time. I know the first
properties my father owned here in Canada, the Nielissen/Akkermans family interfered with and attempted to take from him, so I
was thinking that was what he was talking about.
As for Maria Catharina Akkermans, she never treated us like we were her grandchildren.
It does fit the pattern of what my father experienced. He said everyone in the village, Velden, knew that Maria Catharina
Akkermans was not his biological mother and he was treated as an outsider.
Why I think this way about the Akkermans, is because the one thing my father did tell me is that there were only 2 good
Akkermans, (he didn’t say who) but that they were not good people. This and knowing Maria Catharina Akkermans and what
kind of person she was here, along with the article you sent me on Nazis in families set my mind into motion. Martin Nielissen,
oldest son of the Nielissen-Akkermans family here, married to Gerda van der Bisen. I know she was a camp guard in the war
(my father never said which camp) and her father was a member of the Dutch SS Panther Division. No one wanted them in
Velden, that is why they moved to Canada. Their children and grandchildren as I found years ago by researching them here, are
connected to the Neo Nazis organizations here that gather at campgrounds around Calgary, Alberta. Apple doesn’t always fall
far from the tree.
Many years later I heard from someone that knew the Nielissen-Akkermans family here, that a woman who had married and
changed her name to Anna Stit was my great aunt. That she used one of her sisters, a nun, identity to come to Canada after the
shooting in Amsterdam. What I found out lately from Math Akkermans is that at some point she went back to Amsterdam
because he used to visit her when he was in university. I haven’t put all the pieces together, but Math basically said she was not
a very nice person.
Children are the most innocent creatures on earth. It does fit the pattern of what my father experienced. He said everyone in the
village, Velden, knew that Maria Catharina Akkermans was not his biological mother and he was treated as an outsider. He was
beaten by the local priest and school teachers. It also confirms my belief that the Nielissen-Akkermans family was receiving
payments for my father’s keep was definitely possible. [...] Sadden to know so many children experienced these horrors and it
feels like Catholic society was more than complisent.
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De pachtperiodes van Jos. Akkermans
Jos. Akkermans was getrouwd met Maria-Anna Genders en aanvankelijk woonden ze met een
hele kinderschare in Houthem, waar een boerderij werd gepacht. Rond 1917 werd deze
pacht opgezegd en werd een nieuwe pachtboerderij voor een periode van ongeveer 6 jaar
afgesproken in Arcen en Velden, op de Vilgert. In 1922 werd de Klerkenhof in Beesel
te huur aangeboden en verhuisde het gehele gezin naar Beesel, maar enkele kinderen
bleven in Velden achter of verhuisden terug om daar een gezin te stichten. In 1929
wordt de huur opgezegd en werd verhuisd naar Wijnandsrade, weer met achterlating van
enkele kinderen. In 1928 moet Joe Nielissen geboren zijn en kon toen ondergebracht
zijn bij een tante in Velden of in Beesel of elders bij iemand in bijvoorbeeld Neer.
Eigenlijk zijn we hier al het spoor bijster: vanaf de geboorte in 1928 tot aan de
nieuwe identiteit in circa 1939 is niets definitiefs bekend. Alles was en werd in het
werk gesteld om de ware afkomst van het kind te verbergen en te verdraaien.
Het gezin Nielissen-Akkermans woonde op de Vilgert C267, een buurman op C265 was
Peter Beurskens die op drie van de aktes staat vermeld: weer een bewijs van
vervalsing!
Overigens woonde gedurende de pachtperiode het gezin van Jos. Akkermans niet op dit
adres.
Uittreksel van het geboorteregister en afschrift van de doopakte
In 1951 heeft Joe het plan opgevat naar Nieuw Zeeland te emigreren, een uittreksel
uit het geboorteregister was hiervoor vereist. De daadwerkelijke emigratie was op 8
januari 1952.
In 1958 wil Joe in Canada trouwen en vraagt daarvoor een afschrift van de doopakte.
Als peter in de Latijnse akte wordt genoemd Akkermans Jos (!) en als meter Appeldoorn
Gertrud.
15 november 1924
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ARCEN.

HUWELIJKEN: G. J. Nielissen en P. G. Appeldoorn — J. Krebbers en A. G. Pingen. — J.
Theelen en W. Geurtjens.
OVERLEDEN: P. J. Hermans m. oud 72 jaar.
7 september 1936 VELDEN.
Burgerlijke Stand. — Geboren: Jan P. z. van W. H. Lucassen—Jacobs; Wilh. J. G. M. z.
van J. J. Dirkx—Zeelen; Petr. J. d. van G. J. Nelissen—Appeldoorn. [in Nieuwe
Venlosche courant]
8 september 1936 ARCEN.
Geboren: Matheus A. L. z. van A. C. H. Linsen-v. d. Poel; Henriette C. A. d van W. H.
Peuten-Rath; Wilh. J. G. M. z. van J. J. Dirkx-Zeelen; Petra J. d. van G. J
Nielissen-Appeldoorn
Overleden: Geene.
VELDEN.
Geboren: Jan P. z. van W. H. Lucassen-Jacobs; Huba. B d. van Chr. ReutelingspergerHeynen; Margt. G. d. van J. L. Groetelaars-Timmermans; Jacq. J. M. s. van G. Th
Troost-Berghs
Overleden: Jacobs Th. A. J. oud 4 jaar. z. van J. J Jacobs-Jansen te Lomm, overleden
te Well (L.) [in de Limburger koerier]
This just occurred to me because we are also searching for my father’s first foster parents, the mother that died. If she was
wealthy like I suspect not simply because of the horse, but things my father hinted at, like not attending school. He had tutors

Naspeuringen van Cathy Nielissen en Paul Theelen: J.J. Nielissen alias Xx Akkermans

275

280

instead. What if this woman or family he once had left something for my father. It is unlikely a woman who cared for him so
much and he loved so much and called his mother all his life would leave him without anything if she could.(Someone came to
retrieve my father at the end of the war, a man my father referred to as his uncle.)

Akkermans-Genders, Vilgert C 267; J.
Te koop een bijna voldragen KOE, zwartbont, een guste KOE, en een 4 jarig bruin
MERRIEPAARD, bij J. Akkermans Beesel, Rijkel, Klerkenhof. (11/18 januari 1924; 4
februari 1927)
Apeldoorn, Bong C 148; W.
Appeldoorn-Bouten, Bong; A. = Appeldoorn, Bong C 199; A.
Appeldoorn, Lingsfort A 135; J.
Appeldoorn, Schandelo; A.
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Nelissen, Schandelo; C. = Nellissen, Schandelo; C. = Nillesen, Schandelo; C.
Nielissen en A. P. Steegh, Schandelo; W.
Nielissen, naar Genooi 60; L., arbeider
Nielissen, Rijksweg C 109; G.
Nielissen, Velden C 185; C. [café, dossier 1827]
Nilissen, Kerkenhof, Velgert C 260; J. = Nielissen, Kerkenhof; Jac. [aanwijzing
eikenbomen]
Wordt gevraagd voor terstond een meisje van 14—17 jaar voor alle boerenwerk.
J. Nilissen, Kerkenhof, Velden, Velgert 260. [28 juli 1934]
Eindhoven, 5 september 2022
Geachte mijnheer, mevrouw,
Het volgende is een zeer ingewikkeld en verrassend verhaal, en speelt over Nederland
en Canada. En daarbij over een lange tijd terug, zodat de termijn wel verlopen zal
zijn. Maar het is zaak dit allemaal helder te krijgen, en daarom een zeer beknopte
uitleg:
Mevrouw Catherine Mary Nielissen is één van de wettige erfgenamen van J.J. Nielissen
– haar vader dus - die geboren zou zijn in Arcen en Velden op 2 april 1928. Maar in
werkelijkheid is J.J. Nielissen geboren in Beesel, op de boerderij de Klerkenhof.
Zijn moeder was toen 17, en de vader lijkt haar eigen vader te zijn geweest. De
oorspronkelijke dus echte geboorteakte is op mijn verzoek – ik vertegenwoordig
mevrouw Nielissen – opgesnord, maar de inhoud is geheim… Zodat we niet de naam en
precieze geboortedatum kennen. We moeten wachten tot 2029, als de termijn van 100
jaar geheimhouding is afgelopen!
Voor zover we weten is de baby direct na de geboorte weggenomen en ondergebracht bij
een ander gezin – een vrouw met lang krullend haar – en heeft dat zijn jeugdjaren
doorgebracht. Dan – in 1939 lijkt het – is zijn identiteit volledig veranderd bij de
overgang van gezinskaarten op persoonskaarten, zo is uit onderzoek gebleken. Samen
met drie andere kinderen werd een nieuwe familie gevormd met als vader Jacobus
Nielissen en als moeder Maria Catharina Akkermans. Hij was het tweede kind, het
eerste was een voorkind van één van de partners, en nummer 3 en 4 waren de echte
kinderen.
Tussen 1950 en 1955 emigreren gescheiden van elkaar deze kinderen en de “ouders” naar
Ontario, Canada, waar ze hun hele verdere leven gewoond hebben, en ook nooit meer
naar Nederland zijn terug geweest, en de Canadese nationaliteit hebben verkregen.
Net als in Nederland, in Velden (L), werd ‘Joe’ ook toen weer als een buitenstaander
in het gezin behandeld. Vijandig zelfs.
En hoewel de ouders en de vier kinderen al geruime tijd overleden zijn gaat de
vijandige behandeling van de volgende generatie gewoon door. Dus drie takken van de
familie Nielissen (de dochter was getrouwd met Theo Vanderburgt) tegenover die van
Catherine Nielissen.
Eerst stond ik wat sceptisch over de mededelingen hierover, maar zeer onlangs werd ik
er zelf mee geconfronteerd. Eén familielid van de derde tak, Penny Nielissen geheten,
nam contact met mij op, naar aanleiding van de gestaag groeiende artikelen over de
zaak op www.theelen.info
En dan komt de zaak in een ander licht te staan: men wil klaarblijkelijk een
handtekening – destijds al van J.J. Nielissen en nu van zijn dochter – onder een
document waarvan we niet weten waarover het gaat. Vóór zijn dood in 1982 werd vader
Nielissen al geprest dat te ondertekenen, maar dat heeft hij toen geweigerd. Het
lijkt erop dat door persoonsverwisseling een ander vrouwelijk familielid zich wil
doen voordoen als Cathy Nielissen, maar daarvoor hebben ze gegevens van haar nodig
die ze niet verstrekt natuurlijk. Via mij proberen ze dan wel aan die gegevens te
komen.
Allemaal zeer raadselachtig. Een geopperde reden voor een zaak die al meer dan 40
jaar aansleept is een aanzienlijke erfenis voor J.J. Nielissen, die hij nooit heeft
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kunnen verkrijgen. Speculatie van dochter Cathy is dat de jonge vrouw die Joe tussen
circa 1928 en 1939 heeft opgevoed haar pleegkind een groot legaat of erfenis heeft
achtergelaten bij haar overlijden. We kennen haar naam niet, J.J. Nielissen destijds
klaarblijkelijk ook niet. De drie andere takken zouden die erfenis hebben willen
innen, tot nu toe.
Dat lijkt me ietwat simpel, want hier zal zoiets verjaren, na 20 jaar begrijp ik nu.
Ik denk dat die familietakken te veel in crimineel handelen geloven en volstrekt
niets weten van de werking van de Nederlandse samenleving!
Zou u desondanks in uw archief kunnen uitzoeken of een notaris deze erfenis of iets
soortgelijks bij u heeft afgeleverd? Het kan ook gaan over een erfenis van de
vader/opa van J.J. Nielissen, maar die zaak is in 1948 afgehandeld, of lijkt
afgehandeld. Ook te lezen op Naspeuringen van Cathy Nielissen en Paul Theelen
Met vriendelijke groeten,
Paul Theelen
l.theelen@on.nl

040-2814621

06-53832928
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My father moved to New Zealand to start a new life away from the family. He never went back to the Netherlands. He kept his
search secret until he became ill. So, Gary/Gerardus followed my father to New Zealand in 1952. I was told that they all
attempted to follow my father, but NZ would not let them in. Gary was sent to the North Island and my father to the South. So my
father still managed to lead a separate life from him. At some point there must have been a problem with Gary (he was not a
nice person) so immigration came to check my father out too. The immigration records simply say that my father must not be
confused with his brother Gary. It says something strange and interesting about Gary. It says that Gary is not one of the "good
Dutchman".
My father immigrated to New Zealand in 1952 and Jacobus and Maria immigrated to Canada. Sometime after that. In 1955
[they] contacted my father and got him to move to Canada on the guise that Jacobus was dying. He was not. I do not know why
my father stayed in Canada. In 1964, Jacobus Henrikus Nielissen was actually dying. On his death bed he disclosed to my
father that he was not his father. He rarely spoke of his childhood before.
I will tell you what I was told years ago as to why Jacobus and Maria left Velden. You will be able to read about it. I know that
there are articles in the Netherlands written about it.
During the war they took in a little Jewish girl, Annie Koekoek. She was eight years old. They were receiving money for her kept.
She lived in the loft of the barn with my father. Someone turned in Annie. There was a witness that said Maria Catharina
Akkermans gave away the location of where Annie was hiding when the Nazis came.
I was told there were 3 inquiries, one in 1948 or 49, one around 1964 and the last 2008.
After the first inquiry, I was told that things were not good for them in the village, so once they managed the money, they moved
to Canada.
There were 2 little girls taken that day. The other was Mary Winnik, who was hidden with a neighbour of theirs. I believe there is
a statue/memorial for the two girls somewhere in that region [in Tienray].

Militaire dienst en de keuring hiervoor
Op 8 september 1948 gaat Joe, Jozef J., in dienst, met nummer 280402726. De keuring
had in Roermond plaats gevonden op 10 september 1947.
Hij wordt voortijdig uit de dienst ontslagen m.i.v. 30 maart 1949 toen zijn ABOHZIS
werd veranderd van 1121111 naar 1151111.
Bevindingen in eind augustus 2022 t.b.v. Cathy Nielissen
In the meantime I came to the conclusion that Martinus Johannes Nielissen also is a “fake”
child, in that sense that J.H. Nielissen was not his real father, but again Josef Akkermans;
Maria Catharina was another victim of incest of her father.
Both were taken into the family Nielissen-Akkermans, but they were not married on 10 April
1925 as is given somewhere but around 1930 or 1931. And then on 13 March 1932 Gerardus is
born. The four falsified birth certificates do believe that the parents were married at the
time that your father and Martin were born, but that cannot be the case. They did not know
each other in 1926 or 1928!
That can also be seen on the list of the Akkermans-family in Beesel. No Nielissen is
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mentioned, Maria Catharina moved 13 November 1929 from Beesel to Wijnandsrade. She lived from
26 April 1923 to that November 1929 date in Beesel on the Klerkenhof.
Probably Jos. Akkermans raped his oldest daughter and sometimes later his youngest! Those two
became pregnant… Other victims could be: Anna Maria Hubertina (born 1908), Joanna Wilhelmina
Antonia (1899), Maria Anna Philippina (1898), Maria Antoinetta (1902), Maria Josephina (1903).
A depressing situation for all, and this explains the promiscuous behaviour of some of these
young women at a later age. This seems to me an explanation of the secrecy in the Akkermans
and Nielissen families:

Men wilde geen vuile was buiten hangen, as we say!
It is an extreme example of a psychopath as master of his family.
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Brief aan de Consignatiekas
Eindhoven, 5 september 2022
Geachte mijnheer, mevrouw,
Het volgende is een zeer ingewikkeld en verrassend verhaal, en speelt over Nederland
en Canada. En daarbij over een lange tijd terug, zodat de termijn wel verlopen zal
zijn. Maar het is zaak dit allemaal helder te krijgen, en daarom een zeer beknopte
uitleg:
Mevrouw Catherine Mary Nielissen is één van de wettige erfgenamen van J.J. Nielissen
– haar vader dus - die geboren zou zijn in Arcen en Velden op 2 april 1928. Maar in
werkelijkheid is J.J. Nielissen geboren in Beesel, op de boerderij de Klerkenhof.
Zijn moeder was toen 17, en de vader lijkt haar eigen vader te zijn geweest. De
oorspronkelijke dus echte geboorteakte is op mijn verzoek – ik vertegenwoordig
mevrouw Nielissen – opgesnord, maar de inhoud is geheim… Zodat we niet de naam en
precieze geboortedatum kennen. We moeten wachten tot 2029, als de termijn van 100
jaar geheimhouding is afgelopen!
Voor zover we weten is de baby direct na de geboorte weggenomen en ondergebracht bij
een ander gezin – een vrouw met lang krullend haar – en heeft dat zijn jeugdjaren
doorgebracht. Dan – in 1939 lijkt het – is zijn identiteit volledig veranderd bij de
overgang van gezinskaarten op persoonskaarten, zo is uit onderzoek gebleken. Samen
met drie andere kinderen werd een nieuwe familie gevormd met als vader Jacobus
Nielissen en als moeder Maria Catharina Akkermans. Hij was het tweede kind, het
eerste was een voorkind van één van de partners, en nummer 3 en 4 waren de echte
kinderen.
Tussen 1950 en 1955 emigreren gescheiden van elkaar deze kinderen en de “ouders” naar
Ontario, Canada, waar ze hun hele verdere leven gewoond hebben, en ook nooit meer
naar Nederland zijn terug geweest, en de Canadese nationaliteit hebben verkregen.
Net als in Nederland, in Velden (L), werd ‘Joe’ ook toen weer als een buitenstaander
in het gezin behandeld. Vijandig zelfs.
En hoewel de ouders en de vier kinderen al geruime tijd overleden zijn gaat de
vijandige behandeling van de volgende generatie gewoon door. Dus drie takken van de
familie Nielissen (de dochter was getrouwd met Theo Vanderburgt) tegenover die van
Catherine Nielissen.
Eerst stond ik wat sceptisch over de mededelingen hierover, maar zeer onlangs werd ik
er zelf mee geconfronteerd. Eén familielid van de derde tak, Penny Nielissen geheten,
nam contact met mij op, naar aanleiding van de gestaag groeiende artikelen over de
zaak op www.theelen.info
En dan komt de zaak in een ander licht te staan: men wil klaarblijkelijk een
handtekening – destijds al van J.J. Nielissen en nu van zijn dochter – onder een
document waarvan we niet weten waarover het gaat. Vóór zijn dood in 1982 werd vader
Nielissen al geprest dat te ondertekenen, maar dat heeft hij toen geweigerd. Het
lijkt erop dat door persoonsverwisseling een ander vrouwelijk familielid zich wil
doen voordoen als Cathy Nielissen, maar daarvoor hebben ze gegevens van haar nodig
die ze niet verstrekt natuurlijk. Via mij proberen ze dan wel aan die gegevens te
komen.
Allemaal zeer raadselachtig. Een geopperde reden voor een zaak die al meer dan 40
jaar aansleept is een aanzienlijke erfenis voor J.J. Nielissen, die hij nooit heeft
kunnen verkrijgen. Speculatie van dochter Cathy is dat de jonge vrouw die Joe tussen
circa 1928 en 1939 heeft opgevoed haar pleegkind een groot legaat of erfenis heeft
achtergelaten bij haar overlijden. We kennen haar naam niet, J.J. Nielissen destijds
klaarblijkelijk ook niet. De drie andere takken zouden die erfenis hebben willen
innen, tot nu toe.
Dat lijkt me ietwat simpel, want hier zal zoiets verjaren, na 20 jaar begrijp ik nu.
Ik denk dat die familietakken te veel in crimineel handelen geloven en volstrekt
niets weten van de werking van de Nederlandse samenleving!
Zou u desondanks in uw archief kunnen uitzoeken of een notaris deze erfenis of iets
soortgelijks bij u heeft afgeleverd? Het kan ook gaan over een erfenis van de
vader/opa van J.J. Nielissen, maar die zaak is in 1948 afgehandeld, of lijkt
afgehandeld. Ook te lezen op Naspeuringen van Cathy Nielissen en Paul Theelen
Met vriendelijke groeten,
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l.theelen@on.nl

040-2814621

06-53832928

Enkele bijzonderheden van de kinderen Akkermans

Jeu, Mathieu 23 september 1912 geboren Petrus Mathijs Akkermans X Steins
Tinie, 11 december 1910 geboren Joanna Hubertina Akkermans te Houthem
3 december 1909 overleden Johanna Akkermans te Houthem (1 dag oud)
Anna, 7 mei 1908 geboren Anna Maria Hubertina Akkermans te Houthem X Rietra
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Jacques, 7 september 1906 geboren Joannes Jagues Akkermans te Houthem; schulden
(1935); gehuwd met Käthe Luise Ehlert (wellicht opzichter SS?)
8 april 1966 Maastricht OVERLEDEN
van 31 maart t.m. 6 april 1966:
- Akkermans J. J., 59 jaar, echtg. van Ehlert K. L. Zuster Albana, Jozefanna, 27 januari 1905 geboren Maria Wilhelmina Akkermans te
Houthem
Fien, 28 juni 1903 geboren Maria Josephina Akkermans te Houthem x van Oppen
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13 februari 1902 geboren Maria Antoinetta Akkermans te Houthem x Thijssen
19 september 1927 Heden overleed tot onze diepe droefheid,
meermalen gesterkt door de genademiddelen der H. Kerk, in den ouderdom van 70 jaren,
onze innig geliefde Echtgenoot, Vader, Behuwd-Vader en Grootvader
DE HEER
Lodewijk Hubertus Thijssen
ECHTGENOOT VAN
Hubertina Agnea Jentjens.
De bedroefde familie
Beesel Hubertina Thijssen geb. Jentjens
Roermond Jan Thijssen Barbara Thijssen geb. van Gevelt en kinderen
Beesel Gertruda Konickx geb. Thijssen
Linne Henri Thijssen Mia Thijssen geb. Adolf en kinderen
Wijnandsrade Herman Thijssen Antoinette Thijssen geb. Akkermans en kind.
Beesel Louis Thijssen Wilhelmina Thijssen
Rome Antoon Thijssen, fr. Passionist
BEESEL, 16 Sept. 1927.
De plechtige lijkdienst gevolgd door de begrafenis zal plaats hebben Dinsdag 20 Sept.
om 9 uur.
Algemeene Kennisgeving.
30 april 1930 BEESEL-REUVER Burg. Stand van 10-25 April. - Geboren: [...] Henricus
Philippus Hubertus zoon van H. H. Thijssen-Akkermans;
13 juli 1931 Leonardus G. M. d. [=z.] van H. H. Thijssen-Akkermans, Beesel 111;
11 december 1934 Anna W. B. d. van H. H. Thijssen-Akkermans, Mgr. Theelenstraat 111;
6 mei 1936 Mathias Hubertus Johannes z. van H. H. Thijssen-Akkermans, Mgr.
Theelenstraat 111;
7 april 1937 Gevraagd MEISJE, R.K., om alle werkzaamheden te verrichten;
goed voor kinderen, liefst voor terstond of 15 April. H. Thijssen-Akkermans, Beesel
No. 111. 186
11 juni 1937 BEESEL-REUVER Over Mei 1937
Geboren: Bernardus Jacobus Gabriël z. van H. H. Thijssen-Akkermans, Mgr.
Theelenstraat 111;
26 april 1938 Gevraagd voor terstond een jongen van 15 tot 18 jaar, voor tuinderij
en boomkweekerij. Te melden bij H. Thijssen-Akkermans, Kweekerijen 111, Beesel. 770
27 november 1941 Kerstdennen. Aangeb. een partij kerstdennen, eerste kwaliteit in
vorm en kleur, te bevragen bij H. Thijssen-Akkermans, Boomkweekerij 111, Beesel. 8542
30 november 1942 Te koop een partij blauwe canada's alsmede partij Ligustrum
planten. J. H. Thijssen en Zn., Boomkweekerij, Beesel, telef. 338.
20 september 1943 Te k. aangeb. mooie, jonge Canadaplanten; recht, gezond en goed
soort. H. H. Thijssen-Akkermans, Boomkw., Mgr. Th. str. 111, Beesel.
21 september 1943 Canada-planten. Verkrijgbaar mooie jonge Canada-pl.,
recht gezond en goed soort. H. H. Thijssen-Akkermans. boomkweek. Mgr. Th.[eelen]str.
111 Beesel [Rebusta Angelotum]
21 november 1952 Te k. partij KERSTDENNEN 1—1.50., verder alle soorten fruitbomen in
hoogstam, halfstam en struikvorm. H. Thijssen en Zn. Kwekerij "Hoornpost". Tel. K
4704-338, Beesel.
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Jan, 7 oktober 1900 geboren Joannes Alouisius Akkermans te Houthem X Steins
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Tonia, 2 augustus 1899 geboren Joanna Wilhelmina Antonia Akkermans te Houthem x
Walters
18 februari 1928 Uit Oss.
Vertrokken:
- J. B. Lokatsch naar Rotterdam. 13 augustus 1959 overlijden van Johanna Berta Lokatsch
27 maart 1944 Tonia Akkermans getrouwd met Dirk Walters te Amsterdam na uitgesproken
echtscheiding van J.B. Lokatsch
29 oktober 1955 Bij exploit van de ondergetekende, deurwaarder, van de op 28 October
1955, uitgebracht ten verzoeke van Johanna Berta Lokatsch, gescheiden echtgenote van
Dirk Walters, wonende te 's-Gravenhage, is Josef Menghi, zonder bekende woon- of
verblijfplaats hier te lande of elders, tot bijstand en machtiging van zijn
echtgenote Stefania Stoeger, zonder bekende woonplaats hier te lande of elders, och
verblijvene te 's-Gravenhage, gedagvaard om tesamen met zijn voormelde echtgenote, op
Zaterdag 7 Januari 1956 des voormiddags te 10 uur te verschijnen ter terechtzitting
van de E.A. Heer Kantonrechter te 's-Gravenhage, teneinde op in die dagvaarding
omschreven gronden te horen uitspreken de ontruiming van een grote woonkamer op de 1e
verd. van het perceel Schenkkade 251, te 's-Gravenhage met nevenvorderingen.
W. J. BIKBERGEN, Prinsegracht 19, Den Haag.
17 april 1944 (Kostelooze plaatsing wegens onverm.)
Uit een exploit van mij, deurwaarder, dd. 11 April 1944, blijkt, dat ten verzoeke van
Dirk Walters, wonende te Amsterdam, domicilie kiezende aldaar a/d. Keizersgracht 725
ten kantore v. d. proc. Mr. A. H. v. d. Berg, die als procureur voor hem optreedt, is
gedagvaard Johanne Berta Lokatsch, zonder bekende woon- of verblijfplaats, om op
Donderdag 22 Juni 1944, v.m. 11.30 uur, bij procureur te verschenen ter
terechtzitting der 6de Enk. Kamer v/d Arr. Rechtb. te Amsterdam, aldaar gehouden
wordende i/h Paleis v. Justitie a/d Prinsengracht 436, teneinde de echtscheiding
tusschen partijen, op 20 Jan. 1926 te Amsterdam gehuwd, te hooren uitspreken, met
alle gevolgen van dien. J. Veltkamp, Muiderschans 151.
Leon, 2 augustus 1899 geboren Joannes Leonardus Akkermans te Houthem
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11 februari 1898
24 november 1925
14 januari 1931
9 februari 1932
12 oktober 1942

geboren Maria Anna Philippina Akkermans te Houthem x Steegh
ARCEN. HUWELIJKEN: - P. G. Steegh en M. A. Ph. Akkermans L. P. Steegh-Akkermans, z.;
J. L. F. Steegh-Akkermans, z,;
Petronella M. P., dr. van P. G. Steegh-Akkermans;

Maria, 24 februari 1897 geboren Maria Catharina Akkermans te Houthem x Nielissen
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1. Martinus
6 november 1946 GETROUWD: Hendriks, Engelbertus te Wellerlooi en Thijssen, Henrika
M. te Well; Tegels, Theodorus H. te Ottersum en Frederix Petronella G. J. te Heijen;
Toonen, Wilhelm Chr. en Custers, Mathilde G. beiden te Siebengewald; Linsen, Petrus
M. te Heijen en Derks, Johanna te Siebengewald; Nielissen, Martinus J. te Arcen en
van den Bisen, Gerarda te Bergen; Hendriks, Franciscus G. en Mulders, Petronella,
beiden te Wellerlooi
Gerda van den Bisen Nielissen (Martin Nielissen’s wife) was caught searching my father’s hospital room when he was in
therapy. What was she searching for?
Martin Nielissen was barred from the hospital for upsetting and arguing with my father. He was upset when my father’s doctor
told him that my father had a son in New Zealand. Martin was upset that my father had a son. Why would this man be upset if
my father had a child. Martin Nielissen has a son in the Netherlands by a 12 year old girl he had raped. (When I was a child,
Martin just returned from a trip to the Netherlands. He came to our house in panic to speak to my father. I overheard that Martin
was frightened. This child who was now a man at that time, found out Martin was in the Netherlands and confronted him. I
heard Martin afraid that his son was going to kill him) What a horrible person Martin was!

1 juli 1950 Emigranten, die naar Canada vertrokken
Eerst nu ontvingen wijde volledige passagierslijst van de emigranten, die op 16 Mei
j.l. met het s.s. Volendam vertrokken zijn naar Canada.
In totaal 41 Limburgers zijn met dit schip naar hun nieuwe vaderland afgereisd.
Verschillende emigranten hebben wij nog op het schip gesproken. Zij waren allen vol
goede moed. In dergelijke ogenblikken begrijpt men pas goed, welk een belangrijk
moment dit in het leven van deze mensen is.
Ook in ons gewest zijn er nog mensen, die de emigranten met de nek aankijken, en hen
uitmaken voor avonturiers en gelukzoekers. Het tegendeel is waar. Deze mensen die in
hart en nieren boer zijn en boer willen blijven beschikken over een groot
Godsvertrouwen en doorzettingsvermogen om elders van vooraf aan een nieuwe toekomst
voor henzelf en hun nageslacht op te bouwen. Wij zijn overtuigd, dat zij behalve een
goede materiële toekomst ook nog als katholiek in hur nieuwe vaderland
apostolaatswerk zullen verrichten. De meeste hunner hebben gedurende enige tijd nóg
onze emigrantencursus gevolgd. Dit onderwijs zal hun een steun zijn bij hun
moeilijkheden.
Hier volgen de namen en het aantal personen, die met bovengenoemde boot vertrokken
zijn: Rector van den Bosch M. A. P. E., Heerlen, 1 pers.; Geraedts F., Swalmen, 1
pers.; Heslenfeld A. M., Treebeek, 1 pers.; Hinskens K. J., Nieuwenhagen, 7 pers.;
Janssen Jan, Voerendaal, 1 pers.; Janssen W., Neerbeek-Beek, 3 pers.; Joosten G.,
Meyel, 6 pers.; Nielissen M. J., Velden, 2 pers.; Nijsten P. G., Genhout, 2 pers.;
Poels M. Bergen, 3 pers.; Hesen R. Mej., Bergen, 1 pers.; Schiphorst B. J. M. M.,
Heerlen, 1 pers.; Schreurs W. T. M., Swalmen, 2 pers.; Veling A. J., Blerick, 2
pers.; Verlinden J. G. M. A., Maastricht, 1 pers.; Griendt v.d. M. H., Velden, 4
pers.; Thiesen J. H., Oostrum, 3 pers.
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Gerda “Zus” Van den Bisen Nielissen
GEBOORTE 31 Okt 1925
OVERLIJDEN 31 Dec 2006 (leeftijd 81)
BEGRAAFLOCATIE Saint Mary's Roman Catholic Cemetery
PERCEEL Plan 5
GEDENKPLEK-ID 206189760
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Martin Johannes Nielissen
GEBOORTE 29 Jan 1926
OVERLIJDEN 11 Jan 2012 (leeftijd 85)
BEGRAAFLOCATIE Saint Mary's Roman Catholic Cemetery Kingston, Frontenac County,
GEDENKPLEK-ID 206189605
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NIELISSEN, Jase Jerry Martin
October 24, 2016-November 10, 2016
On November 10th, 2016 we held baby Jase for the first and last time. After seventeen
and a half days of fighting, our sweet boy passed away peacefully in our arms. Our
hearts are broken but we take comfort in knowing that he is not sick anymore. Jase is
the brave son of Tyler and Katie (Roberts) Nielissen. Cherished grandson of Martin
and Gail Nielissen, Jerry and Lisa Roberts. Adored nephew of Kyle and Danielle
Nielissen, Macey Nielissen (Kris) and Sarah Roberts. Although your time with us was
brief we are all honoured to have spent these days with you. Your courage has left an
imprint on so many hearts.
"Until we are joined again, fly with the angels baby J"
Mass of the Angels will be held in the Cathedral of St. Mary of the Immaculate
Conception, 279 Johnson Street, on Tuesday, November 15th at 10 o’clock in the
morning. Rite of Committal to follow privately.
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In zijn brief van juni 2008 schrijft Martin Nielissen, zonder een concrete naam te
noemen, dat de Nielissen’s kort voor de komst van Berendsen gewaarschuwd waren dat er
iets stond te gebeuren:
"Iemand wist iets, iemand die het niet had mogen weten." Tot op heden had hij zich
het hoofd gebroken over de vraag wie Annie Koekoek verraden had: "Alleen de zusters
van de lagere school wisten dat Annie Joods was. Waren die het, of was het de Duitse
familie die bij de buren inwoonde? De familie Heuvelmans wist volgens mij niet eens
dat wij een Joods meisje in huis hadden." [...]
Martin Nielissen: "Mijn vader was voor mij een verzetsman en een held.
Het heeft mij altijd gestoord dat hij daar geen erkenning voor heeft gekregen, omdat
het zo verschrikkelijk mis was gegaan."
2. Jozef Jacobus
Josef Jacobus Nielissen
GEBOORTE 1928 Limburg, Netherlands
OVERLIJDEN 3 Apr 1982 (leeftijd 53–54)
BEGRAAFLOCATIE Saint Mary's Roman Catholic Cemetery
PERCEEL Plan 6A
GEDENKPLEK-ID 204781720
Lucy Fay Flanagan Nielissen
GEBOORTE 1931
OVERLIJDEN 21 Aug 2012 (leeftijd 80–81)
BEGRAAFLOCATIE Saint Mary's Roman Catholic Cemetery
GEDENKPLEK-ID 236436409
Michael Patrick James Nielissen
GEBOORTE 23 Okt 1965
OVERLIJDEN 30 Jun 1979 (leeftijd 13)
BEGRAAFLOCATIE Saint Mary's Roman Catholic Cemetery
PERCEEL Plan 6A
GEDENKPLEK-ID 204766552
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3. Gerardus, born 13 March 1932 in Velden
Gerardus Josephus (Gary) Nielissen, of Hanover, formerly of Walkerton, passed away at
The Village Seniors Community LTC Centre in Hanover on Tuesday, December 4, 2012. He
was in his 81st year. Born in Velden, Netherlands, he moved to Canada in 1956. He
spent the next 12 years in Kingston and then moved on, finally settling in Walkerton.
Gary will be sadly missed by his wife of 54 years, Lorraine (nee Cloutier) Nielissen
of Walkerton. Loving father of Marcel (Lesley) of Brantford, Rose (Les) Longmire of
Teeswater, Charlene Ross of Orangeville and Paula (Bill) Fahrer of Hanover. Cherished
grandfather of Ryan, Nathan, Derek, Penny, Jennifer, James, Robynn, Danny, Samantha,
Hayden, Dallas and his special little buddy Dawson. He is also survived by 11 greatgrandchildren.
Gary was the last surviving member of the Nielissen family. He has now been re-united
with his parents Jacobus and Maria Nielissen, 2 brothers Martin and Joe and a sister
Anna.
Mary Nielissen Obituary
It is with deep sorrow that we announce the death of Mary Nielissen (Hanover,
Ontario), who passed away on March 21, 2019, at the age of 83, leaving to mourn
family and friends. Leave a sympathy message to the family in the guestbook on this
memorial page of Mary Nielissen to show support.
She was predeceased by: her spouse Gerard Nielissen; her son-in-law Les Longmire; and
her parents, Alfred Cloutier and Ida Cloutier. She is survived by her children,
Marcel (Les) of Brantford, Rose of Teeswater, Charlene Ross of Orangeville and Paula
Fahrer (Bill) of Hanover; and her grandchildren, Ryan (Candace), Nathan, Derek, Penny
Nielissen (Mike Walsh), Jennifer, James, Robynn Longmire, Danny Leeson, Samantha
Leeson, Hayden Ross, Dallas Fahrer and Dawson Fahrer. She is also survived by many
great grandchildren.
4. Anna, born 27 August 1934 in Velden
Annie Koekoek werd opgenomen door het echtpaar Jacobus Nielissen en Maria Akkermans,
die een eind buiten de dorpskom woonden op het adres C 267 in buurtschap het
Kraneveld. Het waren tuinders die een boerderij van de rooms-katholieke kerk huurden
met, versnipperd, negen hectare grond, de zogenaamde ‘Kerkenhof’. Verder hadden ze
een paard, kippen en enkele koeien en varkens. In de buurt van de boerderij kwamen
vijf zandwegen bijeen, waarvan er een direct naar de Rijksweg liep.
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Jacobus Nielissen werd in Velden ‘de schieëper’ (dialect voor schaapherder) genoemd,
omdat hij als jongen voor een boer een kudde schapen had gehoed langs de Maas. Hij
was klein van stuk en introvert. Zijn corpulente, wat grotere en enigszins manke
echtgenote ‘Moeke’ of Maria was de spil van het gezin. Toen Annie Koekoek kwam,
liepen beide echtelieden tegen de vijftig jaar. Ze hadden drie zoons en een dochter,
er woonde verder nog een dienstbode in en er waren twee onderduikers, waaronder een
geallieerde piloot.
De naoorlogse verklaringen van Jacobus Nielissen over de opvang van het Amsterdamse
meisje zijn niet eenduidig. Zo schreef hij in 1963 aan de Officier van Justitie te
Roermond, die hem vragen had gesteld over het verband tussen Annie Koekoek en Annie
Leesma, dat een gebrilde man, die zich dokter Peters noemde, was komen vragen of hij
Joodse kinderen wilde opnemen. Dezelfde man zou Annie vervolgens gebracht hebben. In
1948 had Nielissen echter verklaard dat ‘Ambrosius’ Annie had gebracht. Daarmee werd
waarschijnlijk de bekende verzetsman bedoeld, de Venlose onderwijzer Jan Hendrikx.
Dat zou wijzen op samenwerking van de ASG en/of de verzetsgroep van Hanna van de
Voort c.s. met het verzet in Venlo; gezamenlijk zouden zij dan het onderduiken van
Annie en Mary hebben geregeld. [...]
Annie Koekoek had een speelmaatje aan de enige dochter van het echtpaar Nielissen, de
slechts een jaar oudere Annie Nielissen. Laatstgenoemde is in oktober 1953 met het
hele gezin naar Canada geëmigreerd en in juni 2008 aan een ernstige ziekte overleden.
Haar broer Jozef, in dit verband een belangrijke ooggetuige, was al vele jaren eerder
overleden. Hun oudste broer Martin Nielissen schrijft in een brief van juni 2008 dat
Annie Koekoek een rustig meisje was dat wist wat ze wilde. "Even koppig als mijn
zuster Annie." Ze hoorde volgens hem bij het gezin zoals de eigen kinderen, en ze
droeg ook min of meer dezelfde kleding als zijn zus Annie. [...]
Hoe dan ook, nadat ‘Blowiets’ en Berendsen Mary in de cel van de politiepost hadden
gezet, reden ze naar C 267 (nu Kraneveld 19). Naar de familie Nielissen. Toen die
Berendsen en ’Blowiets’ het karrenspoor naar hun boerderij zagen oprijden, zetten ze
Annie uit een raam aan de achterkant van de woning. En zeiden haar zich te verbergen
in het haverveld, waar een schuilplaats was gemaakt.
Berendsen en ’Blowiets’ bedreigden het echtpaar Nielissen en hun tweede zoon Jozef
met een revolver en met veel geschreeuw toen ze Annie niet aantroffen. Vader en zoon
zouden gearresteerd worden als het Jodenkind niet te voorschijn kwam. Nielissen in
een verklaring van 8 maart 1948 tegenover de marechaussee: "Even later op die zelfde
namiddag vonden zij het kind in een perceel te wassen staande haver achter onze
woning." Martin Nielissen schrijft in de al genoemde brief dat Annie pas uit haar
schuilplaats kwam, toen Berendsen in de lucht schoot. "Anders hadden ze haar nooit
kunnen vinden."
Een buurman die getuige was van de gebeurtenissen heeft in 1963 een verklaring
gegeven tegenover de burgemeester van Arcen en Velden. Hij kon zich het toen nog als
"de dag van gisteren" voor de geest halen: "In de maand juli (het koren stond nog op
het veld) was er een razzia in Velden met het doel Joodse kinderen op te sporen. Even
in de namiddag verscheen bij Nielissen de beruchte Berendsen. Hij bereed een motor
met zijspan. Annie Koekoek, bewust van dreigend gevaar, was in het roggeveld
gevlucht.
Mevrouw Nielissen, staande aan de rand van het veld, riep: "Annie, kom er maar uit,
je bent toch verraden en ontvluchten kun je toch niet meer". Annie is toen
tevoorschijn gekomen, in het zijspan gezet en Berendsen verdween in de richting van
Venlo."
‘Moeke’ Nielissen had Annie, volgens deze getuige, dus zelf uit het haver- of
roggeveld geroepen. Na de oorlog vertelde mevrouw Nielissen tegen Annie’s zusters dat
ze bang waren geweest dat anders hun eigen, toen negenjarige, dochter Annie zou
worden meegenomen, als Annie Koekoek niet kon worden gevonden. Berendsen zal daar
zeker mee gedreigd hebben.
Anna Nielissen Vanderburgt
GEBOORTE 1934
OVERLIJDEN 21 Jun 2008 (leeftijd 73–74)
Trenton, Hastings County, Ontario, Canada
BEGRAAFLOCATIE Saint Mary's Roman Catholic Cemetery Kingston, Frontenac County,
GEDENKPLEK-ID 205658636
Aangemaakt door: Barbara G37 Profiel lid: Barbara G37 - Find a Grave
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Christian Nielissen
GEBOORTE 1965 OVERLIJDEN
1965 (leeftijd minder dan 1 jaar)
BEGRAAFLOCATIE Saint Mary's Roman Catholic Cemetery

Kingston, Frontenac County,
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Unknown:
Christian Nielissen
GEBOORTE 1965
OVERLIJDEN 1965 (leeftijd minder dan 1 jaar)
BEGRAAFLOCATIE Saint Mary's Roman Catholic Cemetery Kingston, Frontenac County,
GEDENKPLEK-ID 206189474

