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

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.

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.

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.

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.

15 november 1924   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. Reutelingsperger-
Heynen; 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]

Eindhoven, 5 september 2022
Geachte mijnheer, mevrouw,
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Naspeuringen van Cathy Nielissen en Paul Theelen: J.J. Nielissen alias Xx Akkermans

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,
Paul Theelen    l.theelen@on.nl   040-2814621  06-53832928 

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 
mentioned, Maria Catharina moved 13 November 1929 from Beesel to Wijnandsrade. She lived from 
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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.

Brief aan de Consignatiekas
Eindhoven, 5 september 2022
Geachte mijnheer, mevrouw,
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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 
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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 
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klaarblijkelijk ook niet. De drie andere takken zouden die erfenis hebben willen 
innen, tot nu toe.
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Met vriendelijke groeten,
Paul Theelen    l.theelen@on.nl   040-2814621  06-53832928 
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