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Van de redactie 

Enkele handige websites: 

Wilt u weten of er binnenkort een interessante lezing is bij  het Nationaal 

Archief. 

https://www.nationaalarchief.nl/beleven/zoeken?

activeTab=events&qf_pillars=Beleven  

Leiden staat dit jaar in het teken van de tocht van de Pilgrims naar Amerika. 
Het is 400 jaar geleden dat dit plaats vond en er zal in Leiden veel aandacht 
aangegeven worden. 

https://www.visitleiden.nl/nl/ontdek-leiden/specials/pilgrim  

 

Kopijdatum voor de zomereditie 2020 van 1340 is: 15 mei 2020 

Redactie: Conny van den Eijnden 

  Janneke van Andel 

  Regina Philip 

  Rob Lambermon (eindredactie en samenstelling) 

       [Rob Lambermon, Bestuurslid] 

https://www.nationaalarchief.nl/beleven/zoeken?activeTab=events&qf_pillars=Beleven
https://www.nationaalarchief.nl/beleven/zoeken?activeTab=events&qf_pillars=Beleven
https://www.visitleiden.nl/nl/ontdek-leiden/specials/pilgrim
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VAN DE VOORZITTER 

 

Positief en veranderingsgericht denken is niet iedereen gegeven. Het is wel 
een voorwaarde om onze vereniging een positieve uitstraling te geven die 
aspirant leden van ons verwachten.                                                         
Sinds de oprichting van de NGV nu bijna 75 jaar geleden is de wereld om 
ons heen erg veranderd.                                                                             
Zeker de laatste twee decennia is er veel veranderd in de wijze waarop wij 
onze hobby beoefenen.                                                                                
We vergeten nog wel eens wat de essentie van onze hobby is en hoe deze 
moet blijven aansluiten op de mogelijkheden en de onmogelijkheden van wat 
genealogie in wezen is.                                                                                
Als leden van een genealogische vereniging zijn we over het algemeen ge-
nomen niet de meest flexibele en vooruitstrevende groep binnen Nederland. 
Op zich is dat niet zo erg, niet alle vooruitgang is immers een verbetering en 
we houden ons nu eenmaal vooral met het verleden bezig.                       
Gelukkig hebben de kaartenbakken en volgeschreven schriftjes plaatsge-
maakt voor computers, putten we uit digitale bestanden en hebben we de 
beschikking over nieuwe fenomenen zoals DNA gekregen. Of we hiermee 
ook het wetenschappelijke niveau van de genealogie hebben opgewaar-
deerd is nog maar de vraag.                                                                      
Diepgaand onderzoek kan nog steeds niet zonder degelijk archiefonderzoek 
Dit kost veel tijd, die velen van ons niet hebben of er niet in willen steken. 
Een vereniging als de onze kan hier niet omheen, willen we dit niet dan zul-
len we op termijn verdwijnen.  Snel resultaat in korte tijd met zo weinig mo-
gelijk moeite zijn helaas geen elementen voor een degelijk genealogisch 
onderzoek. Maar wat vraagt de beginnende genealoog van onze vereniging 
en in hoeverre kunnen we daar op in spelen?                                              
De wil te veranderen is noodzakelijk en zelfs een voorwaarde om te overle-
ven. Gens Nostra vind ik, als iemand die al een halve eeuw aan genealogie 
doet, een geweldig blad van hoog niveau waarvan ik hopelijk nog decennia-
lang hoop te genieten.                                                                               
Maar is de inhoud van dit blad goed genoeg om te voldoen aan de behoefte 
van onze aspirant leden?                                                                               
In de marketing is het niet belangrijk wat je zelf van je product vindt, maar 
wat je consument ervan denkt.                                                                   
Een eerlijke en open discussie die breed in de vereniging moet worden ge-
voerd kan een smeermiddel zijn om vastgeroeste aannames over Gens Nos-
tra los te krijgen en het blad de plaats te laten behouden dat het verdiend.  

 

 

        [Roelof Vennik, Voorzitter] 
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Programma  

Programma voorjaar 2020 

Voor het jaar 2020 hebben we de volgende bijeenkomsten op het program-

ma staan; 

 14 maart        Een lezing van Wim Scholl over het programma  

          Gens Data Pro (GDP) Na de pauze is er weer tijd         

                            voor vragen/opmerkingen over dit programma.  

 18 april              Lezing door Dhr. A. Verouden over oude belasting-                    

                   registers bij genealogisch onderzoek  

 16 mei        Alie van den Berg houd een lezing over de Joden,     

                  Roma en Sinti, welke vervolgd, gedeporteerd en       

                  vermoord werden in de Hoeksche Waard tijdens de   

                           Tweede Wereldoorlog en over het monument   

                 “Levenslicht”. 

 De locatie waar onze bijeenkomsten worden gehouden is: 

BuurtKamer “de Vijverhoek”, Lage Vijver 2, 2923 AH Krimpen aan den IJs-

sel. De inloop is vanaf 13:00 uur het programma begint om 13:30 uur. 

Pyjamadag. 

Het is zondag 9 februari 2020 . Code oranje. Code oranje?  Jajaja, meege-
kregen van familie, tv, social media enz. 

Gisteren al. Vandaag, 9 februari, heb ik gepland staan als 
"pyjamadag".   NIET omdat ik me op dit moment in een verzorgingstehuis 
bevind, met te weinig personeel en/of zorg... Nee, gezien de weersomstan-
digheden buiten (regen en veel wind) blijf ik rondlopen in kleding, die ik nor-
maal genomen niet aantrek "als ik van huis moet". 

Vanachter de pc nog het een en ander kunnen regelen.  

 

                          [Conny van den Eijnden, Bestuurslid] 
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DRUGSBELEID IN VROEGER TIJDEN EN DE ROTTERDAMSE HOOFD-
COMMISSARIS  SIRKS IN HET BEGIN VAN DE 20e EEUW 

Voor of tegen legalisering of versoepeling van het drugsbeleid is een feit 
waartegen een genealogische vereniging geen stelling behoort te nemen. U 
denkt er mogelijk allemaal weer anders over. Wel kwam ik er na een beetje 
speurwerk al snel achter dat het drugsbeleid van de afgelopen eeuwen in 
ons land sterk wisselde. Sterker nog, de overheid verdiende er op legale wij-
ze flink geld aan.                                              
Al voor de komst van de Europeanen was opium een belangrijk handelspro-
duct in Azië.                                     
De handel werd met de komst van de Verenigde Oost Indische Compagnie 
(V.O.C.) in Indië belangrijk voor een stukje welvaart in de Gouden eeuw en 
vanaf het midden van de 17e eeuw werd Batavia het centrum voor de Hol-
landse opiumhandel.             
Toen de V.O.C. in 1676 het monopolie op de handel in opium verkreeg van 
de sultan van Matanam nam het aandeel van de V.O.C. in de handel sterk 
toe.               
Naast de officiële handel was er ook een lucratieve smokkelhandel door indi-
viduele V.O.C. werknemers die zo een aardig centje wisten bij te verdienen.       
Om de verliezen door de smokkel voor de V.O.C. onder controle te krijgen 
werd in november 1745 door de gouverneur-generaal van Nederlands Indië, 
Van Imhoff, toestemming verleend om een N.V. onder de naam Sociëteit tot 
den Handel in Amfioen op te richten. Deze vennootschap kreeg toestemming 
om opium in kleine hoeveelheden te verkopen.                            
De V.O.C. zou in Bengalen op de kust van India blijven inkopen en elk jaar 
1200 kisten afnemen voor een vaste prijs van 450 realen per kist. 

De V.O.C. maakte gedurende de 18e eeuw veel winst. Toen met het einde 
van de V.O.C. ook de  Amphioensche Sociëteit door gouverneur-generaal 
Daendels werd op geheven werd deze taak in het eerste kwart van de 19e 
eeuw door de Nederlandsche Handelsmaatschappij overgenomen. 

De Nederlandse Cocaïnefabriek werd in het begin van de 20e eeuw een 
groot producent van cocaïne vervaardigd uit in Nederlands-Indië geteelde 
cocaplanten.                  
De  eerste cocaplanten werden in 1878 vanuit Bolivia naar Java gebracht. 
Vanuit Amsterdam werden deze verwerkt en veelvuldig gebruikt als genees-
middel voor hals- borst- en longziekten.           
Veel Europese landen hadden grote inkomsten uit de drughandel. Nederland 
in het bijzonder uit cocaïne en opium.              
De Verenigde Staten wilden al in het begin van de 20e eeuw restricties op 
drugs. In 1912 werd in Den Haag door een groot aantal landen waaronder 
Nederland het Internationale Opiumverdrag opgesteld. Dit leidde tot de Opi-
umwet van 1919 die in 1928 werd gewijzigd en verscherpt.           
De wet van 1919 bepaalde dat cocaïne alleen geproduceerd mocht worden 
door bedrijven die hiervoor een vergunning hadden gekregen.   

In 1928 mocht cocaïne alleen nog worden verkocht als geneesmiddel en niet 
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langer als drugs en werd het bezit van drugs strafbaar gesteld. Opeens  wa-
ren drugs illegaal om ze te bezitten, te telen of te vervaardigen. Belangrijke 
rol in het Nederlandse drugsbeleid speelde de Rotterdamse politiecommissa-
ris Adriaan Hendrik Sirks. De Rotterdamse haven werd vaak gebruikt voor 
illegale transporten verdovende middelen en het gebruik van de Chinese 
bevolkingsgroep werd oogluikend toegestaan. In het jaar 1928 werd Rotter-
dam de eerste Nederlandse stad met een 
opiumrecherche om de opiumwet waar 
mogelijk te handhaven. In 1923 was Sirks 
aanwezig op de internationale politieconfe-
rentie waar werd besloten tot de oprichting 
van de IKK (Int. Kriminal Polizeïsche Kom-
mission ) de voorloper van Interpol. 

In 1929 werd Sirks genoemd tot adviseur 
van de Opiumcommissie van de Volken-
bond. Sirks bleef tot zijn eervol ontslag in 
1933 actief bij de aanpak van de handel in 
drugs. Zo stelde hij zich als lid van de Opi-
umcommissie op het standpunt dat er een 
gecentraliseerd en eenvormig politietoe-
zicht moest komen ter naleving van de 
handel in verdovende middelen. Nadat hij 
ontslag had genomen als hoofdcommissa-
ris trad hij in mei 1934 af als lid van de 
Opiumcommissie.                                            Adriaan Hendrik Sirks                  

 

KORTE STAMREEKS SIRKS 

1. DIRKS (SIERIX), Herman Hermans                                                         
 geboren ca.. 1650, trouwt Maria Hendriks Monée 

2. SIRKS, Hermanus (Marie Hermanus)                                                         
 doop Leiden 07.04.1680 – overleden Rotterdam 08.11.1736                  
 trouwt 1e(Otr.) Leiden 20.07.1703 Elisabeth Bedijs, dochter van Jan 
 Jansz Bedijs en Marijtje Milloos                                                                           
 trouwt 2 Leiden 19.02.1717 met Maria Balje, doop Gouda 05.03.1692        
 Hertrouwde 26.02.1737 te Rotterdam met Mathijs van Wilsse, uit Dor
 drecht 

3. SIRKS, Gerrit                                                                                      
 doop Rotterdam 28.08.1729 – begraven Rotterdam 14.10.1811                
 gehuwd Jacoba Witvliet, overleden te Rotterdam 22.01.1808 

4. SIRKS, Jacobus                                                                                    
 geboren ca. 1755 te ? – overleden 1838                                                 
 trouwt 1e  Adriana Bosman  begraven Rotterdam 29.04.1786                     
 trouwt 2e  05.11.1786 Rotterdam Henderijntje Len overleden Rotter
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 dam 5.11.1814 dochter van Willem Lin en Elizabeth de Lange           
 uit 1e huwelijk 4 zonen (2 jong overleden) 

5. SIRKS, Laurens                                                                                   
 doop Rotterdam 04.06.1781- overleden Rotterdam 13.08.1858              
 trouwde Rotterdam 22.05.1803 ..  Johanna Ketelaar, doop 27.07.1779 
 Rotterdam- overleden Rotterdam 30.01.1860 dochter van Arnoldus 
 Ketelaar en Lijntje Mijnlief                                                                                                 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen waar onder  

6. SIRKS, Hendrik Adriaan                                                                       
doop Rotterdam 13.08.1809- overleden Rotterdam 01.03.1871               
koopman, trouwt 15.06.1836 Rotterdam, Johanna Frederika Ravenek, 
geboren Rotterdam 09.12.1814 Rotterdam, dochter van Jan Ravenek 
en Johanna Elizabeth Dorothea Buleus.                                                
6 kinderen w.o. 

7. SIRKS, Arnoldus                                                                          
geboren Rotterdam 27.04.1846 – overleden Rotterdam 22.12.1902 
koopman te Rotterdam                                                                  
trouwde Rotterdam 01.081878 Susanna Houwens geboren Rotterdam 
19.04.1850 dochter van Jacob Adriaan Houwens en Francina van 
Oorde 

8.       SIRKS, Adriaan Hendrik                                                                    
geboren Rotterdam 28.06.1879 – overleden Den Haag 27.02.1941 
Studeert na de HBS aan het Kon. Instituut voor de Marine in Willems-
oord. Vertrekt 1899 aan boord pantserschip Noord Brabant naar Ned 
Indië als adelborst 1e kl.                                                                
Werkt bij de Hydrografische Dienst, 1902 Luitenant ter zee 2 kl.    
1914-1933 hoofdcommissaris van politie te Rotterdam., volgt Theodo-
rus Martinus Roest van Limburg op, In 1933 opgevolgd door Louis 
Einthoven                                                                                         
Directeur Centrale Crisis Controle Dienst.                                   
Trouwt Cornelia Geertruida Sirks, geboren Deventer 08.10.1882 
dochter van Jan Sirks, directeur HBS te Deventer en Martha Klopman 
Baerselman                                                                                      
Behoort tot dezelfde familie.                                                              
Het echtpaar krijgt 3 kinderen  

 Ook tot de familie behoort als nazaat van 5. Laurens Sirks en Johanna    
 Ketelaar                                                                                       
 Jan Sirks (1885-1938) graficus, kunstschilder, tekenaar en aquarellist,   
 mede oprichter van kunstenaarsgroep “De Branding”. 

 

[Roelof Vennik, Voorzitter] 
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Aeckerlin Ph.J.Fsohn. & kinderen 
een ingedikte en onvolledige familiekroniek 

 
De naam Aeckerlin is duidelijk géén Nederlandse naam.  
De oorsprong van de naam moet in Zuid-Duitsland gezocht worden.  
Via Mannheim belandden enkele leden van de familie in Kriegsheim, een 
dorpje gelegen ten westen van Worms.  
 
Op 29 fructidor van het jaar VII wordt in Kriegsheim geboren : Philipp Jacob 
Aeckerlin, zoon van Friederich Aeckerlin en Anna Catharina Würth. Later 
geeft Fsohn altijd 21 september 1799 als zijn geboortedatum aan. 
[Mijn vader, Phillip Jacob Aeckerlin IV achterkleinzoon van Ph.J.Aeckerlin 
Fsohn, werd geboren op 19 september 1899] 
Deze Phillip Jacob zal zich later altijd Fsohn noemen om zich te onderschei-
den van alle andere Phillip Jacobs Aeckerlin. 
Moeder Anna Catharina Aeckerlin- Würth overlijdt en vader Friederich her-
trouwt. 
Fsohn is 16 jaar wanneer ook zijn vader overlijdt. 
Niet écht duidelijk is waarom hij Kriegsheim verlaat en naar Rotterdam reist. 
In Rotterdam woont zijn oom: Philippus Jacobus Aeckerlin met zijn echtge-
note Anna Geertruida Metzger én hun eerste zoon, Philipp  Jacob Aeckerlin. 
Oom Ph.J. was al samen met zijn a.s. echtgenote in 1795 in Rotterdam ge-
setteld.  
Op enig ogenblik woonden er in Rotterdam op loopafstand van elkaar al 4 
mannen genaamd  
Philipp Jacob Aeckerlin. 
 
Philipp Jacob A, Fsohn vond ik later terug als commissionair, gevestigd op 
het adres : Groote Draaisteeg Wijk A nr:109 ( bij de Boompjes)  
Hoe hij aan een echtgenote uit Nijmegen kwam? Ik vermoed dat er wellicht 
een koppelaarster aan te pas is gekomen. Want; op 30-06-1834 trouwt hij 
burgerlijk en kerkelijk te Nijmegen met ; Elisabethe Marguerite  Verwey. La-
ter schrijft zij haar naam op z’n Nederlands, Elisabeth Margaretha. 
Zij was de oudste dochter ( r.k. gedoopt) van, Johannes Arnoldus Verweij en 
Maria Christina Bal(c)k. 
Het echtpaar vestigt zich in het kantooradres van Ph.J.A.Fsohn in de Groote 
Draaisteeg. 
De eerste 4 kinderen worden daar geboren. 
5,6,7,8, worden op de Wijnstraat Wijk B nr. 230 geboren en het laatste kind-
je wordt geboren op de Schie Wijk 14 nr. 454. 
De vader was toen al (waarschijnlijk aan cholera). overleden. 
 
De 9 kinderen: 
F.F.A. ,oudste zoon, * te Rotterdam 09-04-1835. ~ 10-05-1835 in de Zuider-
kerk. 
+ te Antwerpen 05-10-1885. 
Hij trouwt op 18-05-1859 te Rotterdam met: L.H.F.G.E. Haentjes. 
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Er worden te vroeg en niet levensvatbaar kinderen geboren. 
Hij gaat  o.a. een compagnon-schap aan met zijn oom C.M. Verwey. Kapi-
tein in dienst van de Ned.-Ind.-Stoomv. Mij. Acte gepasseerd bij notaris 
Schot. 
Helaas blijkt dit ongunstig voor C.M. Verwey want al in 1863 blijkt F.AA. ver-
dwenen te zijn. 
Later blijkt hij in Duitsland in Bingen weer een handeltje in Rheinwijn op te 
zetten. 
In Bingen worden geboren: 20-11-1864, Johanna A. Chr. en 24-10-1866, 
Philipp Jacob. Deze laatste zal later in Antwerpen (waarheen zijn ouders 
vanuit Duitsland emigreerden) bij zijn oom Carel in het café Aeckerlin wer-
ken. 
Zijn weduwe vertrekt naar Keulen waar zij op 12-03-1908  overlijdt. 
Philipp Jacob A. (zoon van Haentjes) trouwt te Antwerpen met Philomena 
Dubois.  
Hij overlijdt kinderloos 04-06-1904. 
 
Het tweede kind is een meisje: Maria Christina Rebecca, * te Rotterdam 05-
10-1836. 
~13-11-1836, in de Zuiderkerk. Zij was 13 jaar oud toen haar vader over-
leed. Moest zij meehelpen haar jongere broertjes en even haar jong gestor-
ven zusje op te voeden? 
Het gezin Ph.J.Fsohn kende notaris Schot al van eerdere  acties. 
De weduwe Aeckerlin-Verwey gaf haar toestemming voor het huwelijk van 
haar dochter met Louis Franciscus Schot, boekhouder. 
7 kinderen werden geboren, 3 werden volwassen 
L.F. Schot overlijdt te Rotterdam 17-08-1893. 
De weduwe Schot-Aeckerlin vertrekt met 2 dochters naar Berlijn. 
Nog later verhuist de weduwe met tenminste één dochter naar Londen. 
Daar overlijdt zij op 21-07-1903, 36 Eppler Road, Fulham. 
Haar overlijden wordt aangegeven door haar zoon: Philipp Jacob Schot, 
stuurman. 
 
Het 3

e
 kind -een jongetje- Philipp Jacob  * 13-02-1838,  ~ 08-04-1838  in de 

Zuiderkerk overlijdt 2 maanden later. 
 
Het 4

e
 kind,   

wéér  wordt er een Philipp Jacob  geboren 17-04-1839 en ~ in de Zuider-
kerk. 26-05-1839 ( Dit is mijn overgrootvader)..  
Peetoom is: Ph.J.Aeckerlin Sinior. 
 
Hij wordt stuurman 3 , 2 ,1, en is in dienst bij de  
Nederlandsche Indische Stoomvaart Maatschappij, evenals zijn broers Jo-
hannes Arnoldus en Eduard. 
Ook stuurman bij dezelfde maatschappij is Coenraad Adriaan Steur......die 
thuis (in Maassluis) nog een huwbare zuster had. 
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In ieder geval trouwt deze Ph.J. op 26-08-1869 te Maassluis met ;  Maria 
Coenradina Steur. 
En zo kwam de stuurman in de wijn terecht. 
Want: zijn schoonvader was de mede-eigenaar van de firma: Gebr. Steur in 
Port en Wijnen te Maassluis. 
Al snel werd hij in de directie van de firma opgenomen. Ook was hij enkele 
jaren wethouder te Maassluis 
In zijn huwelijk werden er 8 kinderen geboren waarvan er 4 de volwassen 
leeftijd bereikten. 
Dit zijn: 
Wilhelmina Diederika Petronella, * te Maassluis,22-06-1871. Zij trouwt nim-
mer, overlijdt te Alkmaar op 11-12-1943. 
Philipp Jacob , * te Maassluis 17-08-1873. (dit is mijn grootvader) + te Maas-
sluis 11-04-1946. 
Hij trouwt te Heidelberg  04.05.1898 met; 
Henriette Johanna Schermers, * te Keulen 06-08-1877 en overleden in het 
Diakonessen Ziekenhuis te Rotterdam, 08-11-1938. 
Het echtpaar krijgt 6 kinderen, w.o. hun oudste zoon, Philipp Jacob * te 
Maassluis 19-09-1899. 
(dit was mijn vader.) 
Jacoba * te Maassluis 17-10-1874.  Zij trouwt te Maassluis met W.F.N. von 
Hombracht. 
Zij overlijdt  02.06.1916. 
Tenslotte Elisabeth Margaretha * te Maassluis 26-09-1878. Zij overlijdt kin-
derloos 24-03-1960. 
 
Het 5e kind. 
Op 22-08-1840 wordt te Rotterdam * Johannes Arnoldus. Op 23-08-11840 
wordt hij in de Laurenskerk  gedoopt. Peetoom is J.A. Verwey. 
Ook deze man wordt stuurman in dienst bij de N.I.S.MIJ. Maar tegelijkertijd 
wil hij Indisch ambtenaar worden. Dat lukt hem, hij slaagt voor zijn examen 
O.I. ambtenaar 1880 en wordt benoemd tot secretaris der residentie 
Benkoelen. Zuid-West kust van Sumatra. 
Intussen hebben Rotterdamse bobo’s de behoefte uitgesproken om een Mu-
seum te stichten. Naar analogie van het Amsterdamse Tropen Museum..... 
Zo zag ik in de 90-er jaren, in het Museum voor Land en Volkenkunde, voor-
werpen van het eiland Enganno opgestuurd door de heer J.A. Aeckerlin. 
Tegenwoordig noemen wij dit roofkunst. 
Intussen hebben zijn moeder en haar zuster (dames Verwey) niet stil geze-
ten. Nauwelijks afgemonsterd trouwt deze Joh. Arn. (Nol voor de familie) op 
30-01-1873 te Amsterdam met zijn volle nicht; Johanna Frederika Meende-
rink. Zij is geboren te Den Helder 08-091849. + te Batavia  
01-05-1907. Tjikinie. 
Nog geen volle maand na het huwelijk vertrekt het echtpaar naar Indië. 
Het klimaat speelt het echtpaar grote parten. 
Er worden 7 kinderen geboren, waarvan er slechts 3 volwassen worden. In 
dit geval durf ik geen uitsluitsel te geven over volledigheid. 
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Zeker is * te Batavia; 12-05-1878 Philipp Jacob Johan Arnold. Hij trouwt te 
Sitoebondo  met  
Henriette Clausen. 
Elisabeth Margaretha * te Batavia 03-01-1881 die te Boven Langkat op 28-
08-1901 trouwt met:  
Graf Beissel von Gymnich.  Zij overlijdt te Batavia op17-04-1936. 
Tenslotte Johan Arnold die te Soekaboemi op 21-08-1888 geboren wordt. 
Hij trouwt te Batavia op 05-02-1912 met Suzanna Adriana van den Bergh. 
Hij overlijdt in het kamp Tjimani bij Bandoeng op 19-04-1945. 
Vooral in de provincie Noord-Brabant zijn er  nog vele nakomelingen te vin-
den. 
 
Het 6e kind. 
Eduard* te Rotterdam 23-06-1842 en ~ in de Laurenskerk op 24-08-1842. 
Ook hij is in dienst bij de Ned.-Ind.-Stoomvaart-Mij.  Hij is kapitein .Vaart 
veel in de Indische wateren, wanneer hij te Soerabaya overlijdt  03-12-
1884,is hij al gepensioneerd.  
 
Het 7e kind. 
Heinrich * te Rotterdam 30-07-1844, ~ in de Zuiderkerk. Hij treedt in dienst 
van de marine. Hij heeft een prachtige staat van dienst wanneer hij in 1872  
met eervol ontslag weer op straat staat. 
Hij gaat in de handel, kondigt aan dat hij naar de Zuid-West kust van Afrika 
vertrekt.  
Staat met zijn voornaam ( evenals zijn broer Carel ) op de overlijdensadver-
tentie van zijn moeder. d.d. 08-04-1886. 
Nog op 21 Maart 1884, passeert bij notaris Schot een akte waarbij hij samen 
met Liefman Manasse een handel opzet. 
Maar - buiten zijn naam op de overlijdens advertentie - is de officiële akte bij 
notaris Schot het laatste dat ik van hem te weten ben gekomen.   Nooit een 
overlijdens datum en/of plaats kunnen vinden. 
 
Het 8ste kind, 
Carel wordt * te Rotterdam 13-07-1846 en ~ in de Laurenskerk 12-08-1846. 
Hij gaat al heel jong de handel in. 
Op zeker moment slaat hij zijn vleugels uit en verhuist naar Antwerpen. Van-
af dat moment heet hij Charles en gaat alles in het Frans. 
Uiteindelijk exploiteert hij het café AECKERLIN, dat gelegen is op de hoek 
van de Meir en de Twaalfmaandenstraat. 
Dat café heeft tot in het begin van de jaren 1960 bestaan. Carel overlijdt te 
Antwerpen op 03-01-1905. 
 
Het 9e kind. 
Op het adres op de Schie, wijk 14, nr. 454 te Rotterdam  wordt op 17-06-
1850 geboren: Philippine Jacobine. Zij wordt nog gedoopt in de Prinsenkerk. 
Het trieste van dit verhaal is dat haar vader een half jaar eerder al overleden 
was. 
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Er was géén testament en de weduwe moest dus voor 8 kinderen zorgen. 
Omdat haar echtgenoot lid was geweest van de Vrijmetselarij heb ik gepro-
beerd om er achter te komen of er vanuit die kant ondersteuning geweest is. 
Helaas is in mei 1940 het gehele archief verbrand. 
Het lukte de weduwe  Elisabeth ( Bets) om - op één na - al haar kinderen 
een degelijke opvoeding te geven. 
Op haar 55ste hertrouwt zij met de weduwnaar A.A. van Reede. Hij overlijdt 
echter in 1874. 
Zij heeft dan: haar 1e echtgenoot , 2 kindjes  haar zoon Eduard en zoon 
Friederich  én haar 2e echtgenoot verloren. 
Zij heeft mijn volle bewondering. 
                                                                [19 januari 2020, Jet  Aeckerlin] 

Levenslicht 

Op 27 januari 2020 is het 75 jaar geleden dat concentratie- en vernietigings-
kamp Auschwitz, het internationale symbool van de Holocaust, werd bevrijd. 

In heel Nederland zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog Joden, Roma en 
Sinti vervolgd, gedeporteerd en vermoord. 

Zij waren plaatsgenoten en buren. Om stil te staan bij de Nederlandse 
slachtoffers van de Holocaust in hun eigen woonplaats, is van 22 januari tot 
en met 2 februari in heel het land LEVENSLICHT te zien, een lichtmonu-
ment dat in opdracht van het Nationaal Comité 4 en 5 mei is ontwikkeld door 
Studio Roosegaarde. 

Zowel in de Joodse herdenkingstraditie als 
in de Roma- en Sinti-cultuur zijn stenen be-
langrijk.  

Daan Roosegaarde en zijn team hebben 
deze traditie als inspiratie gebruikt. Met in 
totaal 104.000 lichtgevende stenen - gelijk 
aan het aantal slachtoffers uit Nederland- 
staat het kunstwerk symbool voor de impact 
van de Holocaust. De stenen zijn verdeeld 
over verschillende gemeenten waar Joden, 
Roma en Sinti woonden. Ook uit uw ge-
meenschap zijn zij tijdens de Tweede We-
reldoorlog weggerukt en vermoord. In een 
donkere ruimte lichten de stenen op en 
'ademen' in licht. Daarmee symboliseren zij 
het leven dat nu in uw gemeente gemist 
wordt en doen ze ons beseffen dat vrijheid 
niet vanzelfsprekend is. 

Overgenomen van een flyer, welke ik mocht ontvangen tijdens mijn bezoek 
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Conny’s column 30 
In december 2019, werd ik er regelmatig aan herinnerd, via sociaal media, 
dat MyHeritage een speciale aanbieding had i.v.m. de feestdagen; een DNA 
kit, voor slechts € 50,00. 
“U hebt nog maar een paar dagen de tijd om van deze aanbieding gebruik te 
maken…” 
 
Jaja, eerst maar eens even een mail gestuurd naar de spreker Gerrit Woert-
man om naar zijn mening over een DNA onderzoek te informeren. 
Het antwoord luidde: 
Welke test hangt natuurlijk af van wat je wil weten. 
De meeste mensen nemen een autosomale test bij FTDNA of MyHeritage: 
matches, waar vandaan, e.d. nu in december goedkoop aan te schaffen. 
Je zou bijv. bij FTDNA kunnen testen en dan uploaden naar MyHeritage: 
profiteer van de database van 2 bedrijven. 
  
mtDNA (alleen bij FTDNA) is voor de moederlijke lijn van mannen én vrou-
wen. 
Geeft matches en mt-haplogroep en waar in grote lijnen vandaan. 
Verwacht hier geen grote dingen van. Het kan aanvullend zijn vooral als er 
geen genealogisch onderzoek mogelijk is. 

aan dit tijdelijke Holocaustmonument  'LEVENSLICHT' in Piershil. 

In de maand mei zal tijdens een afdelingsmiddag van de NGV afd. Rotter-
dam e.o. hier meer over te horen zijn. 

Met vriendelijke groet, 

[Conny van den Eijnden, Bestuurslid] 

Voor die geïnteresseerd is. 

 

Te koop tegen elk aanne-

melijk bod Rotterdams 

jaarboekje tussen 1982 

en 2000 (19 gebonden 

deeltjes)  te bevragen bij 

de voorzitter Roelof Ven-

nik .Tel: 010-4790668 
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Nog een mailtje naar collega Regina P. gestuurd, die mij aanraadde het ge-
woon te doen. 
Ze was zelf ook zeer enthousiast over haar toegestuurde resultaten. 
Dus een DNA kit  besteld. Na enkele dagen lag het pakje al in de brieven-
bus. 
Na het lezen van de duidelijke instructies, de volgende ochtend, op een 
nuchtere maag (!) wangslijm verzameld via de twee bijgesloten wattenstaaf-
jes, in de juiste buisjes laten zakken en in de daarbij ingesloten enveloppe 
opgeborgen. Naar de plaatselijke Spar gelopen i.v.m. verzenden.  Daar werd 
mijn DNA voor minder dan vier euro in de bus gedaan, om uiteindelijk in 
Houston aan te komen. 
Je wordt keurig op de hoogte gehouden wanneer jouw pakketje daar aan-
komt en wat of ze met je wangslijmspoortjes gaan doen. Mooi. Na korte tijd 
kreeg ik de vraag of ik meer over mijn gezondheid wilde weten. Door € 60,00 
te storten, ging dat in een keer! Daar heb ik vanaf gezien. 
Ondertussen is het 2020 geworden en heb ik de uitslag van het DNA onder-
zoek binnen gekregen 
EN de namen van mensen die qua DNA uitslag, “dicht” bij mij zitten. Leuk! 
Natuurlijk klikte ik op de desbetreffende namen en natuurlijk wilde ik weten in 
hoeverre we bloedverwanten zijn en natuurlijk wilde ik contact leggen…  
MAAR … dan moet je toch eerst weer een abonnement nemen op MyHerita-
ge! 
Zal ik mezelf weer aanmelden? Straks misschien… 
Ik had amper mijn bureaustoel verlaten, of MyHeritage zond alweer een 
email, want ze hadden ‘gezien’ dat ik die prijslijst bekeken had. (Dan word ik 
alweer een beetje kriegelig.) 
Ondertussen was ik verder gegaan met het invoeren van akte gegevens van 
de BS, uit het West Brabants Archief . Gelukkig blijft het GDPro programma 
rustig werken ondanks mijn zuchten en piepen, wanneer ik bepaalde familie 
informatie niet meteen kan plaatsen in de voorouderlijn.  
 
Zo de BS van Ossendrecht  doornemend en gegevens  vastleggend, kwam 
ik terecht bij twee huwelijken op één dag! Op vrijdag 5 januari 1855, trouw-
den twee “van den Eijnden” kinderen met twee “Melsen “ kinderen. Broer en 
zus van den Eijnden trouwden dus op dezelfde dag met broer en zus Mel-
sen. Opletten dus bij het invoeren! 
De vier getuigen waren bij beide huwelijken dezelfde getuigen. En DAAR 
kwam ik dus niet uit! 
De genoteerde gegevens in de BS  klopten niet of ik snapte iets niet. 
Later bleek dat twee mannen als “neven” van de familie waren ingeschre-
ven, maar dat bleken 
 “ooms” te moeten zijn.  
Tsja… zelfs de  MyHeritage DNA uitslag had me hierbij niet kunnen helpen, 
toch? 
       
      [Conny van den Eijnden, Bestuurslid] 
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