GENEALOGIE VAN HET GESLACHT EIJKELENBOOM
(Giessen-Oudekerk)
door
B. de Keijzer

Inleiding
Bij het opstellen van de stamboom Boom – Eijkelenboom bleek dat naast deze uitgebreide
familie uit Gijbeland ook te Giessen-Oudekerk van oudsher een familie Eijkelenboom voor te
komen met aan uitgebreid nageslacht. Gezien de omvang van de genealogie heb ik mij beperkt
tot een oplopend generatienummer voor ieder gezinshoofd.
Met dank aan: L. Eijkelenboom te Waalre, R. Eijkelenboom te Hellevoetsluis (zeer omvangrijke
aanvulling betrekking hebbende op de eigen afstamming), ir. A.I. Grabowsky † (bewerking
notarieël en rechterlijk archief Gorinchem; het laatste met verwijzingen naar oude nummering),
drs. L.M. van der Hoeven te Den Haag, R. Lindemans te Leiderdorp.
Bijgewerkt op 17 september 2017.

Genealogie
I. Aryen Joosten Eyckelboom, won. aan de Oude Giessen, overl. na 1628, tr. Truycken Jansdr.,
overl. na 1621, dr. van Jan Jacobsz.
Uit dit huwelijk:
1.
Elisabeth Arien Joostendr., geb. 1598.
2.
Jacob Arien Joostensz., geb. 1602 (volgt II).
3.
Theunis Ariensz.
Bronnen
Gorinchem, ORA inv.nr. 347, fol. 123, d.d. 26-3-1621
Adriaen Willemsen, won. Driel, geh. met Metge Jansdr., tr. aan zijn zwager IJsbrant Fransz., won.
Rietvelt, het gerecht 1/3e part van een huis, hofstede in het geheel groot 16 hond op Hoog-Blokland in
de Beempt, gecomen van de vader van zijn vrouw Jan Jacobsz. en nog ongedeeld met zijn zwagers
IJsbrant Fransz. voorn. en Adriaen Joosten, won. Giessen-Nieuwkerk, belend zuidwaerts Willem Thijsz.,
schout te Blokland, en noortwaerts Adriaen Rutgers, strekkende van de boomptse weg tot het land van
Aerdtgen Barten.
Gorinchem, ORA inv.nr. 348, fol. 1, d.d. 6-4-1621
Adriaen Joosten Eijkelenboom, won. aan de Oude Giessen, getr. met Truijke Jansdr., tr. aan zijn zwager
IJsbrant Fransz., won. Rietvelt, het gerecht 1/3e part als boven genoemd.
Gorinchem, ORA inv.nr. 353, fol. 31/32, d.d. 22-5-1628
Teunis Stevens, won. Sleeuwijk, geh. met Anneken Hendriks, Jacob Hendriks, won. Rietvelt, Jaepgen
Hendriks, mitsgaders Theunis Stevens, Truijken Stevens en Hendrickgen Stevens, kinderen van Steven
Hendricks en Aertgen Jansdr., beyden zalr., Adriaen Joosten, won. aan de Oude-Giessen, als
bloedvoogd, tr. aan Hendrick, Machteld en Pieter IJsbrants, zijnde de nagelaten kinderen van
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Adriaentgen Jansdr. zalr. en IJsbrant Fransz., allen erfgenamen van Adriaentgen Jansdr. zalr., tr. aan
voorn. IJsbrant Fransz. o.a. de helft van 16 hond land op Blokland als boven genoemd.
Gorinchem, ONA inv.nr. 3976, d.d. 2-6-1638
Jacob Adriaensz., j.m. oud 36 jaren, en zijn ongehuwde zuster Lijske Adriaensdr., oud 40 jaren, beiden
tesamen wonende te Giessen-Oudekerk, wijzen elkaar als erfgenaam aan. Het betreft een huis te GiessenOudekerk, waarin zij nu wonen en 1 morgen land aldaar.
Gorinchem, ONA inv.nr. 3978, d.d. 23-5-1646
comp. Jacob Ariensz. geh. met Barbara Ariens, en zijn zuster Lysken Ariens, ongehuwd, allen won.
Giessen-Oudekerk, refereren aan een overeenkomst voor schepenen van Giessen-Ouderkerk d.d. 5
augustus 1638, testeren:
(1) de langstlevende is erfgenaam,
(2) Joostge Theunis, de natuurlijke dochter van zijn broer krijgt een prelegaat,
(3) Belyke Ariens, haerlieden halve broers dochter krijgt 10 £ vlaams.
Gorinchem, ONA inv.nr. 3979, d.d. 29-5-1657
Jacob Arien Joosten en zijn zuster Elisabeth Arien Joosten, won. op Giessen-Oudekerk, testeren,
erfgenamen:
(1) haar volle broer Theunis Arien Joosten,
(2) hun halve broers dochter Belike Ariens, geh. met Claes Pieters Burger,
(3) de kinderen van hun halve broer Theunis Cornelisz. zalr. (sic!),
(4) Joostgen Theunis, zijnde dochter van hun broer Theunis Arien Joosten.
Gorinchem, ONA inv.nr. 3981, d.d. 24-1-1671
comp. Elisabeth Arien Joosten, won. Giessen-Oudekerk, bejaarde dochter, testeert. Legateert:
(1) aan Teunis Arien Joosten, haar broer of zijn kinderen, 500 car.gld.,
(2) aan de kinderen van Beliken Ariens, haar halve broeders dochter, 300 car.gld.,
(3) aan de kinderen van Cornelis Teunis Weyman, haar halve broeder, 100 car.gld.,
(4) benoemt tot erfgenaam Jacob Arien Joosten, haar broer en bij zijn voor overlijden, zijn huisvrouw
Barbara Ariens (waaruit een zoon Arien Jacobsz.).
Gorinchem, ONA inv.nr. 3983, d.d. 29-8-1678
Elisabeth Arien Joosten, bejaarde dochter, won. Giessen-Oudekerk, testeert, erfgenamen zijn:
(1) de armen van Giessen-Bovenkerk 50 car.gld.,
(2) de kinderen en kindskinderen van haar broer Teunis Arien Joosten zalr., 500 car.gld.,
(3) de kinderen van Belijke Ariens, zijnde de dochter van haar halve broer, 1.000 car. gld.,
(4) de kindskinderen van haar halve broer Cornelis Teunisz. Weijman zalr., 100 car.gld.,
(5) universeel erfgenaam wordt haar broer Jacob Arien Joosten geh. met Barbara Ariens of hun zoon
Arien Jacobsz.

II. Jacob Arien Joosten, geb. 1602, won. Giessen-Oudekerk, overl. na 1678, tr. Barbara
Ariensdr., overl. na 1678.
Uit dit huwelijk:
1.
Arien Jacobsz. Eykelboom (volgt III).
III. Arien Jacobsz. Eykelboom, won. Giessen-Oudekerk, heemraad 1694, overl. na 1708, tr.
Geertruy Gerritsdr., overl. 1700/03, dr. van Gerrit Willems Swagertie en Marichie Gerritsdr.
Uit dit huwelijk (volgorde onbekend):
1.
Jacob Ariensz. Eykelenboom (volgt IV).
2.
Cuindertje Ariensdr. Eykelenboom (volgt IV).
3.
Geertruy Ariensdr. Eykelenboom (volgt IV).
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Gerrit Ariensz. Eykelenboom (volgt IV).
Maria Ariensdr. Eykelenboom (volgt IV).
Bart Ariensz. Eykelenboom (volgt IV).
Hillichje Ariensdr. Eykelenboom, innocent (1697).
Teunis Ariensz. Eykelenboom, ged. Giessen-Nieuwkerk (ref) 20 augustus 1681 (get.
Jacob Teunisse, Berent Aerisse en Neeltje Jans) (volgt IV).
Barbertje Ariensdr., ged. Giessen-Nieuwkerk (ref) 17 september 1690 (get. Bastiaen
Claesze, Bastiaentje Huygen en Marigje Gerritsze).
Gerrit Eykelenboom (volgt IV).
Arien Ariensz. Eykelenboom, ging in dienst van de V.O.C. als busschieter met het schip
Schellenberg naar Batavia op 23 april 1710; aldaar aangekomen 17 januari 1711; overl.
in Azië.

Bronnen
Gorinchem, ONA inv.nr. 3982, d.d. 27-10-1676
Arie Jacobsz. geh. met Geertje Gerrits Swager, won. Giessen-Oudekerk, wijzen elkaar als erfgenaam
aan.
Gorinchem, ONA inv.nr. 4040, d.d. 1-4-1680
Bastiaen Claesz. geh. met Swaentie Gerrits, won. Giessen-Oudekerk, wijzen elkaar als erfgenaam aan.
Giessendam ORA inv.nr. 19, d.d. 30-12-1693
De gerechtsbode alhier heeft uyt den naem van Arien Jacobsz. Eyckelenboom ende Willem Teunisz.
Coorevaer, is arrest genomen een partije hoepen toebehorende Geerit Janse Cuyper, hoepcoper, won. tot
Gouda.
Leenkamer Giessen-Oudekerk, inv. nr. 1 (achterin), d.d. 8-12-1694
Arien Jacobssen Eijkelenboom, heemraad van Giessen-Oudekerk.
Gorinchem, ONA inv.nr. 4020, fol. 105/106, d.d. 6-5-1697
Geerit Geeritsz., ziek, en won. in de heerlijkheid Giessen-Oudekerk, revoceert het testament door hem
neffens zijn overleden broeder en zuster verleden op 20 augustus 1666 voor notaris Pieter Heuckelum,
en het door hem verleden testament op 9 augustus 1695 voor notaris Anthonij Brooshooft te GiessenOudekerk, en wijst nu als erfgenamen aan:
(1) de armen van Giessen-Ouderkerk 25 car.gld.,
(2) de innocente Hillighje Adriaens Eijckelenboom, zijnde de dochter van testateurs nicht Geertje Gerrits
geh. met Adriaen Jacobsz. Eijckelenboom,
(3) haar verdere kinderen en kleinkinderen.
Gorinchem, ONA inv.nr. 4034, d.d. 19-11-1697
Geerit Geeritsz., won. Giessen-Oudekerk, verklaart dat op 3 oktober 1697 terwijl hij inwoonde ten huijse
van Adriaen Jacobsz. Eijckelenboom overwacht vier hem onbekende personen in zijn slappkamer
opzochten, die informeerden of hij een testament gemaakt had etc. etc. Hij was bang en weet niet meer
of hij iets gezegd heeft tegen de strekking van zijn contract van 12 november 1695 voor schepenen van
Giessen-Oudekerk verleden.
Gorinchem, ONA inv.nr. 4020, fol. 135-135v, d.d. 21-3-1698
Geerit Gerritsz., won. op Giessen-Oudekerk binnendams, verklaart dat hij peet was bij de doop van Jacob
Ariensz., zijnde de zoon van Arien Eijckelenboom. Hij voelde zich zo vereerd dat hij daarom een
obligatie aan Jacob Ariensz. gaf.
Gorinchem, ONA inv.nr. 4035, d.d. 23-5-1698
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Geerit Geeritsz., won. Giessen-Oudekerk binnendams, verklaart dat zijn overleden broer Cornelis
Gerritsz. hem verscheidene malen gezegd had genegenheid te hebben voor zijn nicht Geertie Gerrits geh.
met Arien Jacobsz. Eijckelenboom. Hij geeft hen daarom enkele obligaties.
Inventaris van de goederen van Geerit Geeritsz., won. Giessen-Oudekerk binnendams:
(1) 3 morgen 412 roeden op Giessendam-Buijtendams,
(2) 11 morgen 350 roeden op Giessen-Oudekerk,
(3) 3 morgen in de Achterdijk op Hardinxveld,
(4) vele rentebrieven.
Gorinchem, ONA inv.nr. 4035, d.d. 21-2-1699
Bastiaen Claessen geh. met Swaentie Gerrits, won. Peursum, verklaren op verzoek van Arien Jacobsz.
Eijckelenboom, won. Giessen-Oudekerk dat Cornelis Gerritsz. zalr., de bloed-oom van Swaentie Gerrits,
en de broer van haar moeder Marigje Gerrits zalr., in zijn leven ontvangen heeft de interesten der
obligaties etc.
Gorinchem, ONA inv.nr. 4103, d.d. 10-5-1700
comp. Arie Jacobsz. Eijckelenboom, won. Giessen-Binnendams, getr. met Geertie Gerrits, ter eenre en
hun meerderjarige gehuwde zoon Jacob Ariensz. Eijckelenboom, won. Sliedrecht, ter andere zijde.
Gerefereerd wordt aan een acte verleden door zijn oom en peet Geerit Geeritsz. zalr. te GiessenOudekerk, voor notaris P. de With op 21 maart 1698 verleden.
Gorinchem, ONA inv.nr. 4110, d.d. 3-11-1703
Adriaen Jacobs Eijckelenboom, wedr. van Geritie Gerrits, won. Giessen-Oudekerk, testeert.
Gorinchem, ONA inv.nr. 4111, d.d. 24-6-1704
Bastiaen Claesz., wedr. van Swaentge Gerrits, Berrent Ariensz., wedr. van Marijke Gerrits, beiden won.
Peursum, ter eenre en Adriaen Jacobsz. Eikelenboom wedr. van Geertje Gerrits, won. Giessen-Oudekerk
ter andere zijde; allen erfgenamen en kinderen van Gerrit Willemsz. Swagertie en Marichie Gerrits,
beiden zalr.

IV. Jacob Ariensz. Eykelenboom, van Giessen-Oudekerk, won. Naaldwijk, doen beiden
belijdenis Sliedrecht 17 december 1702, tr. (aangeg. Naaldwijk 20 maart 1700 Johanna Ariens
Decker, van Sliedrecht, overl. (aangeg. Naaldwijk 10 oktober 1703).
IV. Cuindertje Ariensdr. Eyckelboom, tr. Johannes Ariens Brandwijck, won. GiessenBovenkerk.
Uit dit huwelijk:
1.
Arien, ged. Giessendam-Peursum (ref) 12 december 1694 (get. Gerrit Ariens, Neeltje
Ariens en Geertruy Eykelboom).
2.
Berber, ged. Giessendam-Peursum (ref) 29 januari 1696 (get. Geertruy Ariens, Jacob
Ariens en Kuindertie Arien).
3.
Aeryaentje, ged. Giessendam-Peursum (ref) 22 februari 1699 (get. Cuinder Ariens,
Teunis Ariens en Maria Ariens).
Bronnen
Gorinchem, ONA inv.nr. 4042, d.d. 7-4-1704
Johannes Ariense Brantwijck, geh. met Kuijndertie Ariens Eijkelenboom, won. op Giessen-Bovenkerk,
wijzen elkaar als erfgenaam aan.
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IV. Geertruy Ariensdr. Eyckelboom, j.d. van Giessen-Oudekerk, won. Naaldwijk onder
Sliedrecht, tr. Giessedam (ref) 16 maart 1697 Gleyn Ariense Lock, j.m. van Sliedrecht, overl.
voor 1708.
Bronnen
Giessendam, DTB trouwboek (ref), d.d. 16-3-1697
getr. Glyn Ariense Lock, j.m. van Sliedrecht, en Geertruy Arien Eykelenboom, j.d. van GiessenOudekerk.
Sliedrecht, ORA inv.nr. 1119, d.d. 29-3-1708
comp. Geertruy Ariens Eyckelenboom, wedu wylen Geleyn Ariensen Lock, won. Naeltwyck in
Sliedrecht, geass. met haar vader Arien Jacobsen Eykelenboom, won. Giessen-Oudekerk, tr. aan Wouter
Melsen, won. onder Naeltwijck, een huys en erf, gelegen buytendijks.

IV. Gerrit Ariens Eykelenboom, j.m. van Giessen-Oudekerk, tr. Giessendam (ref) 19 februari
1699 Cuindertje Teunisdr. Bos, j.d. van Giessendam,
Uit dit huwelijk:
1.
Teunis, ged. Giessendam-Peursum (ref) 17 oktober 1700.
2.
Arie, ged. Giessendam-Peursum (ref) 26 maart 1702.
3.
Gerritje, ged. Giessendam-Peursum (ref) 4 november 1703.
4.
Arien Gerritsz. Eykelenboom, ged. Giessendam-Peursum (ref) 9 mei 1705 (volgt V).
5.
Cornelia, ged. Giessendam-Peursum (ref) 13 februari 1707.
6.
Adriaentje, ged. Giessendam-Peursum (ref) 2 december 1708.
7.
Theunis, ged. Giessendam-Peursum (ref) 16 juli 1713.
8.
Gerrit, ged. Giessendam-Peursum (ref) 23 december 1714.
Bronnen
Giessendam, DTB trouwboek (ref), d.d. 19-12-1699
getr. Geerit Aryense Eykelenboom, j.m. van Gyssen-Oudekerk, en Cuindertje Teunis, j.d. van
Gyssendam.
Giessendam, WK inv.nr. 1, d.d. 6-12-1696
comp. Annigie Teunis Bosch, wedu van Pieter Pietersz. Visscher, zalr., overleden op de reys naar OostIndië, geass. met Pieter Willems Boertie, won. Sliedrecht ter eenre en Pieter Joosten, won. op
Giessendam, en Cornelis Corssen, won. onder Hardinxvelt, als out-oom en bloedvoogd van het
onmondige weeskind nl. Pieter Pietersz. Visser. Voorts wordt ingegaan op de voorouders van Pieter nl.
Pieter Dirx Visser en Pleuntge Joosten, alsmede Dirck Crynen, Joest Pieters in de Molen ende Marrichje
Claes (het familieverband is niet geheel duidelijk).
Giessendam, ORA inv.nr. 19, d.d. 5-5-1701
De gerechtebode alhier heeft ten versoecke van Cornelis Dircxen, won. in Goudriaan, in arrest genomen
een seeckere 2/3e part van de helfte van een hofstede, groot int geheel 11 mergen 450 roeden lant,
gelegen op Giessendam binnendams op en in weer lants gen. Willem Jacob Maegiensweer als voren, nu
Geerit Ariense Eyckelenboom op en is wonende ende d'welcke 't selve heeft gecoft voor de somme van
560 gld., Jan Cornelisz. Meerkerck, won. onder Hardinxveld, als getr. met Anna Teunis Bosch, die eerder
getr. was met Pieter Pietersz. Visser zalr.
Sliedrecht, ORA inv.nr. 1119, d.d. 9-6-1708
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comp. Wouter Melsen, is geld schuldig aan Gerrit Ariense Eyckelenboom, won. Giessendam, ende Ary
Jansse de Jongh, won. Hofwegen, voor zich zelven en als voogden over de onmondige kinderen van
Annigje Theunis Bos, de som van 150 car.gld., ter sake van verschenen landpachten.
Giessendam, WK inv.nr. 1, d.d. 29-1-1709
Geerit Ariens Eyckelboom, won. Giessendam binnendams tot adm. voogd en Jan Cornelisz. Meerkerk,
mede won. aldaar als toeziende voogd aangesteld over de goederen van Teunis Jansz. Meerkerck,
onmondig weeskint van Jan Cornelisz. Meerkerck, voorn. en wylen Annechie Teunis Bosch, en van
synen overleden halve broeder Pieter Pietersz. Visser.
ARA, Financie van Holland, inv. nr. 486, d.d. 1730
Giessendam en Giessen-Oudekerk; nr. 16. Verpondingsnr. 49; een bouwhuijs en schuijringe van Gerrit
A. Eijkelenboom. Wert verhuurd tot bouwerije aan zijn broerder Gerrit c.s. en daarbij gebruikt
aanhorende is 41 ½ morgen land 30 gld. Uitgesonderd een kamertje verhuurd aan Hendrik Meijndertse
voor 18 gld.
Giessendam, DTB lidmaatlijst (ref), d.d. 1730
Gerrit Ariens Eykelenboom, met attestatie vertrokken naar Giessen-Ouderkerk op 14 juli 1732.
Brandwijk, ORA inv.nr. 21, d.d. 28-1-1730
comp. Gerrit Ariens Eyckelboom, en Arien Jacobs Rietvelt, beyden won. Giessen-Oudekerk, tr. aan
Willem Claessen Daelder, 1 morgen 100 roeden lant in een weer van 7 morgen 4 hond opt boveneynde
van Brandwijk, belend ten oosten Klaas Capteyn en ten westen Cornelis Jansz. van der Giessen.
Giessen-Nieuwkerk, ORA inv. nr. 1, d.d. 5-9-1736
Gijsbert Herbertse, won. Giessen-Oudekerk, Teunis Herbertsz., won. Giessen-Nieuwkerk, Gerrit
Ariense Eijkelenboom, getr. met Annigje Herberts, won. Giessen-Oudekerk, tesamen kinderen en
erfgenamen van Herbert Wieren, overleden onder Giessen-Oudekerk, tr. t.b.v. Maria de Groot, wedu van
Arien Leendertse Croestum, won. Giessendam, de helft van een erfpachtbrief van vier gulden jaarlijkse
rente t.l.v. Gerrit Vonck, president-schepen gelegen op een erf in de kerkebuurt. [In een akte daarna
heten zij Houweling en daarna Nassauw].

V. Arie Gerritsz. Eykelenboom, ged. Giessendam-Peursum (ref) 9 mei 1705, otr. 1e
Giessendam-Peursum (ref) 27 augustus 1735 Marigie Ariens Voogel, j.d. van Wijngaarden, tr.
2e Wijngaarden 21 december 1750 Willemtje Johannise. Zij tr. 1e Pieter Cornelissen Stuij.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Kundertje, ged. Wijngaarden (ref) 17 juni 1736 (get. Teunis Gerritsz. Eijkelboom,
Geertje Gerrits Eijkelboom).
2.
Arie, ged. Wijngaarden (ref) 23 augustus 1739 (get. Arie Willemsz. Sterk, Neeltje Ariens
Vogel).
3.
Gerrit, ged. Sliedrecht (ref) 12 februari 1741 (get. Geertje Gerrits Eijkelboom).
4.
Arie Ariensz. Eykelenboom, ged. Wijngaarden (ref) 15 juli 1742 (get. Neeltje Ariens
Vogel) (volgt VI).
5.
Jan, ged. Wijngaarden (ref) 21 februari 1745 (get. Neeltje Ariens Vogel).
Bronnen
Giessendam, DTB trouwboek (ref), d.d. 27-8-1735
ondertr. Arie Gerritsze Eykelboom, j.m. van Giessen Oudekerck, en Marygje Ariensdr. Vogel, j.d. van
Wijngaarden. En syn op versoeck van hier 3 maal onverhinderd geproclameerd. En na bewijs van
aangeven inspraack te Wyngaarden alhier in den Houwelijckse staet bevestigd.
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Wijngaarden, DTB trouwboek (ref), d.d. 27-8-1735
ondertr. Arij Gerridsz. Eykelenboom, j.m. van Giessen-Oudekerck, ende Marygje Ariensen Vogel, j.d.
van Wijngaarden, met toestemming van wederzijdse ouders, die in desen ondertrouw tegenbwoordig
waren. Ende zijn dese voors. bruydegom ende bruyd met attestatie dat hare drie kerckgeboden bij ons
onderverhondert waren gegaan op den 16 september na Giessen-Oudekerk gegaen om aldaer te trouwen.
Wijngaarden, DTB trouwboek (ref), d.d. 4-12-1750
ondertr. Arie Gerritse Eijkelenboom, wedr. van Maria Ariense Vogel, geb. van Giessendam, thans won.
alhier, met Willemtje Johannisse, laatst wedu van Pieter Cornelisse Stuij, van hier, getr. 21 december.

VI. Arie Ariense Eykelenboom, ged. Wijngaarden (ref) 15 juli 1742, won. Wijngaarden,
schepen/heemraad 1780, 1781, diaken 1774-1776, 1784-1786, tr. Wijngaarden (ref) 25 maart
1764 Teuntje Abrahams van der Haven.
Uit dit huwelijk:
1.
Marytje, ged. Wijngaarden (ref) 20 mei 1764.
2.
Anthony Eykelenboom, ged. Wijngaarden (ref) 13 april 1766 (volgt VII).
3.
Jan, ged. Wijngaarden (ref) 19 juni 1768.
4.
Arie, ged. Wijngaarden (ref) 21 oktober 1770.
5.
Anna, ged. Wijngaarden (ref) 4 oktober 1772.
6.
Kundertje, ged. Wijngaarden (ref) 24 juli 1774.
7.
Abram, ged. Wijngaarden (ref) 8 juni 1777.
8.
Neeltje, ged. Wijngaarden (ref) 10 december 1780.
VII. Anthony Eykelenboom, ged. Wijngaarden (ref) 13 april 1766, won. Oud-Alblas, diaken
1796-1798, tr. Bleskensgraaf (ref) 29 april 1792 (otr. 6 april) Maria Beusecom.
Uit dit huwelijk:
1.
Ary, geb. Oud-Alblas 21 september 1794, ged. ald. (ref) 28 september 1794.
2.
Adriaen, geb. Oud-Alblas 17 april 1797, ged. ald. (ref) 23 april 1797, overl. in 1797.
IV. Maria Ariensdr. Eykelenboom, j.d. van Giessen-Oudekerk, tr. Giessendam (ref) 11
november 1700 Pieter Cornelisz. Vink, j.m. van Giessen-Oudekerk, verm. zn. van Cornelis
Teunisz. Vinck, heemraad van Giessen-Oudekerk, en N.N.
Bronnen
Giessendam, DTB trouwboek (ref), d.d. 11-11-1700
getr. Pieter Cornelis Vink, j.m. en Maria Ariense Eykelenboom, j.d. beyde van Giessen-Oudekerk.

IV. Bart Ariense Eykelenboom, j.m. van Giessen-Oudekerk, tr. Giessendam (ref) 2-1-1712
Neeltje Teunis, j.d. van Giessen-Oudekerk.
Uit dit huwelijk:
1.
Geertje, ged. Giessendam-Peursum (ref) 8 augustus 1712.
2.
Arie, ged. Giessendam-Peursum (ref) 27 mei 1714.
3.
Teunis, ged. Giessendam-Peursum (ref) 2 februari 1716.
4.
Japik (= Jacob) Barten Eykelenboom, ged. Giessendam-Peursum (ref) 2 mei 1717 (volgt
V).
5.
Adriaentje, ged. Giessendam-Peursum (ref) 27 november 1718.
6.
Bart, ged. Giessendam-Peursum (ref) 11 februari 1720.
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Bronnen
Giessendam, DTB trouwboek (ref), d.d. 2-1-1712
getr. Bart Ariensze Eykelenboom, j.m. en Neeltje Teunis, j.d. bijde van Giessen-Oudekerk, hebben te
samen 6 gld. betaelt.

V. Jacob Barten Eykelenboom, ged. Giessendam-Peursum (ref) 2 mei 1717, j.m. van
Giessendam, tr. Giessendam (ref) 6 september 1746 (met attestatie van Sliedrecht) Jannichje
Willems Venis, van Naaldwijk in Sliedrecht. Zij tr. 1e Alewijn Ariense Eykelenboom.
IV. Teunis Ariens Eykelenboom, ged. Giessen-Nieuwkerk (ref) 20 april 1681, tr. GiessendamPeursum (ref) 12 mei 1714 Ariaentje Balte.
Uit dit huwelijk:
1.
Arie, ged. Giessendam-Peursum (ref) 26 augustus 1714.
2.
Geertje, ged. Giessendam-Peursum (ref) 27 oktober 1715.
3.
Balt, ged. Giessendam-Peursum (ref) 31 augustus 1721.
Bronnen
Giessendam, DTB trouwboek (ref), d.d. 12-5-1714
getr. Teunis Eykelenboom, j.m. en Ariaentje Balte, j.d. beyde van Giessen-Oudekerk, hebben te samen
6 gld. betaelt.

IV. Gerrit Ariens Eykelenboom, j.m. van Giessen-Oudekerk, tr. Giessendam-Peursum (ref) 21
oktober 1719 Annigje Herbertsdr., ged. Giessendam (ref) 8 november 1693, dr. van Herbert
Wieren (Mol ook Nassauw) en Neeltje Willems Houwelingen.
Uit dit huwelijk:
1.
Arien Gerritsz. Eykelenboom (volgt V).
2.
Herber Gerritsz. Eykelenboom, ged. Giessendam-Peursum (ref) 29 januari 1723, tr.
Sliedrecht (gaarder) 22 januari 1768 Jannigje Egberts Veen.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Uit dit huwelijk:
1. Annigje, geb. Sliedrecht 20 juli 1770, ged. ald. (ref) 22 juli 1770.
2. Annigje, geb. Sliedrecht 27 maart 1778, ged. ald. (ref) 5 april 1778.
Adriana, ged. Giessendam-Peursum (ref) 22 april 1725.
Willem, ged. Giessendam-Peursum (ref) 18 april 1728.
Jacob, ged. Giessendam-Peursum (ref) 18 april 1728 (tweeling met voorgaande).
Neeltje, ged. Giessendam-Peursum (ref) 15 januari 1730.
Geertie, ged. Giessendam-Peursum (ref) 15 april 1731.
Willem, ged. Giessendam-Peursum (ref) 1 september 1737.

Bronnen
Giessendam, DTB trouwboek (ref), d.d. 21-10-1719
ondertr. Gerrit Ariensz. Eykelenboom, j.m. en Annigje Herberts, j.d.d beyde van Giessen Oukerck,
hebben tot classis 6 gld. aant lant betaelt.
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V. Arien Gerritsz. Eykelenboon, tr. 1e Sliedrecht (gaarder) 8 april 1747 Aagje Bastiaens Baan,
tr. 2e Sliedrecht (gaarder) 31 oktober 1760 Ariaentje Andriesse Teuw.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Marrigje, ged. Sliedrecht (ref) 11 februari 1748.
2.
Annigje, ged. Sliedrecht (ref) 4 februari 1750.
3.
Neeltje, ged. Sliedrecht (ref) 19 januari 1752.
4.
Gerrit, ged. Sliedrecht (ref) 10 maart 1754.
5.
Ariaantje, geb. Sliedrecht 15 juni 1756, ged. ald. (ref) 20 juni 1756.
6.
Bastiaen, geb. Sliedrecht 11 november 1758, ged. ald. (ref) 15 november.
Uit het tweede huwelijk:
7.
Gerrit Ariensz. Eykelenboom, geb. Sliedrecht 15 mei 1764, ged. ald. (ref) 20 mei 1764
(volgt VI).
8.
Andries, geb. Sliedrecht 8 juli 1766, ged. ald. (ref) 15 juli 1766.
9.
Teuntje, geb. Sliedrecht 6 september 1768, ged. ald. (ref) 11 september 1768.
10.
Teunis, geb. Sliedrecht 18 augustus 1770, ged. ald. (ref) 26 augustus 1770.
11.
Teuntje, geb. Sliedrecht 18 december 1772, ged. ald. (ref) 20 december 1772.
12.
Adriaan, geb. Sliedrecht 91 april 1775, ged. ald. (ref) 9 april 1775.
13.
Ary, geb. Sliedrecht 19 mei 1780, ged. ald. (ref) 21 mei 1780
VI. Gerrit Eykelenboom (Eijkelenboom), geb. Sliedrecht 15 mei 1764, ged. ald. (ref) 20 mei
1764, overl. Sliedrecht 30 maart 1797, tr. Sliedrecht (gaarder) 22 december 1786 Ariaentje
Cornelisdr. Klein, geb. Sliedrecht 5 januari 1769, dr. van Cornelis Willemsz. Kleijn en
Bastiaantje Arijs Hartog.
Uit dit huwelijk:
1.
Adriaen Eijkelenboom, geb. Sliedrecht 17 juli 1787, ged. ald. (ref) 22 juli 1787 (volgt
VII).
2.
Bastiaentje, geb. Sliedrecht 23 januari 1790, ged. ald. (ref) 31 januari 1790.
3.
Bastiaentje, geb. Sliedrecht 26 maart 1792, ged. ald. (ref) 1 april 1792.
4.
Cornelis Eijkelenboom, geb. Sliedrecht 23 mei 1794, ged. ald. (ref) 1 juni 1794 (volgt
VII).
Bronnen
Sliedrecht, DTB huwelijken (gaarder), d.d. 22-12-1786
Gerrit Eikelenboom, jongman en Ariaantje Kornelisdr Klijn, jongedogter, beide van Naaldwijk, met
elkanderen zullende trouwen geeven zig aan ten opzigte van het middel op het trouwen geemaneerd te
behooren te weten de Bruidegom onder de onvermogenden en de bruid onder de classis van drie gulden.

VII. Adriaen Eijkelenboom, geb. Sliedrecht 17 juli 1787, ged. ald. (ref) 22 juli 1787, overl.
Sliedrecht 30 januari 1867, tr. Sliedrecht 25 januari 1816 Cornelia Verheul, geb. Sliedrecht 23
juli 1794, overl. Sliedrecht 6 augustus 1863, dr. van Huijbert Cornelisz. Verheul en Heijltje
Johannis Stuij.
Uit dit huwelijk:
1.
Huibertje, geb. Sliedrecht 27 november 1816, overl. Sliedrecht 25 november 1817;
2.
Gerrit Eijkelenboom, geb. Sliedrecht 4 december 1817 (volgt VIII);
3.
Huibertje, geb. Sliedrecht 6 februari 1820, overl. Sliedrecht 30 november 1821;
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4.

5.

Ariaantje Eijkelenboom, geb. Sliedrecht 2 januari 1821, overl. Sliedrecht 28 maart 1884,
tr. 1e Mees Boer, tr. 2e Sliedrecht 29 juli 1876 Hendrik de Groot, geb. Sliedrecht 1812,
wedr. van Janna Kraaijeveld, zn. van Rokus de Groot en Teuntje Schram;
Huibertje Eijkelenboom, geb. Sliedrecht 3 juli 1822, overl. Sliedrecht 6 januari 1886, tr.
Sliedrecht 29 januari 1846 Kornelis Baan, geb. Sliedrecht 1823, zn. van Maarten Baan
en Wilhelmijntje Amersfoort.

Bronnen
Sliedrecht, BS huwelijken 1816, akte nr. 2, d.d. 25-1-1816
In den jare agttien hondert en vijftien den vijf en twintigste der maand januarij zijn voor ons Officier van
den Burgerlijken Staat van de Gemeente Sliedrecht gecompareerd: Adriaan Eikelenboom, Jongeman,
oud agt en twintig jaren, arbeider van beroep, geboren en wonende te Sliedrecht, zoon van wijlen Gerrit
Eikelenboom, en van de nog levende Ariaantje Kleijn, en Kornelia Verheul, weduwe van Pieter Gsz.
Bod, oud een en twintig jaren, zonder beroep, geboren en wonende te Sliedrecht dogter van wijlen
Huibert Verheul, en van de nog in leven Heijltje Stuij, meede wonende te Sliedrecht, de welke ons
verzogt hebben het door hun voorgenomen Huwelijk te willen voltrekken, naar van de afkondigingen,
voor de Buitendeur van het huis der Gemeente zijn geschied te weten, de eerste op den veertiende en de
tweede op den een en twintigste januarij dezes jaars agttien hondert en zestien, geen verhindering ten
onzer kennis zijnde gebragt, hebben wij aan hun verzoek voldoener na voorlezing van alle de Stukken
mits gavens het zesde hoofdstuk van den vijfden Titel van het thans bestaande Wetboek, ieder der
aanstaande Echtgenoten afgevraagt of zij Elkander mederkeerig tot Man en Vrouw hebben aangenomen,
waarop door elk hunnen een toestemmend antwoord zijnde gegeven verklaren wij in naam der Wet dat
het huwelijk tusschen gemelde Adriaan Eikelenboom en Kornelia Verheul is voltrokken. Van al het
welke wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Ariaantje Kleijn, weduwe van Gerrit
Eikelenboom, moeder van de Bruidegom en Heijltje Stuij, weduwe van Huibert Verheul, moeder van de
Bruid, welke respectievelijk hun consent tot het voorgenomen Huwelijk geven en voorts van Willem
Kleijn, oud agt en dertig jaren, oom, en Arie Batenburg, oud vijftig jaren, broeder van den Bruidegom,
arbeider van beroep, Dirk Stuij, oud negen en veertig jaren, bouwman, en Dammes de Jong, oud zes en
veertig jaren, arbeider, beide ooms van de Bruid alle te Sliedrecht woonachtig. En heeft de comparanten
en drie getuigen deze acte na gedane voorlezing met ons geteekend, al zouden den comparant en de twee
andere getuige hebben verklaard niet te kunnen schrijven. Cornelia Verheul, Willem Kleijn, Dirk Stuij,
Dammes de Jong, G..van Hattem
Sliedrecht, BS geboorten 1816, d.d. 27-11-1816
In den jare Agttien honderd en zestien den negen en twintigsten der maand november is voor ons,
Officier van den Burgerlijken Staat van de Gemeente Sliedrecht gecompareerd: Maria Baggerman,
vroedvrouw alhier, dewelke ons een kind van het vrouwelijk geslagt heeft vertoond, op den zeven en
twintigste, des ´s morgens on zes uure uit Kornelia Verheul, huisvrouw van Adriaen Eijkelenboom, in
het huis getekend met nr. 148 geboren en verklaarde het de voornaam van Huibertje te willen geven.
Gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Jan Vernis, oud vijftig jaren, Dijkgraaf en
Gerrit de Landgraaf, oud veertig jaren, schoenmaker, wonende alhier, welke zij na voorlezing met ons
hebben ondertekend, alzoo comparante heeft verklaard niet te kunnen tekenen. J. Vernis, Gerrit de
Landgraaf, G. van Hattem.
Sliedrecht, BS overlijdens, d.d. 25-11-1817
In den jare Agttienhonderd en zeventien den agtentwintigsten der maand November zijn voor ons officier
van den Burgerlijken Staat van den Gemeente Sliedrecht gecompareed: Adriaan Eijkelenboom, oud
dertig jaren, arbeider, vader van na te melde lijkje, en Gerrit de Landgraaf, oud één en veertig jaren,
schoenmaker, beide wonende te Sliedrecht, de welke ons verklaarden dat op den vijfentwintigste dezer
maand, ´s avonds om elf uren, in het huis getekend met nr. 148 is overleden Huibertje Eijkelenboom,
oud één jaar.
En heeft den tweede comparant de acte nagedane voorlezing met ons getekend, alzoo den eerste
comparant heeft verklaard niet te kunnen tekenen. Gerrit de Landgraaf, G. van Hattem.
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Sliedrecht, BS geboorten 1820, aktenr. 16, d.d. 6-2-1820
In den jare Achttien honderd en twintig den zevende der maand februari ´s avonds ten half zeven uren,
is voor ons, Officier van den Burgerlijken staat van de gemeente Sliedrecht gecompareerd: Maria
Baggerman, vroedvrouw van de gemeente en wonende te Sliedrecht. Dewelke ons een kind van het
vrouwelijk geslacht heeft vertoond, op den zesden februari Achttien honderd en twintig, des na de
middags ten één uur, uit Cornelia Verheul huisvrouw van Adriaan Eijkelenboom, arbeider wonende te
Sliedrecht in het huis geteekend met nr. 148 geboren, en verklaarde dat de ouders het de voornaam van
Huibertje willen geven.
Gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Adriaan Mes, Grienbaas, oud twee en twintig
jaren en Arie van de Wetering, oud twee en zestig jaren, meede Griendbaas van beroep wonende beiden
te Sliedrecht, welke deze akte na gedane voorlezing met ons hebben ondertekend, den comparante heeft
verklaard niet te kunnen tekenen. Adriaan Mes, Arie van de Wetering, G. van Hattem
Sliedrecht, BS geboorten 1821, aktenr. 3, d.d. 2-1-1821
In den jare Achttien honderd één en twintig, den vierden de januarij, ´s avonds ten zeven uren, is voor
ons, Officier van den Burgerlijken staat van de gemeente Sliedrecht gecompareerd: Adriaan
Eikelenboom, oud drie en dertig jaren, arbeider van beroep, wonende te Sliedrecht, dewelke ons een
kind van het vrouwelijk geslacht heeft vertoond, op den tweede januarij achttien honderd één en twintig,
des avonds ten zeven uren uit hem declarant en des zelfs huisvrouw Kornelia Verheul te Sliedrecht in
het huis getekend met nr.148 geboren, en verklaarde hetzelve de voornaam van Ariaantje te hebben
gegeven.
Gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Pieter Ariez. Visser, oud negen en twintig
jaren, griendman van beroep en Jan van Wijngaarden, oud twee en twintig jaren, arbeider van beroep,
beiden wonende te Sliedrecht welke deze akte na voorlezing met ons hebben ondertekend, de comparante
heeft verklaard niet te kunnen schrijven.
Pieter Ariez. Visser Jan van Wijngaarden G. van Hattem
Sliedrecht, BS overlijdens 1821, aktenr. 95, d.d. 30-11-1821
In den jare achttien honderd één en twintig, den eersten der maand december, des ´s avonds ten zes ure,
zijn voor ons officier van den burgerlijken staat der gemeente Sliedrecht gecompareed: Adriaan
Eijkelenboom, oud vier en dertig jaren, vader van nader vermeld lijkje, en Cornelis Bisschop, oud één
en twintig jaren, beide arbeiders van beroep, wonende te Sliedrecht, de welke ons verklaarden, dat op
den dertigste November achttien honderd één en twintig des morgens zes uur te Sliedrecht, in het huis
getekend met nr. 148 is overleden Huibertje Eikelenboom, oud één en een half jaar, zonder beroep,
geboren en wonende te Sliedrecht, dochter van den eersten comparant en van Kornelia Verheul, zonder
beroep, mede wonende te Sliedrecht.
En heeft de tweede comparant, deze acte na gedane voorlezing, met ons ondertekend, alzoo de eerste
coparant heeft verklaard niet te kunnen tekenen. Cornelis Bisschop G. van Hattem
Sliedrecht, BS geboorten 1822, aktenr. 74, d.d. 3-7-1822
In den jare Achttien honderd twee en twintig, den vijfden julij, des avonds ten zes uren, is voor ons,
Officier van den Burgerlijken staat van de gemeente Sliedrecht gecompareerd: Sietske de Vries, oud zes
en dertig jaren, vroedvrouw wonende te Sliedrecht, dewelke ons een kind van het mannelijk geslacht
heeft vertoond, uit Kornelia Verheul, oud acht en twintig jaren, zonder beroep, wonende te Sliedrecht
huisvrouw van Adriaan Eikelenboom, oud vier en dertig jaren, arbeider meede wonende te Sliedrecht,
op den derden julij achttien honderd twee en twintig, des morgens halféén, wonende in Sliedrecht in het
huis getekend met nr.148 geboren en verklaarde dat de ouders het de voornaam van Huibertje willen
geven.
Gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Pieter Vernis, oud acht en twintig jaren,
aannemer en Jan van Wijngaarden, oud vier en twintig jaren, arbeider beide wonende te Sliedrecht, welke
deze akte na gedane voorlezing met de comparant hebben ondertekend.
Sietske de Vries P. Vernis Jan van Wijngaarden G. van Hattem
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Sliedrecht, BS huwelijken 1846, aktenr. 2, d.d. 29-1-1846
In het jaar achttien honderd zes en veertig, den negenentwintigsten der maand Januarij, zijn voor ons Jan
Adrianus van Hattem, Burgermeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Sliedrecht,
Provincie Zuid-Holland, in het huis der gemeente, in het openbaar verschenen: Kornelis Baan, oud
drieentwintig jaren, van beroep arbeider, geboren te Sliedrecht, en wonende aldaar, voldaan hebben aan
zijn verplichting der Nationale Militie, blijkens certificaat afgegeven door Zijne Excellentie den heer
Centima, Gouveneur der Provincie Zuid-Holland, in dato negen januarij achttien honderd zes en veertig,
meerder jarige zoon van Marinus Baan, zonder beroep, wonende te Sliedrecht, welke alhier
tegenwoordig is, zijne toestemming tot het verstrekken van dat huwelijk geeft, en van Wilhelmijntje
Amersfoort, overleden, en Huibertje Eikelenboom, oud drie en twintig jaren, zonder beroep, geboren te
Sliedrecht en wonende aldaar, meerderjarige dochter van Adriaan Eikelenboom, werkman, en van
Kornelia Verheul, broodbakster, wonende beide te Sliedrecht, welke alhier tegenwoordig zijn hunnen
toestemming tot het voltrekken van dit huwelijk geven.
Welke ons verzocht hebben het door hun voorgenomen huwelijk te voltrekken, waarvan de
afkondigingen hebben plaats gehad voor de buitendeur van het gemeentehuis alhier, de eerste op zondag
den achttienden der maand Januarij achttien honderd zes en veertig en de tweede op den zondag daar
aanvolgende den vijf en twintigsten Januarij.
Dien ten gevolgen en na dat partijen, des gevraagd, elk afzonderlijk, aan ons, in tegenwoordigheid der
na te melden getuigen hadden verklaard: dat zij elkander aannemen tot echtgenooten, en dat zij
getrouwelijk alle de pligten zullen vervullen, welke door de wet aan de huwelijken staat verbonden zijn,
zoo verklaren wij Ambtenaar van den Burgerlijken Stand in naam der Wet: dat Kornelis Baan en
Huibertje Eikelenboom, voornoemde, door den echt aan elkander verbonden zijn.
Van al hetwelke wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid der navolgende getuigen, met
namen Jan Dekker, oud dertig jaren, Mees Boer, oud achtentwintig jaren, arbeider, aangetrouwde
broeders van de echtgenoote, Pieter Kraaijeveld, oud éénentwintig jaren, getrouwde aangewandt van de
echtgenoot, arbeider van beroep en Kornelis Biesheuvel, oud dertig jaren van beroep veerman, neef van
den echtgenoot, wonende de vier getuigen alle mede te Sliedrecht.
En hebben wij deze akte, na gedane voorlezing, geteekend met de echtgenooten, de vader van den
echtgenoot, de ouders van de echtgenoote en de vier getuigen. K. Baan, H. Eikelenboom, M. Baan, A.
Eikelenboom, K. Verheul, J. Dekker, M. Boer, P. Kraaijeveld K. Biesheuvel,Van Hattem
Sliedrecht, BS overlijdens 1867, aktenr. 26, d.d. 30-1-1867
In het jaar achttien honderd zeven en zestig den tweede, der maand februarij, zijn voor ons Jan Adrianus
van Hattem, Burgermeester, Ambtenaar van der Burgerlijken Stand der Gemeente Sliedrecht, Provincie
Zuid-Holland, verschenen: Gerrit Eijkelenboom, oud negen en veertig jaren, van beroep Arbeider, zoon,
wonende te Sliedrecht, en Johannes Kras, oud vijftig jaren, van beroep, lijkbezorger, wonende te
Sliedrecht, die ons verklaard hebben, dat op woensdag den dertigste der maand Januraij dezer jaars, des
nachts ten één ure, te Sliedrecht is overleden: Adriaan Eijkelenboom, oud negen en zeventig jaren en zes
maanden, zonder beroep, geboren en gewoond hebbende te Sliedrecht, weduwenaar van Cornelia
Verheul, zoon van Gerrit Eijkelenboom en Ariaantje Klein, allen overleden.
En hebben wij deze Acte, na gedane voorlezing, geteekend met de beide komparanten.
G. Eijkelenboom J. Kras Van Hattem
Sliedrecht, BS overlijdens 1884, aktenr. 73, d.d. 28-3-1884
In het jaar achttien honderd vier en tachtig, den negen en twintigsten der maand maart, zijn voor ons
Ambtenaar van der Burgerlijken Stand der Gemeente Sliedrecht, Provincie Zuid-Holland, verschenen:
Cornelis de Jong, oud twee en zestig jaren, lijkbezorger en Klaas Boers, oud acht en vijftig jaren,
lijkbezorger, beide wonende te Sliedrecht, zijne bekenden van de overlede, die ons verklaard hebben,
dat op vrijdag, den acht en twintigsten, der maand maart dezer jaars, des morgens ten negen ure, te
Sliedrecht, is overleden: Adriana Eikelenboom, oud twee en zestig jaren, zonder beroep, geboren en
wonende te Sliedrecht, dochter van Adriaan Eikelenboom en Kornelia Verheul, beiden overleden,
weduwe van Hendrik de Groot, eerder van Mees Boer. En hebben wij deze Acte, na gedane voorlezing,
geteekend met de aangevers. C. de Jong. K. Bons, A. van Laaf
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Sliedrecht, BS overlijdens 1886, aktenr. 6, d.d. 6-1-1886
In het jaar achttien honderd zes en tachtig, den zevenden der maand januarij, zijn voor ons Ambtenaar
van der Burgerlijken Stand der Gemeente Sliedrecht, Provincie Zuid-Holland, verschenen, Cornelis de
Jong, oud vier en zestig jaren, lijkbezorger en Klaas Boers, oud negen en vijftig jaren, lijkbezorger, beide
wonende te Sliedrecht, zijne bekenden van de overlede, die ons verklaard hebben, dat op woensdag, den
zesden, der maand januarij dezer jaars, des morgens ten tien ure, te Sliedrecht, is overleden: Huibertje
Eijkelenboom, oud drie en zestig jaren, zonder beroep, geboren en wonende te Sliedrecht, dochter van
Adriaan Eikelenboom en Kornelia Verheul, beiden overleden, echtgenoote van Cornelis Baan. En
hebben wij deze Acte, na gedane voorlezing, geteekend met de aangevers. C. de Jong, K. Bons, A. van
Laaf

VIII. Gerrit Eijkelenboom, geb. Sliedrecht 4 december 1817, overl. Sliedrecht 24 januari 1897,
tr. Sliedrecht 22 november 1838 Annigje Kraaijeveld, geb. Sliedrecht 14 oktober 1817, dr. van
Pieter Kraaijeveld, beroep, bouwman en Corstiana Hartog.
Uit dit huwelijk:
1.
Korstiana Eijkelenboom, geb. Sliedrecht 6 oktober 1839, tr. Sliedrecht 10 oktober 1863
Krijn de Smidt.
2.
Adriaan, geb. Sliedrecht 11 november 1840, overl. Sliedrecht 26 januari 1858.
3.
Cornelia, geb. Sliedrecht 21 juli 1842, overl. Sliedrecht 26 februari 1849.
4.
Gerrit Eijkelenboom, geb. Sliedrecht 20 november 1845 (volgt IX).
5.
Cornelia Eijkelenboom, geb. Sliedrecht 19 januari 1849, overl. Sliedrecht 11 augustus
1920, tr. Sliedrecht 12 augustus 1871 Jacob Leendert Mijnster, geb. Sliedrecht 1850, zn.
van Jacob Mijnster en Elizabeth van Zon.
6.
Kornelis Eijkelemboom, geb. Sliedrecht 15 maart 1851 (volgt IX).
7.
Cornelia Eijkelenboom, geb. Sliedrecht 29 april 1854, overl. Sliedrecht 5 september
1920, tr. Sliedrecht 9 augustus 1873 Mees Boer, geb. Sliedrecht 1849, zn. van Krijne
Boer en Lena de Raad.
8.
Adriana, geb. Sliedrecht 11 mei 1857.
9.
Adriana Eijkelenboom, geb. Sliedrecht 4 december 1858, overl. Antwerpen, tr.
Sliedrecht 28 februari 1880 Cornelis Wouter van Houwelingen.
10.
Adriaan, geb. Sliedrecht 18 februari 1862, overl. Sliedrecht 16 maart 1865.
11.
Adriaan Eijkelenboom, geb. Sliedrecht 4 juni 1865 (volgt IX).
Bronnen
Sliedrecht, BS geboorten 1817, fol. 19, d.d. 12-10-1817
In den jare agttienhonderd en zevetien den veertienden der maand oktober is voor ons Officier van den
Burgerlijken Staat den Gemeente Sliedrecht gecompareerd: Pieter Kraaijeveld, oud negen en dertig
jaren, bouwman, wonende alhier, die welke ons een kind van het vrouwelijk geslagt heeft vertoond op
den twaalfden deze maand, ´s avonds om elf uren, uit hem declarant en zijn huisvrouw Corstiana Hartog,
in het huis getekend met Nr.A91boven en verklaard het de voornaam van Annigje te willen geven.
Gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Gerrit Leeuwensteijn, oud negen en vijftig
jaren, griendman, en Hermannes Baarend, oud een en dertig jaren, schoenmaker, beide wonende te
Sliedrecht welke deze acte nagedane voorlezing met de comparant en ons hebben ondertekend. Pieter
Kraaijeveld Gerrit Leeuwensteijn Hermannes Baarend G.J. van Hattem
Sliedrecht, BS geboorten 1817, d.d. 4-12-1817
In den jare agttienhonderd en zeventien den vijfde der maand december is voor ons, Officier van den
Burgerlijken Staat van den Gemeente Sliedrecht gecompareerd: Adriaan Eijkelenboom, oud dertig jaren,
arbeider wonende alhier, dewelke ons een kind van het mannelijk geslagt heeft vertoond, op den vierde
deze maand ´s morgens om agt uren, hem declarant en zijn huisvrouw Kornelia Verheul, in een huis
getekend met nr.148 geboren, en verklaarde het de voornaam van Gerrit te willen geven.
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Gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Gerrit de Landgraaf, oud één en veertig jaren,
schoenmaker en Aart Boer, oud één en vijftig jaren, Bouwman, beide wonende alhier welke deze akte
nagedane voorlezing met ons hebben getekend, alzoo den comparante heeft verklaard niet te kunnen
tekenen.
Gerrit de Landgraaf A. Boer G. van Hattem
Sliedrecht, BS geboorten 1839, aktenr. 138, d.d. 6-10-1839
In het jaar achttien honderd negen en dertig, den achtsten der maand October, is voor ons Gerardus van
Hattem, Ambtenaar van den burgerlijken Stand der Gemeente Sliedrecht, Provincie Zuid-Holland,
verschenen: Jan Giltay, oud acht en twintig jaren, van beroep vroedmeester, wonende te Sliedrecht,
dewelke ons heeft verklaard, dat op zondag, den zesden der maand october dezes jaars, des morgens ten
vijf ure, binnen deze gemeente is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht, uit Annigje Kraaijeveld,
zonder beroep, huisvrouw van Gerrit Eijkelenboom, arbeider, wonende alhier en dat aan dat kind zal
worden gegeven de voornaam van Korstiana.
Welke aangifte zijn geschied in tegenwoordigheid van Willem Mens, oud vijf en dertig jaren, van beroep
arbeider, wonende te Sliedrecht en van Hermanus Komijn, oud zeven en twintig jaren, van beroep,
schoenmaker, wonende te Sliedrecht, als getuigen.
En hebben wij deze akte, na gedane voorlezing, geteekend met den comparant en de beide getuigen.
J. Giltay W. Mens H. Komijn G. van Hattem
Sliedrecht, BS geboorten 1840, aktenr. 165, d.d. 11-11-1840
In het jaar achttien honderd veertig, den twaalfden der maand november, is voor ons Gerardus van
Hattem, Burgermeester, Ambtenaar van den burgerlijken Stand der Gemeente Sliedrecht, Provincie
Zuid-Holland, verschenen: Gerrit Eijkelenboom, oud drie en twintig jaren, van beroep arbeider, wonende
te Sliedrecht, dewelke ons heeft verklaard, dat op woensdag den elfden der maand november dezes jaars,
des avonds ten tien ure, te Sliedrecht is geboren een kind van het mannelijk geslacht, uit Annigje
Kraaijeveld, zonder beroep, wonende te Sliedrecht, huisvrouw van den comparant en dat aan dat kind
zal worden gegeven de voornaam van Adriaan.
Welke aangifte en verklaring zijn geschied in tegenwoordigheid van Mees Boer, oud drie en twintig
jaren, van beroep arbeider, wonende te Sliedrecht en van Kornelis ´t Hoen, oud drie en veertig jaren, van
beroep veldwachter, wonende te Sliedrecht, als getuigen.
En hebben wij deze akte, na gedane voorlezing, geteekend met den comparant en de beiden getuigen.
Gerrit Eijkelenboom Mees Boer K ´t Hoen G. van Hattem
Sliedrecht, BV nummer van het boekdeel 1, nummer van het blad 354, volgnummer 1 t/m 4.
1. Gerrit Eijkelenboom, man, hoofd, geb. 4 december 1817, gehuwd, arbeider, (Huizing) A 122 417.
2. Annigje Kraaijeveld, vrouw, vrouw, geb. 5 oktober 1817, gehuwd, overl. 23 december 1882.
3. Adriana Eijkelenboom, vrouw, dochter, geb. 4 december 1858, overl. te Antwerpen.
4. Adriaan Eijkelenboom, man, zoon, geb. 4 juni 1865, gehuwd, (Aanmerking) zie bl 619.
Sliedrecht, BS geboorten 1842, aktenr. 97, d.d. 21-7-1842
In het jaar achttien honderd twee en veertig, den twee en twintigste der maand julij, is voor ons Gerardus
van Hattem, Burgermeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Sliedrecht, Provincie
Zuid-Holland, verschenen: Jan Giltay, oud één en dertig jaren, van beroep vroedvrouw wonende te
Sliedrecht, dewelke ons heeft verklaard, dat op donderdag den één en twintigste der maand julij dezes
jaars, des morgens ten drie ure, te Sliedrecht is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht, uit Annigje
Kraaijeveld, zonder beroep, huisvrouw van Gerrit Eijkelenboom, arbeider, wonende beide te Sliedrecht
en dat aan dat kind zal worden gegeven de voornaam van Cornelia.
Welke aangifte en verklaring zijn geschied in tegenwoordigheid van Arie Guijs, oud vier en dertig jaren,
van beroep arbeider, wonende te Sliedrecht en van Bastiaan Guijs, oud zes en dertig jaren, van beroep
arbeider, wonende te Sliedrecht, als getuigen.
En hebben wij deze akte, na gedane voorlezing, geteekend met den comparant en de beiden getuigen.
J. Giltay Bas Guijs Arie Guijs G. V Hattem
Sliedrecht, BS geboorten 1849, aktenr. 35, d.d. 19-1-1849
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In het jaar achttien negen en veertig, den twintigsten der maand januarij, is voor ons Jan Adrianus van
Hattem, Burgermeester, Ambtenaar van den burgerlijken Stand der Gemeente Sliedrecht, Provincie
Zuid-Holland, verschenen: Gerrit Eijkelenboom, oud één en dertig jaren, van beroep arbeider, wonende
te Sliedrecht, dewelke ons heeft verklaard, dat op vrijdag den negentienden der maand januarij dezers
jaars, des avonds ten vijf ure, te Sliedrecht is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht, uit zijne
echtgenoote Annigje Kraaijeveld, zonder beroep, wonende beide te Sliedrecht en dat aan dat kind zal
worden gegeven de voornaam van Cornelia.
Welke aangifte en verklaring zijn geschied in tegenwoordigheid van Kornelis Verheul, oud vier en
veertig jaren, van beroep, arbeider, wonende te Sliedrecht en van Mees Boer, oud één en dertig jaren,
van beroep, arbeider, wonende te Sliedrecht, als getuigen.
En hebben wij deze akte, na gedane voorlezing, geteekend met den comparant en de beiden getuigen.
G. Eijkelenboom K. Verheul Mees Boer J.A. van Hattem
Sliedrecht, BS overlijdens 1849, aktenr. 33, d.d. 26-2-1849
In het jaar achttien honderd negen en veertig, den eersten der maand maart, zijn voor ons Jan Adrianus
van Hattem, Burgermeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Sliedrecht Provincie
Zuid-Holland, verschenen: Gerrit Eijkelenboom oud één en dertig jaren, van beroep arbeider wonende
te Sliedrecht en Joost Kroon oud negen en dertig jaren, van beroep arbeider wonende te Sliedrecht die
ons verklaard hebben, des morgens ten twee ure, te Sliedrecht is overleden Cornelia Eijkelenboom, oud
zes en één half jaar, geboren en gewoond hebben te Sliedrecht, dochter van voornoemde Gerrit
Eijkelenboom en van Annigje Kraaijeveld, zonder beroep, wonende beiden te Sliedrecht.
En hebben wij deze akte, na gedane voorlezing, geteekend met de beiden comparanten.
G. Eijkelenboom J. Kroon Van Hattem
Sliedrecht, BS geboorten 1854, aktenr. 97, d.d. 29-4-1854
In het jaar achttien honderd vier en vijftig, den negentwintigsten der maand April, is voor ons Jan
Adrianus van Hattem, Burgermeester, Ambtenaar van den burgerlijken Stand der Gemeente Sliedrecht,
Provincie Zuid-Holland, verschenen: Jan Giltay, bij de geboorte geweest, oud drie en veertig jaren, van
beroep vroedmeester, wonende te Sliedrecht, dewelke ons heeft verklaard, dat op zaterdag, den negen
en twintigsten, der maand April, dezes jaars, des ´s nachts ten twee ure, te Sliedrecht is geboren een kind
van het vrouwelijk geslacht, uit Annigje Kraaijeveld, zonder beroep, huisvrouw van Gerrit
Eijkelenboom, arbeider, wonende te Sliedrecht en aan dat kind te willen geven de voornaam van
Cornelia.
Welke aangifte en verklaring zijn geschied in tegenwoordigheid van Kornelis ´t Hoen, oud zeven en
vijftig jaren, van beroep, veldwachter, wonende te Sliedrecht en van Teunis Moret, oud vier en dertig
jaren, van beroep, klerk, wonende te Sliedrecht, als getuigen.
En hebben wij deze akte, na gedane voorlezing, getekend met de komperant en de Getuigen.
J. Gitay K. ´t Hoen T. Moret Van Hattem
Sliedrecht, BS geboorten 1857, aktenr. 96, d.d. 11-5-1857
In het jaar achttien honderd zeven en vijftig, den twaalfden der maand mei, is voor ons Jan Adrianus van
Hattem, Burgermeester, Ambtenaar van den burgerlijken Stand der Gemeente Sliedrecht, Provincie
Zuid-Holland, verschenen: Jan Giltay, bij de geboorte geweest, oud vijf en veertig jaren, van beroep,
vroedmeester, wonende te Sliedrecht, dewelke ons heeft verklaard, dat op maandag, den elfden der
maand Mei dezer jaars, des morgens ten drie ure, te Sliedrecht is geboren een kind van het vrouwelijk
geslacht, uit Annigje Kraaijeveld, zonder beroep, huisvrouw van Gerrit Eijkelenboom, arbeider,
wonende te Sliedrecht en aan dat kind te willen geven de voornaam van Adriana.
Welke aangifte en verklaring zijn geschied in tegenwoordigheid van Pieter Zuiderhoek, oud zestig jaren,
van beroep, Ontvangen, wonende te Sliedrecht en van Pieter Boer, oud drie en veertig jaren, van beroep,
arbeider, wonende te Sliedrecht, als getuigen.
En hebben wij deze akte, na gedane voorlezing, geteekend met den comparant en de beiden getuigen.
J. Giltay P. Boer P. Zuiderhoek J.A. van Hattem
Sliedrecht, BS overlijdens 1858, d.d. 26-1-1858
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In het jaar achttien honderd acht en vijftig, den acht en twintigsten der maand Januari, zijn voor ons J.A.
van Hattem, Burgermeester Ambtenaar van den Burgerlijken Staand der Gemeente Sliedrecht Provincie
Zuid-Holland, verschenen: Teunis van Dongen, oud vijfendertig jaren, van beroep lijkbezorger, wonende
te Sliedrecht en Kornelis ´t Hoen, oud zestig jaren, van beroep lijkbezorger, wonende te Sliedrecht die
ons verklaard hebben, dat op Dinsdag, den zesentwintigsten, der maand januarij deze jaars, des morgens
ten vier ure, te Sliedrecht is overleden, Adriaan Eijkelenboom, oud achttien jaar, arbeider geboren en
laats gewoond hebben te Sliedrecht, ongehuwde zoon van Gerrit Eijkelenboom, arbeider en Annigje
Kraaijeveld, zonder beroep, beiden wonende te Sliedrecht.
En hebben wij deze Acte, na gedane voorlezing, geteekend met de beide comparante
T. van Dongen K. ´t Hoen J.A. van Hattem
Sliedrecht, BS geboorten 1858, aktenr. 226, d.d. 4-12-1858
In het jaar achttien honderd acht en vijftig, den vierden den maand december, is voor ons Jan Adrianus
van Hattem, Burgermeester, Ambtenaar van den burgerlijken Stand der Gemeente Sliedrecht, Provincie
Zuid-Holland, verschenen: Jan Giltay, bij de geboorte geweest, oud zeven en veertig jaren, van beroep
vroedmeester, wonende te Sliedrecht, dewelke ons heeft verklaard, dat op zaterdag, den vierden der
maand december dezer jaars, des na middag ten één ure, te Sliedrecht is geboren een kind van het
vrouwelijk geslacht uit Annigje Kraaijeveld, zonder beroep, huisvrouw van Gerrit Eijkelenboom,
arbeider, wonende te Sliedrecht en aan dat kind te willen geven de voornaam van Adriana.
Welke aangifte en verklaring zijn geschied in tegenwoordigheid van Pieter Boer, oud drie en zestig jaren,
van beroep, arbeider, wonende te Sliedrecht en van Teunis Moret, oud acht en dertig jaren, van beroep,
klerk, wonende te Sliedrecht, als getuigen.
En hebben wij deze akte, na gedane voorlezing, geteekend met den comparant en de beiden getuigen.
J. Giltay P. Boer T. Moret J.A. van Hattem
Sliedrecht, BS geboorten 1862, aktenr. 31, d.d. 18-2-1862
In het jaar achttien honderd twee en zestig, den achttienden der maand februarij, is voor ons Jan Adrianus
van Hattem, Burgermeester, Ambtenaar van den burgerlijken Stand der Gemeente Sliedrecht, Provincie
Zuid-Holland, verschenen: Johannis Gottlieb Veenenbos, bij de geboorte geweest, oud zeven en dertig
jaren, van beroep vroedmeester, wonende te Sliedrecht, dewelke ons heeft verklaard dat op dinsdag den
achttienden der maand februarij dezes jaars, des morgens ten één ure, te Sliedrecht, is geboren een kind
van het mannelijk geslacht uit Annigje Kraaijeveld, zonder beroep, huisvrouw van Gerrit Eijkelenboom,
arbeider, wonende te Sliedrecht en aan dat kind te willen geven de voornaam van Adriaan
Welke aangifte en verklaring zijn geschied in tegenwoordigheid van Pieter Boer, oud acht en veertig
jaren, van beroep, grafgraver, wonende te Sliedrecht en van Teunis Moret, oud één en veertig, van
beroep, klerk, wonende te Sliedrecht, als getuigen.
En hebben wij deze akte, na gedane voorlezing, geteekend met den comparant en de beiden getuigen.
J.G. Veenenbos P. Boer T. Moret J.A. van Hattem
Sliedrecht, BS huwelijken, aktenr. 44, d.d. 10-10-1863
In het jaar achttien honderd drie en zestig, den tienden der maand October, zijn voor ons Jan Adrianus
van Hattem, Burgermeester, Ambtenaar van der Burgerlijken Stand der Gemeente SLIEDRECHT,
Provicie Zuid-Holland, in het huis der gemeente, in het openbaar verschenen: Krijn de Smidt, oud twee
en twintig jaren, werkman, geboren en wonende te Leuzen, voldaan hebben an zijn verpligting den
Nationale Militie blijkens Certificaat daarvan de tweede September dezes jaars afgegeven door de
Comansaris der Koning in de Provicie Zeeland, minderjarige zoon van Jan de Smidt, werkman, en Maria
Nieuwlink, zonder beroep, beiden wonende te Leuzen, welke hunne toestemming tot de voltrekking van
dit huwelijk geven, blijkens Acte daarvan den eersten October achttien honderd drie en zestig voor de
notaris Jan Jacob Frerken, resederend te Leuzen en getuigen geparfeerd en Korstiana Eijkelenboom, oud
drie en twintig jaren, zonder beroep, geboren en wonende te Sliedrecht, meerderjarige dochter van Gerrit
Eijkelenboom, arbeider en Annigje Kraaijeveld, zonder beroep, beiden wonende te Sliedrecht, welke
alhier tegenwoordig zijn en hunnen toestemming tot de voltrekking van dit huwelijk geven.
Welke ons verzocht hebben het door hun voorgenomen huwelijk te voltrekken, waarvan de afkondiging
hebben plaats gehad voor de buitendeur van het gemeentenhuis alhier, de eerste op Zondag den zeven
en twintigsten der maand September, achttien honderd drie en zestig en de tweede op den Zondag
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daaropvolgende den vierden October, en is aan ons op legale wijze gebleken dat beide afkondigingen
tevens zonder stuiting hebben plaats gehad, blijkens verklaring daarvan den zevenden October, dezes
jaars afgegeven door de Heer Ambtenaar van den Burgerlijken Staat aldaar.
Dien ten gevolgen en na dat partijen, des gevraagd, elk afzondelijk, aan ons tegenwoordig der na te
melden getuigen hebben verklaard: dat zij elkander aannemen tot echtgenooten en dat zij getrouwelijk
al de pligten zullen vervullen, welke door de wet aan de huwelijken staat verbonden zijn, zoo verklaren
wij Ambtenaar van den Burgelijken Staat, in naam der wet, dat Krijn de Smidt en Korstiana
Eijkelenboom voornoemde door den echt aan elkander verbonden zijn.
Van al hetwelke wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordiheid de navolgende getuigen, met amen:
Mees Boer, oud zes en veertig jaren, Pieter Kraaijeveld, oud negen en dertig jaren, Arie Kraaijeveld, oud
twee en dertig jaren, alle arbeiders en neef van de Echtgenoote, en Teunis Moret, oud drie en veertig
jaren, klerk, goede bekende van de echtgenooten en wonende alle en getuigen binnen de Gemeente
Sliedrecht.
En hebben wij deze Acte, na gedane voorlezing, geteekend met de echtgenooten de ouders van de
echtgenoote en de gemelde getuigen.
K. de Smidt K. IJkelenboom G. Eijkelenboom Mees Boer Pieter Kraaijeveld
A. Kraaijeveld T. Moret Van Hattem
Sliedrecht, BS overlijdens 1865, aktenr. 50, d.d. 16-3-1865
In het jaar achttien honderd vijf en zestig den zestiende der maand maart, zijn voor ons Jan Adrianus van
Hattem, Burgermeester, Ambtenaar van der Burgerlijken Stand der Gemeente SLIEDRECHT, Provicie
Zuid-Holland, verschenen: Johannes Kras, oud acht en veertig jaren, van beroep lijkbezorger, wonende
te Sliedrecht en Pieter Boer, oud één en vijftig jaren, van beroep lijkbezorger, wonende te Sliedrecht, die
ons verklaard hebben dat op woensdag, den zestienden der maand maart dezer jaars, des morgens ten
zeven ure, te Sliedrecht is overleden Adriaan Eijkelenboom, oud drie jaren en één maand, geboren en
gewoond te Sliedrecht, zoon van Gerrit Eijkelenboom en Annigje Kraaijeveld, zonder beroep, beiden
wonende te Sliedrecht.
En hebben wij deze Acte, na gedane voorlezing, geteekend met de beide comparanten.
J. Kras P. Boer Van Hattem
Sliedrecht, BS overlijdens 1897, aktenr. 16, d.d. 24-1-1897
In het jaar achttien honderd zeven en negentig, den vijf en twintigsten, Januari zijn voor ons Hendrik
Soret, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente SLIEDRECHT, Provincie Zuid-Holland,
verschenen: Gerrit van der Wiel, oud vier en dertig jaren en Klaas Bons oud zeventig jaren, lijkbezorger
beiden wonende te Sliedrecht zijne bekenden van de overledene, die ons verklaard hebben, dat op zondag
den vier en twintigsten, Januari dezes jaars, des voormiddag, ten tien ure, te Sliedrecht is overleden Gerrit
Eijkelenboom, oud negen en zeventig jaren, zonder beroep, geboren en wonende te Sliedrecht,
weduwnaar van Annigje Kraaijeveld, zoon van Adriaan Eijkelenboom en van Kornelia Verheul, beiden
overleden.
En hebben wij deze akte, na gedane voorlezing, geteekend met de aangevers.
G. van der Wiel K. Bons

IX. Gerrit Eijkelenboom, geb. Sliedrecht 20 november 1845, tr. Sliedrecht 8 oktober 1870
Ariaantje Bot, geb. Sliedrecht 8 november 1849, dr. van Mees Bot en Jannigje Hartog.
Uit dit huwelijk:
1.
Gerrit, geb. Sliedrecht 22 september 1871.
2.
Jannigje, geb. Sliedrecht 12 januari 1873.
3.
Gerrigje, geb. Sliedrecht 17 april 1875.
4.
Annigje, geb. Sliedrecht 17 november 1877.
Bronnen
Sliedrecht, BS geboorten, aktenr. 165, d.d. 20-11-1845
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In het jaar achttien honderd vijf en veertig, den één en twintigsten der maand november, is voor ons Jan
Adrianus van Hattem, Burgermeester, Ambtenaar van den burgerlijken Stand der Gemeente Sliedrecht,
Provincie Zuid-Holland, verschenen: Jan Giltay, oud vier en dertig jaren, van beroep vroedmeester
wonende te Sliedrecht, dewelke ons heeft verklaard, dat op donderdag den twintigsten der maand
november dezers jaars, des avonds ten elf ure, in Sliedrecht is geboren een kind van het mannelijk
geslacht, uit Annigje Kraaijeveld, zonder beroep, huisvrouw van Gerrit Eijkelenboom, arbeider, beide
wonende te Sliedrecht en dat aan dat kind zal worden gegeven de voornaam van Gerrit.
Welke aangifte en verklaring zijn geschied in tegenwoordigheid van Hennie Dorland, oud één en twintig
jaren, van beroep arbeider, wonende te Sliedrecht en van Jacobus van Hattum, oud drie en vijftig jaren,
van beroep particulier wonende te Sliedrecht, als getuigen.
En hebben wij deze akte, na gedane voorlezing, geteekend met den comparant en de beiden getuigen.
J. Giltay H. Dorland J. van Hattum J.A. van Hattem
Sliedrecht, BS geboorten 1849, aktenr. 183, d.d. 8-11-1849
In het jaar achttien honderd negen en veertig, den tienden der maand November is voor ons Jan Adrianus
van Hattem, Burgermeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Sliedrecht, Provincie
Zuid-Holland, verschenen: Hermeenis Schippers, bij de geboorte geweest, oud dertig jaren, van beroep,
vroedmeester, wonende te Sliedrecht, dewelke ons heeft verklaard, dat op Donderdag, den achtsten der
maand November dezes jaars, des ´s morgens ten half twaalf ure, te Sliedrecht is geboren een kind van
het vrouwelijk geslacht uit Jannigje Hartog, zonder beroep, huisvrouw van Mees Bot, arbeider, beide
wonende te Sliedrecht en aan dat kind zal worden gegeven de voornaam van Ariaantje.
Welke aangifte en verklaring zijn geschied in tegenwoordigheid van Jacobus van Hattem, oud zeven en
veertig jaren, van beroep particulier, wonende te Sliedrecht en van Kornelis ´t Hoen, oud één en vijftig
jaren, van beroep veldwachter, wonende te Sliedrecht, als getuigen.
En hebben wij deze akte, na gedane voorlezing, geteekend met den komparant en de beiden getuigen.
H. Schippres J. van Hattem K. ´t Hoen Van Hattem
Sliedrecht, BS huwelijken 1870, aktenr. 45, d.d. 8-11-1870
Gerrit Eijkelenboom, oud 24 jaar, geboren te Sliedrecht, zoon van Gerrit Eijkelenboom en Annigje
Kraaijeveld trouwt met Ariaantje Bot, oud 20 jaar, dochter van Mees Bot en Jannigje Hartog.
Sliedrecht, BS geboorten 1871, aktenr. 232, d.d. 22-9-1871
In het jaar achttien honderd één en zeventig, den drieentwintigsten der maand September, is voor ons
Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente SLIEDRECHT, Provincie Zuid-Holland,
verschenen: Jan Giltay, bij de geboorten geweest, oud zestig jaren, van beroep vroedmeester, wonende
te Sliedrecht, dewelke ons heeft verklaard, dat op vrijdag, den tweeéntwintigsten der maand September,
dezs jaars des morgens ten twee ure, te Sliedrecht, is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht, uit
Ariaantje Bot, zonder beroep, huisvrouw van Gerrit Eijkelenboom, arbeider, beiden wonende te
Sliedrecht, en aan dat kind te willen geven de voornaam van Gerrit.
Welke aangifte en verklaring zijn geschied in tegenwoordigheid van Pieter Freke, oud acht en veertig
jaren, van beroep veldwachter, wonende te Sliedrecht, en van Gerardus Jacobus de Wit, oud vijf en
veertig jaren, van beroep veldwachter, wonende te Sliedrecht, als getuigen.
En hebben wij deze acte na gedane voorlezing, geteekend met den aangever en de getuigen.
J. Giltay P. Freke G.J. de Wit Van Hattem
Sliedrecht, BS geboorten 1873, aktenr. 16, d.d. 12-1-1873
In het jaar achttien honderd drie en zeventig, den dertienden der maand Januarij, is voor ons Ambtenaar
van den Burgerlijken Stand der Gemeente SLIEDRECHT, Provincie Zuid-Holland, verschenen: Jan
Giltay, bij de geboorten geweest, oud één en zestig jaren, van beroep vroedmeester, wonende te
Sliedrecht, dewelke ons heeft verklaard, dat op Zondag, den twaalfden der maand Januarij dezer jaars,
des namiddag ten twee ure, te Sliedrecht, is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht, uit Adriaantje
Bot, zonder beroep, huisvrouw van Gerrit Eikelenboom, arbeider, beiden wonende te Sliedrecht en aan
dat kind te willen geven de voornaam van Jannigje.
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Welke aangifte en verklaring zijn geschied in tegenwoordigheid van Pieter Freke, oud vijftig jaren, van
beroep veldwachter, wonende te Sliedrecht, en van Gerardus Jacobus de Wit, oud zeven en veertig jaren,
van beroep veldwachter, wonende te Sliedrecht, als getuigen.
En hebben wij deze acte, na gedane voorlezing, geteekend met de aangevers en de getuigen.
J. Giltay P. Freke G.J. de Wit Van Hattem
Sliedrecht, BS geboorten 1875, aktenr. 113, d.d. 17-4-1875
In het jaar achttien honderd vijf en zeventig, den negentienden der maand April, is voor ons Ambtenaar
van den Burgerlijken Stand der Gemeente SLIEDRECHT, Provincie Zuid-Holland, verschenen:
Johannis Gottlieb Veenenbos, bij de geboorten geweest, oud vijftig jaren, van beroep vroedmeester,
wonende te Sliedrecht, dewelke ons heeft verklaard, dat op Zaterdag, den zeventien der maand april
dezer jaars, des morgens ten vijf ure, te Sliedrecht, is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht, uit
Adriaantje Bot, zonder beroep, huisvrouw van Gerrit Eikelenboom, arbeider, beiden wonende te
Sliedrecht en aan dat kind te willen geven de voornaam van Gerrigje.
Welke aangifte en verklaring zijn geschied in tegenwoordigheid van Pieter Freke, oud twee en vijftig
jaren, van beroep veldwachter, wonende te Sliedrecht, en van Kornelis Pieter Bos, oud acht en twintig
jaren, van beroep kantoorbediende, wonende te Sliedrecht, als getuigen.
En hebben wij deze acte, na gedane voorlezing, geteekend met den aangevers en de getuigen.
J.G. Veenenbos P. Freke K.P. Bos Van Hattem
Sliedrecht, BS geboorten 1877, aktenr. 341, d.d. 17-11-1877
In het jaar achttien honderd zeven en zeventig, den negentienden der maand November, is voor ons
Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente SLIEDRECHT, Provincie Zuid-Holland,
verschenen: Johannis Gottlieb Veenenbos, bij de geboorten geweest, oud twee en vijftig jaren, van
beroep vroedmeester, wonende te Sliedrecht, dewelke ons heeft verklaard, dat op Zaterdag, den
zeventien der maand November dezer jaars, des avonds ten zes ure, te Sliedrecht, is geboren een kind
van het vrouwelijk geslacht, uit Adriaantje Bot, zonder beroep, huisvrouw van Gerrit Eikelenboom,
arbeider, beiden wonende te Sliedrecht en aan dat kind te willen geven de voornaam van Annigje.
Welke aangifte en verklaring zijn geschied in tegenwoordigheid van Johannes Bekker, oud vijf en twinig
jaren, van beroep kantoorbedienden, wonende te Sliedrecht, en van Kornelis Pieter Bos, oud dertig jaren,
van beroep kantoorbediende, wonende te Sliedrecht, als getuigen.
En hebben wij deze acte, na gedane voorlezing, geteekend met den aangevers en de getuigen.
J.G. Veenenbos J. Bekker K.P. Bos Van Hattem

IX. Kornelis Eijkelenboom, geb. Sliedrecht 15 maart 1851, beroep, rijswerker, tr. 1e Sliedrecht
15 november 1873 Annigje Korstiana Kraaijeveld, geb. Sliedrecht 26 april 1852, overl.
Sliedrecht 7 maart 1891, tr. 2e Sliedrecht 22 juli 1893 Geertruida Dekker, geb. Sliedrecht 17
februari 1864, dr. van Joost Dekker en Anna Catharina Regoor.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Arie, geb. Sliedrecht 11 februari 1877, overl. Sliedrecht 6 maart 1887.
2.
Annigje Adriana, geb. Sliedrecht 20 mei 1880.
3.
Gerrit Adrianus, geb. Sliedrecht 29 oktober 1882, overl. Sliedrecht 16 november 1882.
4.
Annigje Adriana, geb. Sliedrecht op 27 junij 1888.
Uit het tweede huwelijk:
5.
Joost, geb. Sliedrecht 19 mei 1895.
6.
Gerrit, geb. Sliedrecht 23 februari 1899, overl. Sliedrecht 28 februari 1899.
7.
Anna Catharina, geb. Sliedrecht 12 januari 1900, overl. Sliedrecht 27 januari 1900.
8.
Gerrit, geb. Sliedrecht 1 maart 1901, overl. Sliedrecht 14 februari 1904.
9.
Anna Catharina Eijkelenboom, geb. Sliedrecht 27 maart 1904, overl. (…) 2 december
1985, tr. Klaas Visser.

19
Dit document is afkomstig van www.hogenda.nl

Klik hier voor het totale register van Genealogieën.

Bronnen
Sliedrecht, BS geboorten 1851, aktenr. 44, d.d. 15-3-1851
In het jaar achttien honderd één en vijftig, den vijftiende der maand maart, is voor ons Jan Adrianus van
Hattem, Burgermeester, Ambtenaar van den burgerlijken Stand der Gemeente Sliedrecht, Provincie
Zuid-Holland, verschenen: Gerrit Eijkelenboom, oud drie en dertig jaren, van beroep, arbeider, wonende
te Sliedrecht, dewelke ons heeft verklaard, dat op zaterdag, dan vijftiende der maand maart dezers jaars,
des ´s middags ten twee ure, te Sliedrecht is geboren een kind van het mannelijk geslacht, uit zijne
huisvrouw Annigje Kraaijeveld, zonder beroep, wonende te Sliedrecht en dat aan dat kind zal worden
gegeven de voornaam van Kornelis.
Welke aangifte en verklaring zijn geschied in tegenwoordigheid van Mees Boer, oud drie en dertig jaren,
van beroep, arbeider, wonende te Sliedrecht en van Joost Sander, oud negen en veertig jaren, van beroep,
arbeider, wonende te Sliedrecht, als getuigen.
En hebben wij deze akte, na gedane voorlezing, geteekend met den comparant en de beiden getuigen.
G. Eijkelenboom Mees Boer Joost Sander J.A. van Hattem
Sliedrecht, BS geboorten 1852, aktenr. 88, d.d. 26-4-1852
In het jaar achttien honderd twee en vijftig, den zevenentwintigsten der maand April, is voor ons Jan
Adrianus van Hattem, Burgermeester, Ambtenaar van den burgerlijken Stand der Gemeente Sliedrecht,
Provincie Zuid-Holland, verschenen: Johannes Gottlieb-Vennenbos, bij de geboorte geweest, oud zeven
en twintig jaren, van beroep vroedmeester, wonende te Sliedrecht, dewelke ons heeft verklaard, dat op
maandag den zes en twintigsten der maand April dezes jaars, des avonds ten half tien ure, te Sliedrecht
is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht uit, Maaike de Jong, zonder beroep, huisvrouw van Arie
Kraaijeveld, arbeider, wonende te Sliedrecht en aan dat kind te willen geven de voornamen van Annigje
Korstiana.
Welke aangifte en verklaring zijn geschied in tegenwoordigheid van Kornelis ´t Hoen, oud vijf en vijftig
jaren, van beroep veldwachter, wonende te Sliedrecht en van Huibert van Bruggen, oud zeven en dertig
jaren, van beroep veldwachter, wonende te Sliedrecht, als getuigen.
En hebben wij deze Akte, na gedane voorlezing, geteekend met den komparant en de beide getuigen.
J.G. Vennenbos K. ´t Hoen H. van Bruggen Van Hattem
Sliedrecht, BV, nummer van het boekdeel 1, nummer van het blad 369, volgnummer 1 t/m 5.
1. Eijkelenboom, Cornelis, man, hoofd, geb. 15 maart 1851, gehuwd, arbeider, (Huizing) A 124 433.
2. Kraaijeveld, Annigje Korstiana, vrouw, vrouw, geb. 26 april 1852, gehuwd.
3. Eijkelenboom, Arie, man, zoon, geb. 11 februari 1877, overl. 6 maart 1887.
4. Eijkelenboom, Gerrit, man, zoon, geb. 29 oktober 1882, overl. 16 november 1882.
5. Eijkelenboom, Annigje Adriana, vrouw, dochter, geb. 27 juni 1888.
Sliedrecht, BS geboorten 1864, aktenr. 24, d.d. 17-2-1864
In het jaar achttien honderd vier en zestig, den zevenentienden der maand Februari, is voor ons Jan
Adrianus van Hattem, Burgermeester, Ambtenaar van den burgerlijken Stand der Gemeente Sliedrecht,
Provincie Zuid-Holland, verschenen: Johannes Gottlieb-Vennenbos, bij de geboorte geweest, oud negen
en dertig jaren, van beroep vroedmeester, wonende te Sliedrecht, dewelke ons heeft verklaard, dat op
Zondag den zeventienden der maand Februari dezes jaars, des morgens ten half zeven ure, te Sliedrecht
is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht, uit Anna Catharina Regoor, zonder beroep, huisvrouw
van Joost Dekker, arbeider wonende te Sliedrecht en aan dat kind te willen geven de voornaam van
Geertruida.
Welke aangifte en verklaring zijn geschied in tegenwoordigheid van Pieter Boer, oud vijftig jaren, van
beroep grafgraven, wonende te Sliedrecht en van Teunis Moret, oud drie en veertig jaren, van beroep
klerk, wonende te Sliedrecht, als getuigen.
En hebben wij deze Acte, na gedane voorlezing geteekend met den komparant en de beide getuigen.
J.G. Vennenbos P. Boer T. Moret Van Hattem
Sliedrecht, BV, nummer van het boekdeel 3, nummer van het blad 143, volgnummer 1 t/m 9.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Eijkelenboom, Kornelis, man, hoofd, geb. 15 maart 1851, Sliedrecht, gehuwd weduwenaar gehuwd,
Christelijk Gereformeerd, arbeider rijswerker, (Huizing) 433 553 554 538.
Kraaijeveld, Annigje Korstiana, vrouw, vrouw, geb. 26 april 1852, Sliedrecht, gehuwd, Christelijk
Gereformeerd, overl. 7 maart 1891.
Eijkelenboom, Annigje Adriana, vrouw, dochter, geb. 27 juni 1888, Sliedrecht, ongehuwd,
Christelijk Gereformeerd, (Aanmerking) naar db 20-18.
Dekker, Geertruida, vrouw, vrouw, geb. 17 februari 1864, Sliedrecht, gehuwd, Christelijk
Gereformeerd.
Eijkelenboom, Joost, man, zoon, geb. 19 mei 1895, Sliedrecht, ongehuwd, Christelijk
Gereformeerd.
(Inschrijving) 14 februari 1899, Eijkelenboom, Gerrit, man, zoon, geb. 13 februari 1899, overl. 28
februari 1899.
(Inschrijving) 15 januari 1900, Eijkelenboom, Anna Catharina, vrouw, dochter, geb. 12 januari
1900, Sliedrecht, ongehuwd, Christelijk Gereformeerd, overl. 27 januari 1900.
(Inschrijving) 2 maart 1901, Eijkelenboom, Gerrit, man, zoon, geb. 1 maart 1901, Sliedrecht,
ongehuwd, Christelijk Gereformeerd, overl. 14 februari 1904.
(Inschrijving) 29 maart 1904, Eijkelenboom, Anna Catharina, vrouw, dochter, geb. 27 maart 1904,
Sliedrecht, ongehuwd, Christelijk Gereformeerd.

Sliedrecht, BS overlijdens 1882, aktenr. 216, d.d. 16-11-1882
In het jaar achttien honderd twee en tachtig, den zeventienden der maand November, zijn voor ons
ambtenaar van der Burgerlijken Stand der Gemeente Sliedrecht, Provincie Zuid-Holland, verschenen:
Cornelis de Jong, oud één en zestig jaren, lijkbezorger en Klaas Bons, oud zes en vijftig jaren,
lijkbezorger, beiden wonende te Sliedrecht, zijnde bekende van den overlede, die voor ons verklaard
hebben dat op Donderdag, den zestienden der maand November, dezer jaars, des avonds ten zeven ure,
te Sliedrecht is overleden: Gerrit Adrianus Eijkelenboom, oud twee weken, zonder beroep, geboren en
wonende te Sliedrecht, zoon van Kornelis Eijkelenboom, arbeider en van Annigje Korstiana Kraaijeveld,
zonder beroep, beide wonende te Sliedrecht.
En hebben wij deze Acte, na gedane voorlezing, geteekend met de aangevers.
C. de Jong K. Bons Van Hattem
Sliedrecht, BS overlijdens 1887, aktenr. 53, d.d. 6-3-1887
In het jaar achttien honderd zeven en tachtig, den achtsten der maand maart, zijn voor ons Ambtenaar
van der Burgerlijken Stand der Gemeente Sliedrecht, Provincie Zuid-Holland, verschenen: Cornelis de
Jong, oud vijf en zestig jaren, lijkbezorger en Klaas Bons, oud zestig jaren, lijkbezorger, beiden wonende
te Sliedrecht, zijnde bekenden van den overlede, die ons verklaard hebben, dat op zondag den zesden
der maand maart dezer jaars, des morgens ten drie ure, te Sliedrecht is overleden: Arie Eijkelenboom,
oud tien jaren, zonder beroep, geboren en wonende te Sliedrecht, zoon van Kornelis Eijkelenboom,
arbeider en van Annigje Korstiana Kraaijeveld, zonder beroep, beide wonende te Sliedrecht.
En hebben wij deze acte, na gedane voorlezing, geteekend met de aangevers.
C. de Jong K. Bons Van Laaf
Sliedrecht, BS geboorten 1888, aktenr. 197, d.d. 27-6-1888
In het jaar achttien honderd acht en tachtig, den achtentwintigsten der maand Junij, is voor ons
Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Sliedrecht, Provincie Zuid-Holland, verschenen:
bij afwezigheid van de vader: Pieter Langeveld, bij de geboorten geweest, oud zesendertig jaren, van
beroep arts, wonende te Sliedrecht, dewelke ons heeft verklaard, dat op Woensdag, den
zevenentwintigsten der maand junij dezer jaars, des avonds ten twee ure, te Sliedrecht, is geboren een
kind van het vrouwelijk geslacht, uit Annigje Korstina Kraaijeveld, zonder beroep, huisvrouw van
Kornelis Eijkelenboom, arbeider, beiden wonende te Sliedrecht, en aan dat kind te willen geven de
voornamen van Annigje Adriana.
Welke aangifte en verklaring zijn geschied in tegenwoordigheid van Frederik Wilhelm van der Zalm,
oud twee en dertig jaren, van beroep kantoorbedienden, wonende te Sliedrecht, en van Pieter Freke, oud
zes en zestig jaren, van beroep zonder, wonende te Sliedrecht, als getuigen.
En hebben wij deze acte, na gedane voorlezing, geteekend met den aangevers en de getuigen.
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P. Langeveld F.W. van der Zalm P. Freke Van Hattem

IX. Adriaan Eijkelenboom, geb. Sliedrecht 4 juni 1865, arbeider, tr. Sliedrecht 10 januari 1885
Hendrika Visser, geb. Sliedrecht 16 juli 1864.
Uit dit huwelijk:
1.
Annigje Adriana, geb. Sliedrecht 15 mei 1885.
2.
Lena, geb. Sliedrecht 21 mei 1887.
3.
Adriana, geb. Sliedrecht 14 oktober 1888.
4.
Arie Eijkelenboom, geb. Sliedrecht 8 december 1890 (volgt X).
5.
Gerrit, geb. Sliedrecht 25 juni 1893, overl. Sliedrecht 13 augustus 1898.
6.
Adriaan Eijkelenboom, geb. Sliedrecht 30 september 1895 (volgt X).
7.
Gerritje, geb. Sliedrecht 6 oktober 1898, overl. Sliedrecht 8 mei 1901.
8.
Gerrit, geb. Sliedrecht 9 februari 1901.
9.
Willem, geb. Sliedrecht 14 december 1905, overl. Sliedrecht 16 april 1919.
10.
Helena, geb. Sliedrecht 19 november 1906.
11.
Hendrik, geb. Sliedrecht 24 augustus 1908.
Bronnen
Sliedrecht, BS geboorten 1865, aktenr. 120, d.d. 4-6-1865
In het jaar achttien honderd vijf en zestig, den vijfden der maand junij, is voor ons Jan Adrianus van
Hattem, Burgermeester, Ambtenaar van den burgerlijken Stand der Gemeente Sliedrecht, Provincie
Zuid-Holland, verschenen: Jan Giltay, bij de geboorte geweest, oud vier en vijftig jaren, van beroep,
vroedmeester, wonende te Sliedrecht, dewelke ons heeft verklaard, dat op zondag, den vierden den
maand junij dezes jaars, des morgens ten halfacht ure, te Sliedrecht: is geboren een kind van het
vrouwelijk* geslacht, uit Annigje Kraaijeveld, zonder beroep, huisvrouw van Gerrit Eijkelenboom,
arbeider wonende te Sliedrecht en aan dat kind te willen geven de voornaam van Adriaan.
Welke aangifte en verklaring zijn geschied in tegenwoordigheid van Pieter Boer, oud twee en vijftig
jaren, van beroep, grafdelver, wonende te Sliedrecht en van Teunis Moret, oud vijf en veertig jaren, van
beroep, klerk, wonende te Sliedrecht, als getuigen.
En hebben wij deze akte, na gedane voorlezing, geteekend met den comparant en de beiden getuigen.
J. Giltay P. Boer T. Moret J.A. van Hattem
* manne, doorhaling van vrouwe en renevooi goedgekeurd.
J. Giltay P. Boer T. Moret J.A. van Hattum
Sliedrecht, BS geboorten 1888, aktenr. 328, d.d. 14-10-1888
In het jaar achttien honderd acht en tachtig, den vijftiende der maand Oktober, is voor ons Ambtenaar
van den Burgerlijken Stand der Gemeente Sliedrecht, Provincie Zuid-Holland, verschenen: bij
afwezigheid van de vader: Cathalena de Vlieger, bij de geboorten geweest, oud zevenentwintig jaren,
van beroep vroedvrouw, wonende te Sliedrecht, dewelke ons heeft verklaard, dat op zondag, den
veertiende der maand oktober dezer jaars, des nachts ten twee ure, te Sliedrecht, is geboren een kind van
het vrouwelijk geslacht, uit Hendrika Visser, zonder beroep, huisvrouw van Adriaan Eijkelenboom,
arbeider, beiden wonende te Sliedrecht, en aan dat kind te willen geven de voornaam van Adriana.
Welke aangifte en verklaring zijn geschied in tegenwoordigheid van Frederik Wilhelm van der Zalm,
oud twee en dertig jaren, van beroep kantoorbedienden, wonende te Sliedrecht, en van Pieter Freke, oud
zes en zestig jaren, van beroep zonder, wonende te Sliedrecht, als getuigen.
En hebben wij deze acte, na gedane voorlezing, geteekend met den aangevers en de getuigen.
C. de Vlieger F.W. van der Zalm P. Freke Van Hattem
Sliedrecht, BV, nummer van het boekdeel 1, nummer van het blad 619, volgnummer 1 t/m 5.
1. Eijkelenboom, Adriaan, man, hoofd, geb. juni 1865, gehuwd, Nederlands Hervormd, arbeider,
(Huizing) B377.
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2.
3.
4.
5.

Visser, Hendrika, vrouw, vrouw, geb. 16 juli 1864, gehuwd, Nederlands Hervormd.
Eijkelenboom, Annigje Adriana, vrouw, dochter, geb. 15 mei 1885, Nederlands Hervormd.
Eijkelenboom, Lena, vrouw, dochter, geb. 21 mei 1887.
Eijkelenboom, Adriana, vrouw, dochter, geb. 14 oktober 1888.

Sliedrecht, BV, nummer van het boekdeel 3, nummer van het blad 153, volgnummer 1 t/m 9.
1. Eijkelenboom, Adriaan, man, hoofd, geb. 4 juni 1865, Sliedrecht, gehuwd, Nederlands Hervormd,
arbeider, (Huizing) B 377 388, (Vertrek) 10 maart 1894, Rotterdam.
2. Visser, Hendrika, vrouw, vrouw, geb. 16 juli 1864, Sliedrecht, gehuwd, Nederlands Hervormd,
(Vertrek) 10 maart 1894, Rotterdam.
3. Eijkelenboom, Annigje Adriana, vrouw, dochter, geb. 15 mei 1885, Sliedrecht, Nederlands
Hervormd, (Vertrek) 10 maart 1894, Rotterdam.
4. Eijkelenboom, Lena, vrouw, dochter, geb. 21 mei 1887, Sliedrecht, Nederlands Hervormd,
(Vertrek) 10 maart 1894, Rotterdam.
5. Eijkelenboom, Adriana, vrouw, dochter, geb. 14 oct 1888, Sliedrecht, Nederlands Hervormd,
(Vertrek) 10 maart 1894, Rotterdam.
6. Eijkelenboom, Arie, man, zoon, geb. 8 dec 1890, Sliedrecht, Nederlands Hervormd, (Vertrek) 10
maart 1894, Rotterdam.
7. Eijkelenboom, Gerrit, man, zoon, geb. 25 juni 1893, Sliedrecht, Nederlands Hervormd, (Vertrek)
10 maart 1894, Rotterdam, overl. 13 aug 1898.
8. Eijkelenboom, Adriaan, man, zoon, geb. 30 sept 1895, Sliedrecht, Nederlands Hervormd, (Vertrek)
10 maart 1894, Rotterdam.
9. Eijkelenboom, Gerritje, vrouw, dochter, geb. 6 aug 1898, Sliedrecht, Nederlands Hervormd,
(Vertrek) 10 maart 1894, Rotterdam.
Sliedrecht, BV d.d. 26 augustus 1894, nummer van het boekdeel 1, nummer van het blad 153,
volgnummer 1 t/m 12.
1. (Inschrijving) 26 augustus 1894, Eijkelenboom, Adriaan, man, hoofd, geb. 4 juni 1865, Sliedrecht,
gehuwd, Nederlands Hervormd Gereformeerd, arbeider bakkeschipper, (Huizing) B448 B392 A526
B442 B390 B388, (Vestiging) 23 augustus 1894, Rotterdam.
2. (Inschrijving) 26 augustus 1894, Visser, Hendrika, vrouw, vrouw, geb. 16 juli 1864, Sliedrecht,
gehuwd, Gereformeerd, (Vestiging) 23 augustus 1894, Rotterdam.
3. (Inschrijving) 26 augustus 1894, Eijkelenboom, Annigje Adriana, vrouw, dochter, geb. 15 mei
1885, Sliedrecht, ongehuwd, Gereformeerd, (Vestiging) 23 augustus 1894, Rotterdam,
(Aanmerking) naar 14-6.
4. (Inschrijving) 26 augustus 1894, Eijkelenboom, Lena, vrouw, dochter, geb. 21 mei 1887, Sliedrecht,
ongehuwd gehuwd 3 juli 1909, Gereformeerd, (Vestiging) 23 augustus 1894, Rotterdam,
(Aanmerking) naar 4-162.
5. (Inschrijving) 26 augustus 1894, Eijkelenboom, Adriana, vrouw, dochter, geb. 14 oktober 1888,
Sliedrecht, ongehuwd, Gereformeerd, (Vestiging) 23 augustus 1894, Rotterdam, (Aanmerking) naar
? 20-17.
6. (Inschrijving) 26 augustus 1894, Eijkelenboom, Arie, man, zoon, geb. 8 december 1890, Sliedrecht,
ongehuwd gehuwd 11 december 1915, Gereformeerd, steenzetter, (Vestiging) 23 augustus 1894,
Rotterdam, (Aanmerking) naar 3-160.
7. (Inschrijving) 26 augustus 1894, Eijkelenboom, Adriaan, man, zoon, geb. 30 september 1895,
Sliedrecht, ongehuwd gehuwd 30 augustus 1919, Gereformeerd, nagelzetter stoker, (Vestiging) 23
augustus 1894, Rotterdam, (Aanmerking) naar 16-222.
8. (Inschrijving) 26 augustus 1894, Eijkelenboom, Gerritje, vrouw, dochter, geb. 6 oktober 1898,
Sliedrecht, ongehuwd, Gereformeerd, (Vestiging) 23 augustus 1894, Rotterdam, overl. 8 mei 1901.
9. (Inschrijving) 11 februari 1901, Eijkelenboom, Gerrit, man, zoon, geb. 19 februari 1901, Sliedrecht,
ongehuwd, Gereformeerd.
10. (Inschrijving) 14 dec 1905, Eijkelenboom, Willem, man, zoon, geb. 14 dec 1905, Sliedrecht,
ongehuwd, Gereformeerd, overl. 16 april 1919.
11. (Inschrijving) 19 november 1906, Eijkelenboom, Helena, vrouw, dochter, geb. 19 november 1906,
ongehuwd, Gereformeerd.
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12. (Inschrijving) 25 augustus 1908, Eijkelenboom, Hendrik, man, zoon, geb. 24 augustus 1908,
ongehuwd, Gereformeerd.

X. Arie Eijkelenboom, geb. Sliedrecht 8 december 1890, steenzetter, tr. Sliedrecht 11 december
1915 Adriana de Bruin, geb. Sliedrecht 13 oktober 1892.
Uit dit huwelijk:
1.
Adriaan, geb. Sliedrecht 10 juli 1916, overl. Sliedrecht 4 december 1918.
2.
Cornelis, geb. Sliedrecht 2 december 1917.
Bronnen
Sliedrecht, BS geboorten 1890, aktenr. 362, d.d. 8-12-1890
In het jaar achttien honderd negentig, den tienden der maand December, is voor ons Ambtenaar van den
Burgerlijken Stand der Gemeente Sliedrecht, Provincie Zuid-Holland, verschenen: bij afwezigheid van
de vader: Catharina de Vlieger, bij de geboorten geweest, oud dertig jaren, van beroep vroedvrouw,
wonende te Sliedrecht, dewelke ons heeft verklaard, dat op Maandag, den achtsten der maand december
dezer jaars, des namiddag ten halftwaalf ure, te Sliedrecht, is geboren een kind van het mannelijk
geslacht, uit Hendrika Visser, zonder beroep, huisvrouw van Adriaan Eijkelenboom, arbeider, beiden
wonende te Sliedrecht, en aan dat kind te willen geven de voornaam van Arie.
Welke aangifte en verklaring zijn geschied in tegenwoordigheid van Theodorus Johanes WijnmalsDaniels, oud dertig jaren, van beroep secretaris, wonende te Sliedrecht, en van Frederik Wilhelm van
den Zalm, oud drie en dertig jaren, van beroep secretarisbeamte, wonende te Sliedrecht, als getuigen.
En hebben wij deze acte, na gedane voorlezing, geteekend met den aangevers en de getuigen.
C. de Vlieger F.W. van der Zalm P. Freke Van Hattem
Sliedrecht, BV, d.d. 11-12-1915, nummer van het boekdeel 3, nummer van het blad 160, volgnummer 1
t/m 4.
1. (Inschrijving) 11 december 1915, Eijkelenboom, Arie, man, hoofd, geb. 8 december 1890,
Sliedrecht, gehuwd, Gereformeerd, steenzetten, (Huizing) B148a B178 B177, (Aanmerking) van 3153.
2. (Inschrijving) 11 december 1915, Bruin de, Adriana, vrouw, vrouw, geb. 13 oktober 1892,
Sliedrecht, gehuwd, Gereformeerd, (Aanmerking) van 1-243.
3. (Inschrijving) 11 juli 1916, Eijkelenboom, Adriaan, man, zoon, geb. 10 juli 1916, Sliedrecht,
ongehuwd, Gereformeerd, overl. 4 december 1918.
4. (Inschrijving) 10 december 1917, Eijkelenboom, Cornelis, man, zoon, geb. 2 december 1917,
Sliedrecht, ongehuwd, Gereformeerd.

X. Adriaan Eijkelenboom, geb. Sliedrecht 30 september 1895, stoker, tr. Sliedrecht 30 augustus
1919 Jacoba Vinke, geb. Sliedrecht 17 oktober 1899.
Bronnen
Sliedrecht, BV, d.d. 4-9-1919, nummer van het boekdeel 16, nummer van het blad 222, volgnummer 1
t/m 2.
1. (Inschrijving) 4 september 1919, Eijkelenboom, Adriaan, man, hoofd, geb. 30 september 1895,
Sliedrecht, gehuwd 30 augustus 1919, Nederlands Hervormd, stoker, (Huizing) A387,
(Aanmerking) nv 3/153.
2. (Inschrijving) 4 september 1919, Vinke, Jacoba, vrouw, vrouw, geb. 17 oktober 1899, Sliedrecht,
gehuwd 30 augustus 1919, Nederlands Hervormd, (Huizing) A387, (Aanmerking) nv 3/153.

VII. Cornelis Eijkelenboom, geb. Sliedrecht 23 mei 1794, ged. Sliedrecht 1 juni 1794, overl.
Sliedrecht 19 april 1879, arbeider, tr. 1e Sliedrecht 1 juni 1815 Neeltje Visser, geb. Sliedrecht
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21 september 1793, overl. Sliedrecht 19 maart 1840, dr. van Maarten Ariensz. Visser en Sara
van Rees, tr. 2e Sliedrecht 13 maart 1840 Teuna Verheul, geb. Sliedrecht 1796, dr. van Huibert
Verheul en Heijltje Stuij.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Maarten, geb. Sliedrecht 11 juni 1816.
2.
Maarten Eikelenboom, geb. Sliedrecht 1 juli 1818, overl. Sliedrecht 6 januari 1835.
3.
Gerrit, geb. Sliedrecht 21 februari 1821.
4.
Gerrit Eikelenboom, geb. Sliedrecht 27 oktober 1822 (volgt VIII).
5.
Arij Eikelenboom, geb. Helder 27 oktober 1824 (volgt VIII).
6.
Adrianus, geb. Sliedrecht 14 oktober 1826, overl. Sliedrecht 27 juni 1828.
7.
Ariaantje Eikelenboom, geb. Sliedrecht 2 december 1828, tr. Sliedrecht 16 december
1847 Hendrik Weggers, geb. Sliedrecht 17 februari 1827, arbeider, zn. van Frans
Weggers en Grietje Veen.
8.
Adrianus, geb. Sliedrecht 11 december 1829, overl. Sliedrecht 26 augustus 1847.
Bronnen
Sliedrecht, BS huwelijken 1815, aktenr. 24, d.d. 1-6-1815
In den jare agttien hondert en vijftien den eerste der maand junij zijn voor ons Officier van den
Burgerlijken Staat van de Gemeente Sliedrecht gecompareerd: Kornelis Eikelenboom, oud een en
twintig jaren, arbeider van beroep, zoon van wijlen Gerrit Eikelenboom, en van de nog levende Ariaantje
Kleijn, geboren en wonende te Sliedrecht en Neeltje Visser, oud een en twintig jaren, geboren en
wonende te Sliedrecht dogter van Sara van Rees en wijlen Maarten Visser, niet te Sliedrecht woonagtig,
de welke ons verzogt hebben het door hun voorgenomen Huwelijk te willen voltrekken, naar van de
afkondigingen, voor de Buitendeur van het huis der Gemeente zijn geschied te weten, de eerste op den
een en twintigste Mij agttien hondert en vijftien, en de tweede den agt en twintigste daar aanvolgende:
geen verhindering ten onzer kennis zijnde gebragt, hebben wij aan hun verzoek voldoener na voorlezing
van alle de Stukken mits gavens het zesde hoofdstuk van den vijfden Titel van het nog bestaande
Wetboek, ieder der aanstaande Echtgenoten afgevraagt zij Elkander mederkeerig tot Man en Vrouw
hebben aangenomen, waarop door elk hunnen een toestemmend antwoord zijnde gegeven verklaren wij
in naam der Wet dat het huwelijk tusschen Kornelis Eikelenboom en Neeltje Visser is voltrokken. Van
al het welke wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Ariaantje Kleijn, huisvrouw van
Jan de Bouw, moeder van de Bruidegom en Sara van Rees, weduwe van Maarten Visser, moeder van de
Bruid, welke beide hun consent tot het voorgenomen Huwelijk geven en voorts van Kornelis Kleijn,
grootvader van den Bruidegom, van Willem Kleijn, oud zeven en dertig jaren, arbeider, oom van de
Bruidegom, Teunis Visser, oud drie en zestig jaren, arbeider van beroep en Arie Visser, oud vijf en
vijftig jaren, arbeider van beroep, beide ooms van de Bruid alle te Sliedrecht woonachtig.
En hebben de beide comparanten met hun getuige, na gedane voorlezing alhier met ons geteekend
uitgezondert Ariaantje Kleijn, Sara van Rees, Teunis Visser en Arie Visser, welke hebben verklaard niet
te kunnen schrijven was geteekend:
Cornelis G. Eikelenboom, Neeltje Visser, Kornelis Kleijn, Willem Kleijn, G. van Hattem
Sliedrecht, BS geboorten 1816, aktenr. (…), d.d. 11-6-1816
In den jare Agttienhonderd en zestien, den veertiende der maand junij, is voor ons, Officier van den
Burgerlijken staat van de Gemeente Sliedrecht gecompareerd: Maria Baggerman, vroedvrouw deze
Gemeente welke ons een kind van het mannelijk geslagt heeft vertoond op den elfden der maand junij,
des namiddag om twee uren uit Neeltje Visser huisvrouw van Kornelis Eikelenboom in het huis getekend
met nr.25 geboren, en verklaarde dat de ouders de voornaam van Maarten wilden geven.
Gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Huig Kasberg, oud één en veertig jaren en Arie
Bogaard, oud drie en twintig jaren beiden arbeiders, wonende te Sliedrecht welke deze akte na gedane
voorlezing met ons hebben ondertekend, alzoo de comparant heeft verklaard niet te kunnen
schrijven/natekenen.
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Huig Kasberg Arie Bogaard G. van Hattem
Sliedrecht, BS geboorten 1818, aktenr. (…), d.d. 1-7-1818
In den jare Agttien honderd en agttien, den derden der maand Julij, is voor ons, Officier van den
Burgerlijken staat van de Gemeente Sliedrecht gecompareerd: Maria Baggerman, vroedvrouw dezer
Gemeente, dewelke ons een kind van het mannelijk geslagt heeft vertoond op den eerste deze maand
Julij, ´s avond om tien uren uit Neeltje Visser huisvrouw van Kornelis Eijkelenboom in het huis getekend
met nr.33 geboren, en verklaarde het de voornaam van Maarten te willen geven.
Gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Kornelis Hartog, oud zeven en twintig jaren
en Arie Visser, oud drie en twintig jaren, arbeiders van beroep beide wonende alhier, welke deze acte na
gedane voorlezing met ons hebben ondertekend, alzoo de comparante heeft verklaard niet te kunnen
tekenen.
Kornelis Hartog Arie Visser G. van Hattem
Sliedrecht, BS geboorten 1821, aktenr. 32, d.d. 21-2-1821
In den jare achttien honderd één en twintig den drie en twintigsten Februarij, des avonds ten vijf ure is
voor, ons officier van de burgerlijken staat der gemeente Sliedrecht gecompareerd, Sietske de Vries, oud
vier en dertig jaren, vroedvrouw van beroep wonende te Sliedrecht, die welke ons een kind van het
mannelijke geslacht heeft vertoont op den één twintigsten februari achttien honderd één en twintig, des
´s middags ten twaalf uren uit Neeltje Visser, huisvrouw van Kornelis Eikelenboom, arbeider van beroep
wonende te Sliedrecht aldaar in het huis getekent met nr. 88 geboren, verklarende dat de ouders het de
voornaam van Gerrit hebben gegeven.
Gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Gerrit Cleton, oud drie en zestig jaren, kuiper
van beroep en Cornelis Geene, oud zestig jaren, kleermaker van beroep, beide wonende te Sliedrecht.
Welke deze akte na voorlezing met de comparante hebben ondertekend.S. de Vries G. Cleton Cornelis
Geene G. van Hattem
Sliedrecht, BS geboorten 1816, aktenr. 138, d.d. 14-10-1816
In het jaar achttien honderd zes en twintig, den zestienden der maand October, des na de middags ten
zes ure, is voor ons Burgermeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente van Geheel
Sliedrecht gecompareerd: Cornelis IJkelenboom, oud twee en dertig jaren, van beroep arbeider wonende
te Sliedrecht, die ons heeft voorgesteld een kind van het mannelijk geslacht, verklarende, dat hetzelfde
den veertiende october achttienhonderd zes en twintig, des avonds ten negen ure, binnen deze Gemeente
is geboren uit hem komparant en deszelfde huisvrouw Neeltje Visser, oud twee en dertig jaren, zonder
beroep, wonende te Sliedrecht en dat aan hetzelfde zal worden gegeven de voornaam van Adrianus.
Die verklaring en voorstelling is geschied in tegenwoordigheid van Adriaan Kleijn, oud één en dertig
jaren, van beroep arbeider wonende te Sliedrecht en van Hendrik Prins oud negen en twintig jaren, van
beroep arbeider wonende te Sliedrecht.
En hebben wij benevens den komparant deze acte na gedane voorlezing ondertekend, alzoo de beide
getuigen hebben verklaard niet te kunnen schrijven noch tekenen. Cornelis IJkelenboom G. van Hattem
Sliedrecht, BS overlijdens 1828, aktenr. 52, d.d. 27-6-1828
In het jaar achttien honderd acht en twintig, dan dertigsten der maand junij, des na de middags ten zes
ure, zijn voor ons Burgermeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand de Gemeente van geheel
Sliedrecht gecompareerd: Kornelis Eikelenboom /vader: van het nakomend lijkje, oud vijf en dertig
jaren, van beroep arbeider, wonende te Sliedrecht en Rotiers de Groot, van beroep arbeider, wonende te
Sliedrecht die ons verklaard hebben, dat op den zeven en twintigste der maand junij des jaars achttien
honderd acht en twintig, des morgens ten vijf ure, binnen deze Gemeente is overleden: Adrianus
Eikelenboom, oud circa twee jaren, geboren en gewoond hebbende te Sliedrecht, in het huis getekend
met num: 2. Zoon van voorgenoemde Kornelis Eikelenboom, en van Neeltje Visser, zonder beroep.
Echtlieden wonende te Sliedrecht. En hebben wij benedens de beiden komparanten, deze akte na gedane
voorlezing ondertekend. Cornelis IJkelenboom Rotiers de Groot G. van Hattem
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Sliedrecht, BS geboorten 1828, aktenr. 154, d.d. 3-12-1828
In het jaar achttien honderd acht en twintig, den derden der maand December, des na middag ten zes ure,
is voor ons Burgermeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente van Geheel Sliedrecht
gecompareerd: Sietske de Vries, oud drie en veertig jaren van beroep vroedvrouw en wonende te
Sliedrecht, die ons heeft voorgesteld een kind van het vrouwelijke geslacht, verklarende, dat hetzelve
den tweede december achttien honderd acht en twintig des na middag ten vier ure binnen deze Gemeente
is geboren uit Kornelis Eikelenboom, oud vijf en dertig jaren, arbeider en van Neeltje Visser, oud zeven
en dertig jaren, zonder beroep, beide wonende te Sliedrecht, en dat aan het zelfde zal worden gegeven
de voornaam van Ariaantje.
Die verklaring en voorstelling is geschied in tegenwoordigheid van Arie Bogaard, oud zeven en dertig
jaren, van beroep arbeider, wonende te Sliedrecht en van Leendert Baan, oud drie en twintig jaren, van
beroep arbeider, wonende te Sliedrecht.
En hebben wij benedens de komparanten de twee getuigen deze acte na gedane voorlezing ondertekend
alzee de tweede getuigen niet te kunnen schrijven noch tekenen. Arie Bogaard S. de Vries G. van Hattem
Sliedrecht, BS geboorten 1829, aktenr. 166, d.d. 12-12-1829
In het jaar achttien honderd negen en twintig dan twaalfden der maand December, des na middag te vier
ure, is voor ons Burgermeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente van Geheel
Sliedrecht gecompareerd: Cornelis Eikelenboom, oud zes en veertig jaren, van beroep arbeider, wonende
te Sliedrecht, die ons heeft voorgesteld een kind van het mannelijk geslacht, verklarende dat hetzelfde
den elfden December achttien honderd negen en twintig, des na middag ten half een ure, binnen deze
Gemeente is geboren uit den comparant en van zijn huisvrouw Neeltje Visser, oud zes en dertig jaren,
zonder beroep, wonende beide te Sliedrecht en dat aan hetzelfde zal worden gegeven de voornaam van
Adrianus.
Die verklaring en voorstelling is geschied in tegenwoordigheid van Lacharen Geene, oud vier en zestig
jaren, van beroep kleermaker, wonende te Sliedrecht en van Klaris Timmers, oud acht en vijftig jaren,
van beroep schoolonderwijzer, wonende te Wijngaarden.
En hebben wij benedens de comparant en de beide getuigen deze acte na gedane voorlezing, ondertekend
Cornelis IJkelenboom L. Geene K. Timmers G. van Hattem
Sliedrecht, BS overlijdens 1835, aktenr. 4, d.d. 9-1-1835
In het jaar achttien honderd vijf en dertig, den negende der maand januarij, des voor middags ten tien
ure, zijn voor Burgermeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente van geheel
Sliedrecht gecomparerd: Kornelis IJkelenboom /vader van nakomend lijk, oud veertig jaren, van beroep
arbeider, wonende te Sliedrecht en Arie de Vroomen, van beroep arbeider, wonenden te Sliedrecht die
ons verklaard hebben, dat op den zesden der maand januarij dezes jaars achttien honderd vijf en dertig,
des morgens ten een ure, binnen deze Gemeente is overleden: Maarten IJkelenboom, oud zestien jaren
in leven arbeider van beroep, geboren en gewoond hebbende te Sliedrecht in het huis geteekend met
nummero 2. Zoon van voorgenoemde Kornelis IJkelenboom en van Neeltje Visser, zonder beroep,
wonende beide te Sliedrecht. En hebben wij benedens de beide komparanten deze akte, na gedane
voorlezing, ondertekend Cornelis IJkelenboom Arie de Vroomen G. van Hattem
Sliedrecht, BS overlijdens 1840, aktenr. 22, d.d. 19-3-1840
In het jaar achttien honderd veertig, den één en twintigsten der maand maart, zijn voor ons Gerardus van
Hattem, ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Sliedrecht, Provincie Zuid-Holland,
verschenen: Kornelis Eijkelenboom, oud zes en veertig jaren, van beroep arbeider, wonende te Sliedrecht
en Huibert Buizert oud één en twintig jaren, van beroep arbeider, wonende te Sliedrecht die ons verklaard
hebben, dat op woensdag, den negentienden der maand maart dezes jaars, des morgens te drie ure, te
Sliedrecht in het huis nummero 8 is overleden, Neeltje Visser, oud zes en veertig jaren, zonder beroep,
geboren te Sliedrecht en laatst gewoond hebben aldaar, echtgenoote van voornoemde Kornelis
Eijkelenboom, dochter van wijlen Maarten Visser en Sara van Rees, beiden overleden.
En hebben wij deze akte, na gedane voorlezing, geteekend met de beiden comparanten. Cornelis
IJkelenboom Huibert Buizert G.J. van Hattem
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Sliedrecht,. BS huwelijken 1840, aktenr. 29, d.d. 13-8-1840
In het jaar achttien honderd veertig, den dertiende der maand augustus, zijn voor ons Gerardus van
Hattem, Burgermeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Sliedrecht, Provincie
Zuid-Holland, in het huis dezer gemeente, in het openbaar verschenen: Cornelis Eikelenboom, oud
zesenveertig jaren, van beroep, arbeider, geboren te Sliedrecht en wonende aldaar, weduwenaar van
Neeltje Visser, meerderjarige zoon van Gerrit Eikelenboom en Adriaantje Kleijn, beiden overleden, en
Teuna Verheul, oud vierenveertig jaren, zonder beroep, geboren te Sliedrecht en wonende aldaar,
weduwe van Arie Veen, meerderjarige dochter van Huibert Verheul en Heiltje Stuij beiden overleden.
Welke ons verzocht hebben het door hen voorgenomen huwelijk te voltrekken, waarvan de
afkondigingen hebben plaats gehad voor de buitendeur van het gemeentehuis alhier, de eerste op Zondag
tweede der maand augustus achttien honderd veertig en de tweede op den Zondag daaraanvolgend den
negende augustus.
Dien ten gevolgen en na dat partijen, des gevraagd, elk afzonderlijk, aan ons, in tegenwoordigheid der
na te melden getuigen hadden verklaard dat zij elkander aannemen tot echtgenooten, en dat zij
getrouwelijk al de pligten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn,
zoo verklaren wij Ambtenaar van den Burgerlijken Stand in naam der Wet: dat Cornelis Eikelenboom
en Teuna Verheul voornoemde, door den echt aan elkander verbonden zijn.
Van al het welke wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid der navolgende getuigen met
namen: Pleun Middelkoop, oud negenentwintig jaren, van beroep arbeider, wonende te Sliedrecht goede
bekende van de echtgenooten, Teunis de Landgraaf, oud éénendertig jaren, van beroep timmerman,
wonende te Sliedrecht goede bekende van de echtgenooten, Jan van der Wiel, oud drieenvijftig jaren van
beroep metzelaar, wonende te Sliedrecht, goede bekende van de echtgenooten en Arie Balder, oud
vierentwintig jaren van beroep stalknegt, wonende te Sliedrecht, goede bekende van de echtgenooten.
En hebben wij deze Akte, na gedane voorlezing geteekend met de echtgenoot en de vier genoemde
getuigen, vermits de echtgenoote heeft verklaard niet te kunnen schrijven, noch tekenen als zulks nimmer
geleerd te hebben.
C. IJkelenboom P. Middelkoop F. de Landgraaf J. van der Wiel A. Balder G. van Hattem
Sliedrecht, BS overlijdens 1847, aktenr. 111, d.d. 30-8-1847
In het jaar achttien honderd zevenenveertig, den dertigste der maand augustus, zijn voor ons Jan
Adrianus van Hattem, Burgermeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Sliedrecht,
Provincie Zuid-Holland verschenen: Kornelis Eijkelenboom, oud drieenvijftig jaren, van beroep arbeider
wonende te Sliedrecht en Arie Dubbeldam, oud vierenvijftig jaren, van beroep arbeider, wonende te
Sliedrecht, die ons verklaard hebben, dat op donderdag, den zesentwintigste der maand augustus dezers
jaars, des namiddags ten twaalf ure, te Sliedrecht is overleden Adriaan Eijkelenboom, oud zeventien
jaren en zeven maanden, geboren en laatst gewoond hebbende te Sliedrecht, in leven zonder beroep.
Zoon van voornoemde Kornelis Eijkelenboom en van Neeltje Visser, overleden.
En hebben wij deze Akte, na gedane voorlezing, geteekend met de beide komparanten vermits den
tweede komparant heeft verklaard niet te kunnen schrijven als welk niet geleerd te hebben.
C. IJkelenboom J.A. van Hattem
Sliedrecht, BS huwelijken 1847, aktenr. 34, d.d. 16-12-1847
In het jaar achttien honderd zevenenveertig, den zestienden der maand december, zijn voor ons Jan
Adrianus van Hattem, Burgermeester, Ambtenaar van de Burgerlijken Stand der Gemeente Sliedrecht,
Provincie Zuid-Holland in het huis der gemeente, in het openbaar verschenen: Hendrik Heggers, oud
twintig jaren, van beroep, arbeider, geboren te Sliedrecht en wonende te Sliedrecht, voldaan hebbende
aan zijne verplichting der Nationale Militie blijkens certificaat afgegeven door zijne Excellentie den heer
Sterstraal Gouverneur der Provincie Zuid-Holland in dato den dertigste november achttien honderd
zevenenveertig, minderjarige zoon van Frand Heggers, van beroep, arbeider wonende te Sliedrecht,
welke alhier tegenwoordig is en zijne toestemming tot het voltrekken van dit huwelijk geeft en van
Grietje Veen overleden en Ariaantje Eikelenboom, oud negentien jaren, zonder beroep, geboren te
Sliedrecht en wonende aldaar, minderjarige dochter van Kornelis Eikelenboom van beroep arbeider,
wonende te Sliedrecht welke alhier tegenwoordig is en zijne toestemming tot het voltrekken van dit
huwelijk geeft en van Neeltje Visser overleden.
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Welke ons verzocht hebben het door hun voorgenomen huwelijk te voltrekken, waarvan de
afkondigingen hebben plaats gehad voor de buitendeur van het gemeentehuis alhier, de eerste op Zondag
den vijfde der maand december achttien honderd zeven en veertig en de tweede op den Zondag
daaraanvolgende den twaalfde december.
Dien ten gevolgen en na dat partijen, des gevraagd, elk afzonderlijk, aan ons, in tegenwoordigheid der
na te melden getuigen hadden verklaard dat zij elkander aannemen tot echtgenooten, en dat zij
getrouwelijk al de pligten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn,
zoo verklaren wij Ambtenaar van den Burgerlijken Stand in naam der Wet: dat Hendrik Heggers en
Ariaantje Eikelenboom voornoemde, door den echt aan elkander verbonden zijn.
Van al het welke wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid der navolgende getuigen met
namen: Pieter van den Bos, oud éénenveertig jaren, timmerman, Willem Gerdings, oud zevenentwintig
jaren van beroep, horlogemaker, Kornelis Hellegen, oud zevenenvijftig jaren van beroep timmerman en
Arie de Geus, oud negenenveertig jaren van beroep arbeider, zijne de vier getuigen alle bekende van de
echtgenooten en wonende te Sliedrecht.
En hebben wij deze Akte, na gedane voorlezing, geteekend met de beide echtgenooten, de vader van de
echtgenote, de eerste, tweede en derde getuigen terwijl de vader van den echtgenoot van de vierde
getuige verklaard niet te kunnen schrijven als zijne niet geleerd te hebben.
A. IJkelenboom J.A. van Hattem P. van den Bos C. IJkelenboom W. Gerdings
Sliedrecht, BS overlijdens 1879, aktenr. 59, d.d. 29-4-1879
In het jaar achttien honderd negen en zeventig, den negen en twintigsten der maand April, zijn voor ons
Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente SLIEDRECHT, Provincie Zuid-Holland,
verschenen: Cornelis de Jong, oud zeven en vijftig jaren, lijkbezorger en Klaas Bons, oud drie en vijftig
jaren lijkbezorger, beiden wonende te Sliedrecht, zijne bekende van de overledene, die ons verklaard
hebben, dat op zaterdag, den negen en twintigsten der maand April dezes jaars, des nachts ten half één
ure, te Sliedrecht, is overleden: Cornelis Eikelenboom, oud vijf en tachtig jaren, arbeider, geboren en
wonende te Sliedrecht, zoon van Gerrit Eikelenboom en Adriaantje Klein, beiden overleden, weduwnaar
eerst van Neeltje Visser, laatst van Teuna Verheul.
En hebben wij de Akte, na gedane voorlezing, geteekend met de aangevers
C. de Jong K. Bons Van Hattem

VIII. Gerrit Eijkelenboom, geb. Sliedrecht 27 oktober 1822, groentekoopman, overl. Sliedrecht
6 februari 1902, tr. 1e Sliedrecht 27 maart 1845 Hijltje Veen, dr. van Arie Veen en Teuna
Verheul, tr. 2e Sliedrecht 30 januari 1869 Maaike Heijstek, geb. Emmikhoven 27 maart 1835,
overl. Sliedrecht 5 maart 1905, weduwe van Dirk Vlot, dr. van Pieter Heijstek en Sijke
Vermeulen.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Neeltje Eijkelenboom, geb. Sliedrecht 17 september 1852, overl. Sliedrecht 12 april
1876, tr. Sliedrecht 16 maart 1872 Klaas Brandwijk, zn. van Leendert Brandwijk en
Neeltje Nederlof;
Uit het tweede huwelijk:
2.
Willem Vlot, geb. 16 januari 1860.
3.
Cornelia Vlot, geb. 5 juni 1862.
4.
Pieter Vlot, 19 december 1864.
5.
Kornelis, geb. Sliedrecht 31 juli 1870, overl. Sliedrecht 2 oktober 1870.
6.
Sijgje Eijkelenboom, geb. Sliedrecht 19 november 1871, tr. Sliedrecht 20 mei 1894
Marinus van Kekeren, geb. Sliedrecht 1873, zn. van Emanuel van Kekeren en Annigje
van Houweling.
7.
Kornelis, geb. Sliedrecht 7 januari 1875, overl. Sliedrecht 10 april 1875.
Bronnen
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Sliedrecht, BS geboorten 1822, aktenr. 122, d.d. 29-10-1822
In den jare achttien honderd twee en twintig, den negen en twintigste October, des avond ten vijf ure, is
voor ons Burgermeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Sliedrecht,
gecompareerd: Wietkree de Vries, oud zeven en dertig jaren, vroedvrouw, wonende te Sliedrecht, die
welke ons een kind van het mannelijke heeft vertoond, uit Neeltje Visser, oud negen en twintig jaren,
zonder beroep, huisvrouw van Kornelis Eijkelenboom, oud negen en twintig jaren, arbeider, en beide
wonende te Sliedrecht, op den zeven en twintigste october achttien honderd tweeen twintig des avonds
ten acht ure, te Sliedrecht in het huis geteekend P 39 geboren, verklarende dat deze de naam van Gerrit
wil geven.
Sliedrecht, BS huwelijken 1845, aktenr. 20, d.d. 27-3-1845
In het jaar achttien honderd vijfenveertig, den zeven en twintigste der maand Maart, zijn voor ons Jan
Adrianus van Hattem, Burgermeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Sliedrecht,
Provincie Zuid-Holland in het huis der gemeente, in het openbaar verschenen: Gerrit Eijkelenboom, oud
tweeentwintig jaren van beroep, arbeider, geboren te Sliedrecht wonende aldaar. Voldaan hebbende aan
zijne plichting der Nationale Militie blijkens certificaat afgegeven door zijne excellentie den heer
Sterstraal, Gouverneur der Provincie, den achtentwintigste februarij achttien honderd vijfenveertig,
minderjarige zoon van Kornelis Eijkelenboom van beroep arbeider, wonende te Sliedrecht welke alhier
tegenwoordig is en zijne toestemming tot het voltrekken van dit huwelijk geeft, en van Neeltje Visser
overleden en Hijltje Veen, oud drieentwintig jaren, zonder beroep, geboren te Sliedrecht en wonende
aldaar, meerder jarige dochter van Arie Veen, overleden en van Teunie Verheul, zonder beroep, wonende
te Sliedrecht welke hier tegenwoordig is en hare toestemming tot het voltrekken van dit huwelijk geeft.
Welke ons verzocht hebben het door hun voorgenomen huwelijk te voltrekken, waarvan de
afkondigingen hebben plaats gehad voor de buitendeur van het gemeentehuis alhier, de eerste op Zondag
den negenden der maand maart achttien honderd vijf en veertig en de tweede op den Zondag daaraan
volgende den zeventienden maart.
Dien ten gevolgen en na dat partijen, des gevraagd, elk afzonderlijk, aan ons, in tegenwoordigheid der
na te melden getuigen hadden verklaard dat zij elkander aannemen tot echtgenooten, en dat zij
getrouwelijk al de pligten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn,
zoo verklaren wij Ambtenaar van den Burgerlijken Stand in naam der Wet: dat Gerrit Eijkelenboom en
Hijltje Veen voornoemde, door den echt aan elkander verbonden zijn.
Van al het welke wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid der navolgende getuigen, met
namen: Jan Koppe, oud vierentwintig jaren, van beroep, arbeider, Leendert Nederlof, oud negenendertig
jaren van beroep, arbeider, Pieter Bouw, oud éénendertig jaren van beroep arbeider en Jan Stuey, oud
tweeenveertig jaren, allen de getuigen goede bekende van de echtgenoten en wonende te Sliedrecht.
En hebben wij deze Akte, na gedane voorlezing, geteekend met de echtgenoten de vader van den
echtgenoot, de eerste, derde en vierde genoemde getuigen, vrienden van de echtgenoten en de tweede
genoemde getuigen heb verklaard niet te kunnen schrijven al zijne niet geleerd te hebben.
G. IJkelenboom J. Koppe P. Bouw C. IJkelenboom J.A. van Hattem J. Stuey
Sliedrecht, BS geboorten 1852, aktenr. 174, d.d. 16-9-1852
In het jaar achttien honderd twee en vijftig, den zeventiende der maand september, is voor ons Jan
Adrianus van Hattem, Burgermeester, Ambtenaar van den burgerlijken Stand der Gemeente Sliedrecht,
Provincie Zuid-Holland, verschenen: Jan Giltay, bij de geboorte geweest, oud, één en veertig jaren, van
beroep vroedmeester, wonende te Sliedrecht, dewelke ons heeft verklaard, dat op donderdag den
zestienden der maand september dezer jaars, des nachts ten twee ure, te Sliedrecht is geboren een kind
van het vrouwelijk geslacht, uit Heiltje Veen, zonder beroep, huisvrouw van Gerrit Eijkelenboom,
arbeider, wonende te Sliedrecht en aan dat kind te willen geven de voornaam van Neeltje.
Welke aangifte en verklaring zijn geschied in tegenwoordigheid van Huibert van Bruggen, oud zes en
dertig jaren, van beroep, Veldwachter, wonende te Sliedrecht en van Teunis Moret, oud twee en dertig
jaren, van beroep, klerk, wonende te Sliedrecht, als getuigen.
En hebben wij deze akte, na gedane voorlezing, geteekend met den comparant en de beiden getuigen.
J. Giltay T. Moret J.A. van Hattem
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Sliedrecht, BS huwelijken 1869, aktenr. 2, d.d. 30-1-1869
In het jaar achttienhonderd negen en zestig den dertigsten der maand Januari, zijn voor ons Jan Adrianus
van Hattem, Burgermeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente SLIEDRECHT,
Provincie Zuid-Holland, in het huis der gemeente, in het openbaar verschenen: Gerrit Eijkelenboom, oud
zesenveertig jaren, arbeider, geboren en wonende te Sliedrecht, weduwenaar van Heiltje Veen,
meerderjarige zoon van Kornelis Eijkelenboom, arbeider, wonende te Sliedrecht en van Neeltje Visser,
overleden en Maaike Heijstek, oud drieendertig jaren, zonder beroep, geboren te Emmikhoven, wonende
te Sliedrecht, weduwe van Dirk Vlot, meerderjarige dochter van Pieter Heijstek, overleden en Sijke
Vermeulen, zonder beroep, wonende te Emmikhoven.
Welke ons verzocht hebben het door hun voorgenomen huwelijk te voltrekken, waarvan de
afkondigingen hebben plaats gehad voor de buitendeur van het gemeentehuis alhier, de eerste op zondag
den zeventienden der maand Januarij achttien honderd negen en zestig en de tweede op den zondag daar
aanvolgende den vierentwintigsten Januarij.
Dien ten gevolgen en na dat partijen, des gevraagd, elk afzonderlijk, aan ons, in tegenwoordigheid der
na te melden getuigen hadden verklaard: dat zij elkander aannemen tot echtgenooten, en dat zij
getrouwelijk alle de pligten zullen vervullen, welke door de wet aan de huwelijken staat verbonden zijn,
zoo verklaren wij Ambtenaar van den Burgerlijken Stand in naam der Wet: dat Gerrit Eijkelenboom en
Maaike Heijstek, voornoemde, door den echt aan elkander verbonden zijn.
Van al hetwelke wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid der navolgende getuigen, met
namen: Arie Eijkelenboom, oud vierenveertg jaren, broeder van den echtgenoote, Wouter Hartog, oud
zevenendertig jaren, neef van den echtgenoote, Arie Vlot, oud dertig jaren, arbeider en Pieter Freke, oud
vijfenveertig jaren, veldwachter, alle wonende te Sliedrecht zijnde de laatste genoemde twee niet
verwand.
En hebben wij deze Acte, na gedane voorlezing, getekend met den echtgenooten en de getuigen, hebben
de echtgenoote verklaard niet te kunnen schrijven als zulk niet geleerd hebbende.
G. Eijkelenboom A. Eijkelenboom W. Hartog A. Vlot P. Freke Van Hattem
Sliedrecht, BS geboorten 1870, aktenr. 189, d.d. 31-7-1870
In het jaar achttien honderd zeventig den tweede der maand Augustus, is voor ons Jan Adrianus van
Hattem, Burgermeester, Ambtenaar van den burgerlijken Stand der Gemeente SLIEDRECHT, Provincie
Zuid-Holland, verschenen: Jan Giltay, bij de geboorte geweest, oud negen en vijftig jaren, van beroep,
vroedmeester, wonende te Sliedrecht, dewelke ons heeft verklaard, dat op Zondag, den een en dertigsten
der maand Julij dezes jaars, des voormiddag ten tien ure, te Sliedrecht, is geboren een kind van het
mannelijk geslacht, uit Maaike Heijstek, zonder beroep, huisvrouw van Gerrit Eijkelenboom, arbeider,
beide wonende te Sliedrecht en aan dat kind te willen geven de voornaam van Kornelis.
Welke aangifte en verklaring zijn geschied in tegenwoordigheid van Pieter Freke, oud zeven en veertig
jaren van beroep, veldwachter, wonende te Sliedrecht, en van Gerardus Jacobus de Wit, oud vier en
veertig jaren, van beroep, veldwachter, wonende te Sliedrecht, als getuigen.
En hebben wij deze acte, na gedane voorlezing, geteekend met den aangever en de getuigen.
J. Giltay P. Freke G.J. de Wit Van Hattem
Sliedrecht, BS overlijdens 1870, aktenr. 178, d.d. 2-10-1870
In het jaar achttien honderd zeventig den derden der maand October, zijn voor ons, Ambtenaar van den
Burgerlijken Stand te Sliedrecht, Provincie Zuid-Holland, verschenen: Kornelis de Jong, oud negen en
veertig jaren en Klaas Bons, oud vier en veertig jaren, lijkbezorgers beiden, wonende te Sliedrecht, zijnde
bekende van de overlede, die ons verklaarden, dat Kornelis Eijkelenboom, oud ruim twee maanden,
zonder beroep, geboren in het jaar achttien honderd zeventig te Sliedrecht, en wonende aldaar, zoon van
Gerrit Eijkelenboom, arbeider, en van Maaike Heijstek, zonder beroep, beiden wonende te Sliedrecht,
op den tweede October dezer jaars, des voormiddags ten tien ure, is overleden in het huis staande in wijk
elf numero vijf en zeventig binnen deze gemeente.
En hebben voormelde komparante deze Acte, na gedane voorlezing, nevens ons ondertekend.
C. de Jong K. Bons Van Hattem
Sliedrecht, BS geboorten 1871, aktenr. 310, d.d. 19-11-1871
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In het jaar achttien honderd een en zeventig, den een en twintigsten der maand November, is voor ons
Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Sliedrecht, Provincie Zuid-Holland, verschenen:
Johannes Gottlieb-Vennenbos, bij de geboorte geweest, oud, zes en veertig jaren, van beroep,
vroedmeester, wonende te Sliedrecht, dewelke ons heeft verklaard dat op Zondag, den negen en tienden
der maand November, dezes jaars, des namiddags ten een ure, te Sliedrecht, is geboren een kind van het
vrouwelijk geslacht, uit Maaike Heijstek, zonder beroep, huisvrouw van Gerrit Eijkelenboom, arbeider,
beiden wonende te Sliedrecht en aan dat kind te willen geven de voornaam van Sijgje.
Welke aangifte en verklaring zijn geschied in tegenwoordigheid van Pieter Freke, oud acht en veertig
jaren, van beroep, veldwachter, wonende te Sliedrecht en van Gerardus Jacobus de Wit, oud vijf en
veertig jaren, van beroep, veldwachter, wonende te Sliedrecht, als getuigen.
En hebben wij deze Acte, na gedane voorlezing, geteekend met den aangever en de getuigen.
J.G. Vennenbos P. Freke G.J. de Wit Van Hattem
Sliedrecht, BV, nummer van het boekdeel 1, nummer van het blad 204, volgnummer 1 t/m 6.
1. Gerrit Eijkelenboom, man, hoofd, geb. Sliedrecht 27 oktober 1822, gehuwd, arbeider, (Huizing)
A75 A234.
2. Maaike Heijstek, vrouw, vrouw, geb. Emmikhoven 29 maart 1835, gehuwd.
3. Sijgje Eijkelenboom, vrouw, dochter, geb. Sliedrecht 19 november 1871.
4. Willem Vlot, man, vr. zoon, geb. 16 januari 1860, gehuwd.
5. Cornelia Vlot, vrouw, vr. dochter, geb. 5 juni 1862. gehuwd, (Aanmerking) zie bl 183.
6. Pieter Vlot, man, vr. zoon, geb. 19 december 1864, gehuwd, (Aanmerking) zie bl 585.
Sliedrecht, BV, nummer het blad 144, volgnummer 1 t/m 3.
1. Gerrit Eijkelenboom, man, hoofd, geb. Sliedrecht 27 oktober 1822, gehuwd, Nederlands Hervormd,
arbeider groentekoopman, (Huizing) A234, overl. 6 februari 1902.
2. Maaike Heijstek, vrouw, vrouw, geb. Emmikhoven 29 maart 1835, gehuwd weduwen 6 februari
1902, Nederlands Hervormd, overl. 5 maart 1905.
3. Sijgje Eijkelenboom, vrouw, dochter, geb. Sliedrecht 19 november 1871, Nederlands Hervormd,
(Aanmerking) VII bl 173.
Sliedrecht, BS geboorten 1875, aktenr. 11, d.d. 7-1-1875
In het jaar achttien honderd vijf en zeventig, den achtsten der maand Januarij, is voor ons Ambtenaar
van den Burgerlijken Stand der Gemeente Sliedrecht, Provincie Zuid-Holland, verschenen: Johannes
Gottlieb Veenenbos, bij de geboorten geweest, oud vijftig jaren, van beroep vroedmeester, wonende te
Sliedrecht, dewelke ons heeft verklaard, dat op donderdag, den zevenden der maand Januarij dezer jaars,
des avonds ten zes ure, te Sliedrecht, is geboren een kind van het mannelijk geslacht, uit Maaike Heijstek,
zonder beroep, huisvrouw van Gerrit Eikelenboom, arbeider, beiden wonende te Sliedrecht en aan dat
kind te willen geven de voornaam van Kornelis.
Welke aangifte en verklaring zijn geschied in tegenwoordigheid van Pieter Freke, oud twee en vijftig
jaren, van beroep veldwachter, wonende te Sliedrecht, en van Gerardus Jacobus de Wit, oud negen en
veertig jaren, van beroep veldwachter, wonende te Sliedrecht, als getuigen.
En hebben wij deze acte, na gedane voorlezing, geteekend met de aangevers en de getuigen.
J.G. Veenenbos P. Freke G.J. de Wit Van Hattem
Sliedrecht, BS overlijdens 1875, aktenr. 68, d.d. 10-4-1875
In het jaar achttien honderd vijf en zeventig, den twaalfden der maand April, zijn voor ons Ambtenaar
van der Burgerlijken Stand der Gemeente Sliedrecht, Provincie Zuid-Holland, verschenen: Cornelis de
Jong, oud drie en vijftig jaren, lijkbezorger en Klaas Bons, oud negen en veertig jaren, lijkbezorger,
beiden wonende te Sliedrecht, zijnde bekende van den overlede, die ons verklaard hebben, dat op
zaterdag, den tienden der maand April dezer jaars, des avonds ten elf ure, te Sliedrecht is overleden:
Kornelis Eijkelenboom, oud drie maanden, zonder beroep, geboren en wonende te Sliedrecht, zoon van
Gerrit Eijkelenboom, arbeider, en van Ariaantje Heijstek, zonder beroep, beiden wonende te Sliedrecht.
En hebben wij deze acte, na gedane voorlezing geteekend met de aangevers.
C. de Jong K. Bons Van Hattem
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Sliedrecht, BS overlijdens 1876, aktenr. 77, d.d. 12-4-1876
In het jaar achttien honderd zes en zeventig, den dertienden der maand April, zijn voor ons Ambtenaar
van der Burgerlijken Stand der Gemeente Sliedrecht, Provincie Zuid-Holland, verschenen: Cornelis de
Jong, oud vier en vijftig jaren, lijkbezorger en Klaas Bons, oud vijftig jaren, lijkbezorger, beiden
wonende te Sliedrecht, zijnde bekenden van den overlede, die ons verklaard hebben, dat op woensdag,
den twaalfden der maand April dezer jaars, des morgens ten elf ure, te Sliedrecht is overleden: Neeltje
Eijkelenboom, oud drie en twintig jaren, zonder beroep, geboren en wonende te Sliedrecht, dochter van
Gerrit Eijkelenboom, arbeider en wonende te Sliedrecht en van Heiltje Veen, overleden, echtgenoote
van Klaas Brandwijk.
En hebben wij deze acte, na gedane voorlezing geteekend met de aangevers.
C. de Jong K. Bons Van Hattem

VIII. Arij Eijkelenboom, geb. Helder 27 oktober 1824, overl. 1889, tr. Sliedrecht 21 april 1849
Teuntje Bogaard, geb. Sliedrecht 9 februari 1826, overl. Sliedrecht 21 november 1909, dr. van
Wouter Bogaard en Anna Kampsteeg.
Uit dit huwelijk:
1.
Neeltje Eijkelenboom, geb. Sliedrecht 9 december 1849, tr. Sliedrecht 11 mei 1872
Kornelis Hendrik Alblas, geb. Sliedrecht 1847, zn. van Bastiaan Alblas en Jannigje van
Prooijen.
2.
Anna Eijkelenboom, geb. Sliedrecht 17 juli 1851, overl. Sliedrecht 24 juli 1879, tr.
Sliedrecht 7 april 1877 Arie Visser, geb. 1853, zn. van Arie Visser en Antje van
Wijngaarden.
3.
Cornelia, geb. Sliedrecht 18 november 1852, overl. Sliedrecht 7 januari 1853.
4.
Cornelia, geb. Sliedrecht 9 april 1854, overl. Sliedrecht 17 augustus 1854.
5.
Cornelis Adrianus Eijkelenboom, geb.Sliedrecht 9 december 1855 (volgt IX).
6.
Woutrina, geb. Sliedrecht 16 februari 1857, overl. Sliedrecht 29 mei 1857.
7.
Teuna Eijkelenboom, geb. Sliedrecht 6 januari 1859, tr. Sliedrecht 16 oktober 1880 Mees
Broekhuizen, geb. Sliedrecht 1856, arbeider, zn. van Gerrit Broekhuizen en Geertruida
Klein.
8.
Wouter, geb. Sliedrecht 28 juli 1861, overl. Sliedrecht 1 december 1861.
9.
Woutrina, geb. Sliedrecht 24 juni 1863, overl. Sliedrecht 2 oktober 1863.
10.
Wouter Eijkelenboom, geb. Sliedrecht 15 augustus 1865 (volgt IX).
11.
Heiltje, geb. Sliedrecht 9 juli 1868, overl. Sliedrecht 14 augustus 1868.
Bronnen
Sliedrecht, BS geboorten 1826, aktenr. 16, d.d. 10-2-1826
In het jaar achtien honderd zesentwintig, den tienden der maand februarij, des na de middags ten vijf
ure, is voor ons Burgermeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente van Geheel
Sliedrecht, gecompareerd: Wouter Boogaard, oud agtentwintig jaren, van beroep, arbeider, wonende te
Sliedrecht, die ons heeft voorgesteld een kind van het vrouwelijk geslacht, verklarende, dat hetzelve den
negenden februarij agttien honderd zesentwintig des morgens ten zeven ure, binnen deze Gemeente is
geboren uit hem komparant en des zelfs, huisvrouw Anna Kampsteeg, oud èènendertig jaren, zonder
beroep, wonende meede te Sliedrecht en dat aan hetzelve zal worden gegeven de voornaam van Teuntje.
Die verklaring en voorstelling is geschied in tegenwoordigheid van Hermanus Baarense, oud veertig
jaren, van beroep schoenmaker, wonende te Sliedrecht, en van Adriaan Lock, oud tweeentwintig jaren,
schipper, wonende te Sliedrecht. En hebben wij benevens, den komparant, en de beide getuigen deze
ackte na gedane voorlezing ondeteekend.
W. Boogaard H. Baarense A. Lock ambtenaar
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Sliedrecht, BS huwelijken 1829, aktenr. 13, d.d. 21-4-1849
In het jaar achttien honderd negenenveertig, den éénentwintigste, der maand, April, zijn voor ons Jan
Adrianus van Hattem, Burgermeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Sliedrecht,
Provincie Zuid-Holland, in het huis der gemeente, in het openbaar verschenen: Arij Eikelenboom, oud
vierentwintig jaren, van beroep, arbeider, geboren te Helder, Provincie Noord-Holland, en wonende te
Sliedrecht, voldaan hebbend aan zijne verplichting der Nationale Militie blijkens certificaat afgegeven
door den Heer Gouverneur van de Provicie Zuid-Holland, in dato den tweede april achttienhonderd
negenenveertig, meerder jarige zoon van Cornelis Eikelenboom, arbeider, wonende te Sliedrecht, welke
alhier tegenwoordig is en zijne toestemming tot het voltreken van dit huwelijk geeft en van Neeltje
Visser: overleden, en Teuntje Bogaard, oud drieentwintig jaren, zonder beroep, geboren en wonende te
Sliedrecht, meerderjarige dochter van Wouter Boogaard, arbeider, en van Anna Kampsteeg, zonder
beroep, wonende beiden te Sliedrecht, welke alhier tegenwoordig zijn en hunnen toestemming tot het
voltrekken van dit huwelijk geeven.
Welke ons verzocht hebben het door hun voorgenomen huwelijk te voltrekken, waarvan de
afkondigingen hebben plaats gehad voor de buitendeur van het gemeentehuis alhier, de eerste op Zondag
den achtsten der maand april achttien honderd negen en veertig en de tweede op den Zondag
daaraanvolgende den vijftienden april.
Dien ten gevolgen en na dat partijen, des gevraagd, elk afzonderlijk, aan ons, in tegenwoordigheid der
na te melden getuigen hadden verklaard dat zij elkander aannemen tot echtgenooten, en dat zij
getrouwelijk al de pligten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn,
zoo verklaren wij Ambtenaar van den Burgerlijken Stand in naam der Wet: dat Arij Eikelenboom en
Teuntje Boogaard voornoemde, door den echt aan elkander verbonden zijn.
Van al het welke wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid der navolgende getuigen met
namen: Dingeman Bogaard, oud vijfentwintig jaren, arbeider, broeder van den echtgenoote, Gerrit
Eijkelenboom, oud zevenentwintig jaren, arbeider, broeder van den echtgenoot, Kornelis Schram, oud,
eenendertig jaren, arbeider, en Kornelis Leeuwestein, oud, vijfentwintig jaren, arbeider, goede bekenden
van den echtgenoot en wonende alle te Sliedrecht.
En hebben wij deze Akte, na gedane voorlezing, geteekend met een ernstige noot, de vader van den
echtgenoot, de ouders van de echtgenote en de vier genoemde getuigen, verklaarden de echtgenoote, niet
te kunnen schrijven
Arie Eikelenboom Wouter Boogaard D. Boogaard G. Schram J.A. van Hattem C. Eijkelenboom Anna
Kampsteeg G. IJkelenboom K. Leeuwestein
Huwelijkse bijlagen
Burgerlijk stand Arrondissement Alkmaar Provincie Noord-Holland Gemeente Helder.
Uit het Gemeente Register van het jaar Achttien honderd vier en twintig is geëxtraheerd: Dat Arij
Eikelenboom zoon van Cornelis Eikelenboom en van Neeltje Visser, echtlieden, op den zeven en
twintigste der maand october des Jaars Achttien honderd vierentwintig is geboren.
Den bovenstaande Extract verklaar ik ondergetekende Burgermeester Ambtenaar van Den Burgerlijken
Stand van Gemeente Helder, overeenkomstig aan het gemelde Register te zijn. Helder, den maand April
Achttienhonderd negen en veertig.
Nationale Militie
Art 200 der Wet 8 Januarij 1817.
Ligting van het Jare 1843.
1ste klasse
Nationale Militie, Provincie Zuid-Holland, Certificaat
Signalement,
Lengte
1 el en 640 str.,
aangezigt
rond,
Voorhoofd
idem,
Ogen
blauw,
Neus
ordinair,
Mond
idem,
Kin
rond,
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Haar en Wenkbrauwen bruin,
Merkbare teekene
geen.
De Gouverneur van de Provincie Zuid-Holland verklaart dat Arij Eijkelenboom, geboren te Helder, den
27 oktober 1824, van beroep arbeider, zoon van Cornelis Eijkelenboom en van Neeltje Visser. Binnen
de Gemeente Sliedrecht (9e Kanton) voor de Nationale Militie is ingeschreven: dat aan hem, vervolgens
bij loting is ten deel gevallen het nummer 48, het welke tot heden niet opgeroepen zijnde, hem tot geene
dienst heeft verpligt.
Gegevens te ´Gravenhage, den 2 april 1843.
Geregistreerd nr. 1381.
Sliedrecht, BS geboorten 1849, aktenr. 202, d.d. 11-12-1849
In het jaar achttien honderd negenenveertig, den elfden der maand December, is voor ons Jan Adrianus
van Hattem, Burgermeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Sliedrecht, Provincie
Zuid-Holland, verschenen: Jan Giltay, bij de geboorte geweest, oud achtendertig jaren, van beroep
vroedmeester, wonende te Sliedrecht, dewelke ons heeft verklaard, dat op zaterdag den negenden der
maand December dezes jaars, des morgens ten twee ure, te Sliedrecht is geboren een kind van het
vrouwelijk geslacht, uit Teuntje Bogaard, zonder beroep, huisvrouw van Arie Eikelenboom, arbeider,
beiden wonende te Sliedrecht en dat aan dat kind zal worden gegeven de voornaam van Neeltje.
Welke aangifte en verklaring zijn geschied in tegenwoordigheid van Jacobus van Hattem, oud
zevenenzeventig jaren, van beroep particulier, wonende te Sliedrecht en van Kornelis 't Hoen, oud
eenenvijftig jaren, van beroep veldwachter, wonende te Sliedrecht, als getuigen.
En hebben wij deze akte, na gedane voorlezing, geteekend met komparant en de beiden getuigen.
J. Giltay J. van Hattem K. 't Hoen J.A. van Hattem
Sliedrecht, BS geboorten 1851, aktenr. 114, d.d. 17-7-1851
In het jaar achttien honderd eenenvijftig, den zeventienden der maand Julij, is voor ons Jan Adrianus van
Hattem, Burgermeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Sliedrecht, Provincie
Zuid-Holland, verschenen: Jan Giltay, bij de geboorte geweest, oud zestig jaren, van beroep
vroedmeester, wonende te Sliedrecht, dewelke ons heeft verklaard, dat op donderdag den zeventiende
der maand Julij dezes jaars, des middags ten twee ure, te Sliedrecht, uit Teuntje Bogaard, zonder beroep,
huisvrouw van Arie Eijkelenboom, arbeider te Sliedrecht, en dat aan dat kind zal worden gegeven de
voornaam van Anna.
Welke aangifte en verklaring zijn geschied in tegenwoordigheid van Kornelis 't Hoen, oud drieenvijftig
jaren, van beroep veldwachter, wonende te Sliedrecht en van Huibert van Bruggen, oud vijfendertig
jaren, van beroep veldwachter, wonende te Sliedrecht, als getuigen.
En hebben wij deze akte, na gedane voorlezing, geteekend met den komparant en de getuigen.
J. Giltay K.’t Hoen H. van Bruggen J.A. van Hattem
Sliedrecht, BS geboorten 1852, aktenr. 221, d.d. 19-11-1852
In het jaar achttien honderd tweeenvijftig, den negentienden der maand November, is voor ons Jan
Adrianus van Hattem, Burgermeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Sliedrecht,
Provincie Zuid-Holland, verschenen: Jan Giltay, bij de geboorte geweest, oud eenenveertig jaren, van
beroep vroedmeester, wonende te Sliedecht, dewelke ons heeft verklaard, dat op donderdag den
achttienden der maand November, dezes jaars, des nachts ten elf ure, te Sliedrecht is geboren een kind
van het vrouwelijk geslacht, uit Teuntje Bogaard, zonder beroep, huisvrouw van Arie Eijkelenboom,
arbeider, wonende te Sliedrecht en aan dat kind te willen geven de voornaam van Cornelia.
Welke aangifte en verklaring zijne geschied in tegenwoordigheid van Huibert van Bruggen, oud
zesendertig jaren, van beroep veldwachter, wonende te Sliedrecht en van Teunis Moret, oud tweeendertig
jaren, van beroep klerk, wonende te Sliedrecht als getuigen.
En hebben wij deze akte, na gedane voorlezing, geteekend met den komparant en de beide getuigen.
J. Giltay H. van Bruggen J.A. van Hattem T. Moret
Sliedrecht, BS geboorten 1853, aktenr. 5, d.d. 11-1-1853
In het jaar achttien honderd drieenvijftig, den elfden der maand januarij, zijn voor ons Jan Adrianus van
Hattem, Burgermeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Sliedrecht, Provincie
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Zuid-Holland, verschenen: Dirk Verwoerd, oud zesentwintig jaren, van beroep, arbeider, wonende te
Sliedrecht en Klaas Prins, oom, oud drieendertig jaren, van beroep, arbeider, wonende te Sliedrecht, die
ons verklaard hebben, dat op vrijdag, den zevenden der maand Januarij dezes jaars, des middags ten twee
ure, te Sliedrecht overleden is Cornelia Eijkelenboom, oud zeven weken, geboren en laatst gewoond
hebbende te Sliedrecht, dochter van Arie Eijkelenboom, arbeider, en van Teuntje Bogaard, zonder
beroep, beiden wonende te Sliedrecht.
En hebben wij deze akte, na gedane voorlezing, geteekend met den eerste komparant, verklaarde den
tweede komparant niet te kunnen schrijven als niet geleerd hebbende.
D. Verwoerd J.A. van Hattem
Sliedrecht, BS geboorten 1854, aktenr. 85, d.d. 10-4-1854.
In het jaar achttien honderd vierenvijftig, den tiende der maand April, is voor ons Jan Adrianus van
Hattem, Burgermeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Sliedrecht, Provincie
Zuid-Holland, verschenen: Jan Giltay bij de geboorte geweest, oud drieenveertig jaren, van beroep
vroedmeester, wonende te Sliedrecht, dewelke ons verklaard, dat op zondag, den negenden der maand
april dezes jaars, des morgens ten elf ure, te Sliedrecht is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht,
uit Teuntje Boogaard, zonder beroep, huisvrouw van Arie Eijkelenboom, arbeider, wonende te Sliedrecht
en aan dat kind te willen geven de voornaam van Cornelia.
Welke aangifte en verklaring zijn geschied in tegenwoordigheid van Kornelis 't Hoen, oud zevenenvijftig
jaren, van beroep, veldwachter, wonende te Sliedrecht en van Huibert van Bruggen, oud achtendertig
jaren, van beroep, veldwachter, wonende te Sliedrecht, als getuigen.
En hebben wij deze akte, na gedane voorlezing, geteekend met den komparant en de beiden getuigen.
J.Giltay H.’t Hoen H.van Bruggen J.A. van Hattem
Sliedrecht, BS overlijdens 1854, aktenr. 105, d.d. 18-8-1854
In het jaar achttien honderd vierenvijftig, den achttienden der maand augustus, zijn voor ons Jan
Adrianus van Hattem, Burgermeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand de Gemeente Sliedrecht,
Provincie Zuid-Holland, verschenen: Kornelis 't Hoen, oud zevenenvijftig jaren, van beroep
veldwachter, wonende te Sliedrecht en Kornelis Schram Willems zoon, oud vijftig jaren, van beroep
aannemer, wonende te Sliedrecht, die ons verklaard hebben, dat op woensdag, den zeventienden der
maand augustus dezes jaars, des nachts ten elf ure, te Sliedrecht overleden is Cornelia Eijkelenboom,
oud achttien weken, geboren en gewoond hebben te Sliedrecht, dochter van Arie Eijkelenboom, arbeider
en Teuntje Bogaard, zonder beroep, beiden wonende te Sliedrecht.
En hebben wij deze akte, na gedane voorlezing, geteekend met de beide komparanten.
K.Schram H.’t Hoen J.A van Hattem
Sliedrecht, BS geboorten 1857, aktenr. 34, d..d 16-2-1857
In het jaar achttien honderd zevenenvijftig, den zestienden der maand Februarij, is voor ons Jan Adrianus
van Hattem, Burgermeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Sliedrecht, Provincie
Zuid-Holland verschenen: Arie Eijkelenboom, oud tweeendertig jaren, van beroep, arbeider, wonende
te Sliedrecht, dewelke ons heeft verklaard, dat op maandag, den zestiende der maand februarij dezes
jaars, des middags ten twaalf ure, te Sliedrecht is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht, uit zijne
huisvrouw Teuntje Bogaard, zonder beroep, mede wonende te Sliedrecht en aan dat kind te willen geven
de voornaam van Woutrina.
Welke aangifte en verklaring zijn geschied in tegenwoordigheid van Teunis Moret, oud zesendertig
jaren, van beroep, klerk, wonende te Sliedrecht en van Jan Overheul, oud drieentwintig jaren, van beroep,
smidsknecht, wonende te Sliedrecht, als getuigen.
En hebben wij deze Acte, na gedane voorlezing, geteekend met den komparant en de getuigen.
Arie Eikelenboom T. Moret Jan Overheul J.A. van Hattem
Sliedrecht, BS overlijdens 1857, aktenr. 65, d.d. 30-5-1857
In het jaar achttien honderd zevenenvijftig, den dertigsten der maand mei, zijn voor ons Jan Adrianus
van Hattem, Burgermeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Sliedrecht, Provicie
Zuid-Holland, verschenen: Arie Eijkelenboom, vader, oud drieendertig jaren, van beroep, arbeider,
wonende te Sliedrecht en Kornelis 't Hoen, oud zestig jaren, van beroep veldwachter, wonende te
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Sliedrecht, die ons verklaard hebben, dat op vrijdag, den negenentwintig der maand mei dezes jaars, des
morgens ten zes ure, te Sliedrecht overleden is Wouterina Eijkelenboom, oud veertien weken, geboren
en laatst gewoond hebben te Sliedrecht, dochter van voornoemden Arie Eijkelenboom, en van Teuntje
Bogaard, zonder beroep mede wonende te Sliedrecht.
En hebben wij deze acte, na gedane voorlezing, geteekend met de beide komparanten.
Arie Eikelenboom K.’t Hoen J.A. van Hattem
Sliedrecht, BS geboorten 1859, aktenr. 6, d.d. 8-1-1859
In het jaar achttien honderd negenenvijftig, den achtsten der maand Januarij, is voor ons Jan Adrianus
van Hattem, Burgermeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Sliedrecht, Provincie
Zuid-Holland, verschenen: Jan Giltay bij de geboorte geweest, oud zevenenveertig jaren, van beroep,
vroedmeester, wonende te Sliedrecht, dewelke ons verklaard, dat op donderdag, den zesden der maand
Januarij dezes jaars, des nachts ten eene ure, te Sliedrecht, is geboren een kind van het vrouwelijk
geslacht, uit Teuntje Bogaard, zonder beroep, huisvrouw van Arie Eikelenboom, arbeider, wonende te
Sliedrecht en aan dat kind te willen geven de voornaam vam Teuna.
Welke aangifte en verklaring zijn geschied in tegenwoordigheid van Kornelis 't Hoen, oud eenenzestig
jaren, van beroep, veldwachter, wonende te Sliedrecht, en van Teunus Moret, beroep, klerk, wonende te
Sliedrecht, als getuigen.
En hebben wij deze acte, na gedane voorlezing, geteekend met komparant en de beiden getuigen.
J. Giltay T. Moret K. 't Hoen J.A. van Hattem
Sliedrecht, BS geboorten 1861, aktenr. 169, d.d. 28-7-1861
In het jaar achttien honderd éénenzestig, den negen en twintigste der maand Julij, is voor ons Jan
Adrianus van Hattem, Burgermeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Sliedrecht,
Provincie Zuid-Holland, verschenen: Johannus Gottlieb-Veenenbos, bij de geboorte geweest, oud
zesendertig jaren, van beroep vroedmeester, wonende te Sliedrecht, dewelke ons heeft verklaard, dat op
zondag, den achtentwintigste der maand julij deze jaars, des morgens ten vier ure, te Sliedrecht is geboren
een kind van het mannelijke geslacht, uit Teuntje Bogaard, zonder beroep, huisvrouw van Arie
Eijkelenboom, arbeider, wonende te Sliedrecht en aan het kind te willen geven de voornaam van Wouter.
Welke aangifte en verklaring zijn geschied in tegenwoordigheid van Teunis Moret, oud éénenveertig
jaren van beroep klerk, wonende te Sliedrecht en van Gerardus Jacobs de Wit, oud vijfendertig jaren van
beroep veldwachter, wonende te Sliedrecht als getuigen.
En hebben wij deze Acte, na gedane voorlezing, geteekend met den komparant en de beide getuigen.
J.G. Gottlieb-Veenenbos T. Moret G.J. de Wit J.A. van Hattem
Sliedrecht, BS overlijdens 1861, aktenr. 175, d.d. 3-12-1861
In het jaar achttien honderd eenenzestig, den derden der maand december, zijn voor ons Jan Adrianus
van Hattem, Burgermeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Sliedrecht, Provincie
Zuid-Holland, verschenen: Teunis van Dongen, oud negenendertig jaren, van beroep lijkbezorger,
wonende te Sliedrecht en Pieter Boer, oud achtenveertig jaren, van beroep lijkbezorger, wonende te
Sliedrecht, die ons verklaard hebben, dat op zondag, den eerste der maand december dezes jaars, des
avonds ten tien ure, te Sliedrecht is overleden Wouter Eijkelenboom, oud achttien weken, geboren en
gewoond hebbende te Sliedrecht, zoon van Arie Eijkelenboom, arbeider en van Teuntje Bogaard, zonder
beroep beiden wonenden te Sliedrecht.
En hebben wij deze Acte, na gedane voorlezing, geteekend met de beide komparanten.
T.van Dongen P. Boer J.A. van Hattem
Sliedrecht, BS geboorten 1863, aktenr. 145, d.d. 24-6-1863
In het jaar achttien honderd drie en zestig, den vijf en twintigsten der maand Junij is voor ons Jan
Adrianus van Hattem, Burgermeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente
SLIEDRECHT, Provincie Zuid Holland, verschenen: Johannis Gottlieb Veenenbos, bij de geboorte
geweest, oud acht en dertig jaren, van beroep vroedmeester wonende te Sliedrecht, dewelke ons heeft
verklaard dat op woensdag den vier en twintigsten der maand Julij dezes jaars, des nachts ten half drie
ure te Sliedrecht, is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht uit Teuntje Bogaard, zonder beroep,
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huisvrouw van Arie Eijkelenboom, arbeider, wonende te Sliedrecht en aan dat kind te willen geven de
voornaam van Woutrina.
Welke aangifte en verklaring zijn geschied in tegenwoordigheid van Teunis Moret, oud drie en veertig
jaren, van beroep klerk, wonende te Sliedrecht en van Rokus Fredika van beroep veldwachter wonende
te Sliedrecht, als getuigen.
En hebben wij deze akte, na gedane voorlezing, geteekend met den komparant en de beide getuigen.
J.G. Veenenbos R. Moret R. Fredika Van Hattem
Sliedrecht, BS overlijdens 1863, aktenr. 133, d.d. 5-10-1863
In het jaar achttien honderd drieenzestig, den vijfden der maand october, zijn voor ons Jan Adrianus van
Hattem, Burgermeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Sliedrecht, Provincie
Zuid-Holland, verschenen: Teunis van Dongen, oud eenenveertig jaren, van beroep lijkbezorger,
wonende te Sliedrecht en Pieter Boer, oud vijftig jaren, van beroep lijkbezorger, wonende te Sliedrecht,
die ons verklaard hebben, dat op vrijdag, den tweeden der maand october dezes jaars, des middags ten
twaalf ure, te Sliedrecht is overleden Woutrina Eijkelenboom, oud veertien weken, geboren en gewoond
hebben te Sliedrecht, dochter van Arie Eijkelenboom, arbeider en Teuntje Bogaard, zonder beroep
beiden wonende te Sliedrecht.
En hebben wij deze acte, na gedane voorlezing, geteekend met de beide komparant.
T. van Dongen P. Boer J.A. van Hattem
Sliedrecht, BV, d.d. 18-10-1880, nummer van het boekdeel 2, nummer van het blad 250, volgnummer 1
t/m 4.
1. Eijkelenboom, Arie, man, hoofd, geb. 7 oktober 1824, gehuwd, Nederlands Hervormd, arbeider,
(Huizing) B125, (Vertrek) 18 oktober 1880, Schiedam.
2. Bogaard, Teuntje, vrouw, vrouw, geb. 19 februari 1825, gehuwd, Nederlands Hervormd, (Vertrek)
18 oktober 1880, Schiedam.
3. Eijkelenboom, Tunna, vrouw, dochter, geb. 4 januari 1859, gehuwd, Nederlands Hervormd,
(Aantekening) zie D.
4. Eijkelenboom, Wouter, man, zoon, geb. 15 augustus 1865, Nederlands Hervormd, (Vertrek) 18
oktober 1880, Schiedam.
Sliedrecht, BS geboorten 1868, aktenr. 162, d.d. 9-7-1868
In het jaar achttien honderd acht en zestig, den elfden der maand Julij, is voor ons Jan Adrianus van
Hattem, Burgermeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Sliedrecht, Provincie
Zuid-Holland, verschenen: Arie Eikelenboom oud vier en veertig jaren, van beroep arbeider wonende te
Sliedrecht, dewelke ons heeft verklaard, dat op donderdag, den negenden der maand Julij dezes jaars,
des namiddag ten drie ure, te Sliedrecht, is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht, uit zijne
huisvrouw Teuntje Bogaard, zonder beroep, mede wonende te Sliedrecht en aan dat kind te willen geven
de voornaam van Heiltje.
Welke aangifte en verklaring zijn geschied in tegenwoordigheid van Gerrit Eikelenboom oud zeven en
veertig jaren, van beroep arbeider wonende te Sliedrecht en van Teunis Moret oud acht en veertig jaren,
van beroep klerk, wonende te Sliedrecht, als getuigen.
En hebben wij deze akte, na gedane voorlezing, geteekend met den komparant en de beide getuigen.
Arie Eikelenboom G. Eikelenboom T. Moret Van Hattem
Sliedrecht, BS overlijdens 1868, aktenr. 104, d.d. 15-8-1868
In het jaar achttien honderd achtenzestig den vijftienden der maand augustus, zijn voor ons Jan Adrianus
van Hattem, Burgermeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Sliedrecht, Provincie
Zuid-Holland, verschenen: Johannis Kras, oud tweeenvijftig jaren, van beroep lijkbezorger, wonende te
Sliedrecht en Aart Boer, oud zevenentwintig jaren, van beroep lijkbezorger, wonende te Sliedrecht, die
ons verklaard hebben, dat op vrijdag, den veertiende der maand augustus dezes jaars, des morgens ten
negen ure, te Sliedrecht is overleden Heultje Eikelenboom, oud vijf weken, geboren en gewoond te Sliedrecht, dochter van Arie Eikelenboom, arbeider, en Teuntje Bogaard, zonder beroep beiden wonende te
Sliedrecht.
En hebben wij deze acte, na gedane voorlezing, geteekend met de beide komparanten.
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J. Kras J.A. van Hattem A. Boer
Sliedrecht, BS huwelijken 1877, aktenr. 19, d.d. 7-4-1877
In het jaar achttienhonderd zeven en zeventig, den zevenden de maand April, zijn voor ons Ambtenaar
van de Burgerlijken Stand der Gemeente Sliedrecht, Provincie Zuid-Holland, in het huis der gemeente
in het openbaar verschenen: Arie Visser, oud vier en twintg jaren, arbeider, geboren en wonende te
Sliedrecht, voldan hebben aan zijn verpligting der Nationale Militie, blijkens verklaring daarvan den
twintigsten Maart dezes jaars, afgegeven door den Commissaris der Koning in deze Provincie,
meerderjarige zoon van Arie Visser, arbeider, en van Antje van Wijngaarden, zonder beroep, beide
wonende te Sliedrecht en Anna Eijkelenboom, oud vijfentwintig jaren, zonder beroep, geboren en
wonende te Sliedrecht, meerderjarige dochter van Arie Eijkelenboom, arbeider en van Teuntje Bogaard,
zonder beroep, beiden wonende te Sliedrecht, zijnde de vaders alhier tegenwoordig toestemming
gevende en verklaarde dat ook de toestemming der moeder is gevraagd geweest.
Welke ons verzocht hebben het door hun voorgenomen huwelijk te voltrekken, waarvan de
afkondigingen hebben plaats gehad voor de buitendeur van het gemeentehuis alhier de eerste op Zondag
den vijfentwintig der maand maart achttien honderd zeven en zeventig en de tweede op den Zondag
daaraanvolgende vierde April.
Dien ten gevolge en na dat partijen, des gevraagd, elk afzonderlijk aan ons, in tegenwoordigheid der na
te melden getuigen hebben verklaard dat zij elkander aannemen tot echtgenooten, en dat zij getrouwelijk
al de pligten zullen vervullen, welke door de Wet aan den Huwelijken staat verbonden zij zoo verklaren
wij, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand in naam der Wet, dat Arie Visser en Anna Eijkelenboom
voornoemd, door den echt aan elkander verbonden zijn.
Van al hetwelke wij deze Acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid der navolgende getuigen, met
namen: Abraham Visser, oud vier en vijftig jaren, arbeider, oom van den echtgenoot, Cornelis Alblas,
oud dertig jaren, Willem Roskam, oud zeven en dertig jaren, arbeider, en Johannes Bakker, oud vijf en
twintig jaren, kantoorbediende alle wonende te Sliedrecht, zijnde de laatste genoemde drie niet verwant.
En hebben wij deze Acte nagedane voorlezing, getekend met den echtgenoot, den vader van den
echtgenote, en den tweede, derden en vierden getuigen verklaard de echtgenote, de vader van den
echtgenoote en de eerste getuigen niet te kunnen schrijven als zulks niet geleerd te hebben.
A. Visser A. Eijkelenboom C. Alblas W. Roskam J. Bakker
Sliedrecht, BS overlijdens 1879, aktenr. 111, d.d. 25-7-1879
In het jaar achttien honderd negenenzeventig, den vijfentwintigsten, der maand julij, zijn voor ons
Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Sliedrecht, Provincie Zuid-Holland, verschenen:
Klaas Bons, oud drieenvijftig jaren lijkbezorger en Cornelis de Jong, oud zevenenvijftig jaren,
lijkbezorger beiden wonende te Sliedrecht, zijnde bekenden van de overledene, die ons verklaard hebben
dat op donderdag, den vierentwintigsten der maand julij dezes jaars, des avonds ten zeven ure, te
Sliedrecht, is overleden: Anna Eijkelenboom, oud achtentwintig jaren, zonder beroep, geboren en
wonende te Sliedrecht, dochter van Arie Eijkelenboom, arbeider, en van Teuntje Bogaard, zonder
beroep, beiden wonende te Sliedrecht, echtgenoote van Arie Visser.
En hebben wij deze Acte, na gedane voorlezing, geteekend met de aangevers.
K.Bons J.A. van Hattem C.de Jong
Sliedrecht, BS huwelijken 1880, aktenr. 55, d.d. 16-10-1880
In het jaar achttien honderd tachtig, den zestiende der maand Oktober, zijn voor ons Ambtenaar van de
Burgerlijken Stand der Gemeente Sliedrecht, Provincie Zuid-Holland, in het huis der Gemeente in het
openbaar verschenen: Mees Broekhuizen, oud vier en twintig jaren, arbeider, geboren en wonende te
Sliedrecht, voldaan hebbende aan zijne verplichting den Nationale Militie blijkens verklaring daarvan
den acht en twintigste september dezes jaars afgegeven door de Commissaris der Koning in deze
Provincie, meerder jarige zoon van Gerrit Broekhuizen, arbeider en van Geertruida Klein, zonder beroep,
beiden wonende te Sliedrecht en Teuna Eijkelenboom, oud één en twintig jaren, zonder beroep, geboren
en wonende te Sliedrecht, minder jarige dochter van Arie Eijkelenboom en van Teuntje Boggard, zonder
beroep, beide wonende te Sliedrecht, zijn de vaders alhier tegenwoordig toestemming gevende en
verklaarde dat ook de toestemming der moeders is gevraagd geweest.
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Welke ons verzocht hebben het door hun voorgenomen huwelijk te voltrekken, waarvan de
afkondigingen hebben plaats gehad voor de buitendeur van het gemeentehuis alhier de eerste op Zondag
den derde der maand oktober achttien honderd tachtig en de tweede op den Zondag daaraanvolgende
den tiende oktober.
Dien ten gevolge en na dat partijen, des gevraagd, elk afzonderlijk aan ons, in tegenwoordigheid der na
te melden getuigen hebben verklaard dat zij elkander aannemen tot echtgenooten, en dat zij getrouwelijk
al de pligten zullen vervullen, welke door de Wet aan den Huwelijken staat verbonden zij zoo verklaren
wij, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand in naam der Wet, dat Mees Broekhuizen en Teuna
Eijkelenboom voornoemd, door den echt aan elkander verbonden zijn.
Van al hetwelke wij deze Acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid der navolgende getuigen, met
namen: Jan Radolf Rijn, oud zeven en twintig jaren, schoenmaker, zwager van den echtgenoot, Willem
Klein, oud één en dertig jaren, arbeider en Adriaans Klein, oud zes en dertig jaren, arbeider, ooms van
den echtgenoot en Johannes Bakker, oud acht en twintig jaren, Gemeente secretaris, niet verwant, allen
wonende te Sliedrecht.
En hebben wij deze acte na gedane voorlezing, geteekend met de echtgenooten, hunnen vaders en de
getuigen.
M. Broekhuizen G. Broekhuizen T. Eijkelenboom A. Eijkelenboom J.R. Rijn W. Klein A. Klein J.
Bakker
Sliedrecht, BV, d.d. 6-6-1895, nr. van het boekdeel 3, nummer van het blad 138, volgnummer 1.
1. Bogaard, Teuntje, vrouw, hoofd, geb. 9 februari 1826, Sliedrecht, weduwe, Nederlands Hervormd,
zonder, (Huizing) C 110 111, (Vestiging) 6 juni 1895, Vlaardingen.
Sliedrecht, BS overlijdens 1909, aktenr. 144, d.d. 21-11-1909
In het jaar negentienhonderd negen, den drie en twintig november zijn voor ons Pieter Jan Euen
Ambtenaar van den Burgerlijken Stand de gemeente Sliedrecht, provincie Zuid-Holland, verschenen:
Gerrit de Waard oud zeventig jaren en Gerrit van der Wiel oud zeven en veertig jaren lijkbezorger beide
wonende te Sliedrecht, die ons verklaard hebben dat op zondag den één en twintigsten november dezes
jaars, des voormiddags, ten één ure, te Sliedrecht is overleden: Teuntje Boogaard, oud drie en tachtig
jaren, zonder beroep, geboren en wonende te Sliedrecht, weduwe van Arij Eikelenboom, dochter van
Wouter Boogaard en van Anna Kampsteeg, beiden overleden.
En hebben wij deze Akte, na gedane voorlezing, geteeked met de aangevers
G. de Waard G. van der Wiel Euen

IX. Cornelis Adrianus Eijkelenboom, geb. Sliedrecht 9 december 1855, overl. Rotterdam 3
november 1927, beroep, arbeider (1878), gemeenteveldwachter (1888), Rijksveldwachter
(1891), koopman (1904), portier (1915), fabrieksarbeider (1918), tuinopzichter (1922), tr. 1e
Sliedrecht 15 oktober 1878 Janna Hartog, geb. Sliedrecht 14 december 1852, overl. Sliedrecht
12 januari 1892, dr. van Rokus Hartog en Kornelia Kraaijeveld, tr. 2e Zwijndrecht 14 december
1893 Maatje Janna Stormezand, geb. Wissekerke 1 maart 1862, overl. Rotterdam 1 januari
1940, dr. van Anthonie Stormezand en Johanna Wilhelmina van Heulen
Uit het eerste huwelijk:
1.
Teuntje Eijkelenboom, geb. Sliedrecht 7 september 1878, tr. Klundert 30 april 1903
Cornelis van der Meeberg, geb. Klundert 10 september 1880, arbeider, zn. van Govert
van de Meeberg en Sija de Vos.
2.
Rokus Eijkelenboom, geb. Sliedrecht 17 januari 1882, scheikundige, overl. 16 augustus
1970, tr. Zwijndrecht 4 februari 1904 Cornelia Maria Brokking, geb. Zwijndrecht 1884,
overl. voor 1970, dr. van Nicolaas Brokking, broodbakker, en Adriana Euses.
3.
Arie, geb. Sliedrecht 8 september 1884, overl. Zwijndrecht 21 februari 1888.
4.
Cornelis, geb. Sliedrecht 3 juni 1887.
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5.

Ariena Eijkelenboom, geb. Zwijndrecht 30 augustus 1889, tr. Rotterdam 19 mei 1915
Johannes Anthonius Eusman, geb. Rotterdam 1891, machinist, zn. van Dirk Eusman en
Gerarda de Wild.

Uit het tweede huwelijk:
6.
Arie Anthonie Eijkelenboom, geb. Dordrecht 10 september 1895, medewerker
Gemeentelijk Energie Bedrijf, overl. Rotterdam 20 augustus 1980, tr. Rotterdam 22 mei
1918 Everdina Soeteman, geb. Rotterdam 25 maart 1898, overl. Rotterdam 25 oktober
1984, dr. van Dries Soeteman, ijzerwerker, en Adriana Lugtenburg
7.
Johanna Wilhelmina Eijkelenboom, geb. Dordrecht 5 april 1898, tr. Rotterdam 15
februari 1922 Klaas Bekker, geb. IJsselmonde 1897, metaalbewerker, zn. van Martinus
Bekker en Jaapje Barendregt.
8.
Anna Eijkelenboom, geb. Klundert 19 februari 1900, overl. 10 maart 1988, tr. Rotterdam
4 juni 1924 Johan Philip Breukhoven.
9.
Anthonia Johanna Wilhelmina Eijkelenboom, geb. Klundert 7 februari 1905, overl.
Rotterdam 19 december 1996, tr. Rotterdam 12 februari 1930 Cornelis van Pelt.
Bronnen
Sliedrecht, BS geboorten 1852, aktenr. 243, d.d. 14-12-1852
In het Jaar Achttien honderd twee en vijftig, den zeventienden der maand December, is voor ons Jan
Adrianus van Hattem Burgermeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Sliedrecht,
Provincie Zuid-Holland verschene: Johannes Gottlieb Veenenbos, bij de geboorte geweest, oud zeven
en twintig jaren, van beroep vroedmeester, wonende te Sliedrecht, dewelke ons heeft verklaard dat op
Donderdag de veertienden der maand December dezes jaars, des avonds ten negen ure, te Sliedrecht is
geboren een kind van het vrouwelijk geslacht uit Kornelia Kraaijeveld, zonder beroep, huisvrouw van
Rokus Hartog, arbeider, wonende te Sliedrecht, en aan dat kind te willen geven de voornaam van Janna.
Welke aangifte en verklaring zijn geschied in tegenwoordigheid van Huibert van Bruggen, oud
zesendertig jaren van beroep Veldwachter, wonende te Sliedrecht en van Teunis Moret oud tweeendertig
jaren, van beroep klerk wonende te Sliedrecht, als getuigen.
En hebben wij deze akte, na gedane voorlezing, geteekend met den komparant en de beide getuigen
J.G. Veenenbos H. van Bruggen T. Moret Van Hattem
Sliedrecht, BS geboorten 1855, aktenr. 215, d.d. 9-12-1855
In het jaar achttien honderd vijf en vijftig, den tienden der maand December, is voor ons Jan Adrianus
van Hattem, Burgemeester, Ambtenaar van de Burgerlijken Stand der Gemeente Sliedrecht, Provincie
Zuid-Holland, verschenen: Jan Giltayj, bij de geboorte geweest, oud vierenveertig jaren, van beroep
froedmeester, wonende te Sliedrecht, dewelke ons heeft verklaard, dat op zondag, den negenden der
maand December dezes jaars, des morgens ten vijf ure, te Sliedrecht is geboren een kind van het
mannelijke geslacht, uit Teuntje Bogaard, zonder beroep, huisvrouw van Arie Eijkelenboom, arbeider,
wonende te Sliedrecht, en aan dat kind te willen geven de voornamen van Cornelis Adrianus.
Welke aangifte en verklaring zijn geschied in tegenwoordigheid van Kornelis 't Hoen oud acht en vijftig
jaren, van beroep veldwachter, wonende te Sliedrecht en van Teunis Moret, oud vijfendertig jaren, van
beroep klerk, wonende te Sliedrecht, als getuigen.
En hebben wij deze Akte, na gedane voorlezing, geteekend met den komparant en de beide getuigen
J. Giltay K. 't Hoen T. Moret J.A. van Hattem
Sliedrecht, BS huwelijken 1878, aktenr. 46, d.d. 5-10-1878
In het jaar achttien honderd acht en zeventig, den vijfden der maand October, zijn voor ons Ambtenaar
van den Burgerlijken Stand der Gemeente Sliedrecht, Provincie Zuid-Holland, in het huis der gemeente,
in het openbaar verschenen: Cornelis Adrianus Eijkelenboom, oud tweeentwintig jaren, arbeider,
geboren en wonende te Sliedrecht, voldaan hebben de aan zijne verplichting der Nationale Militie,
blijkens verklaring daarvan den vierden September dezes jaars afgegeven door den Commisaris des
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Konings in deze provincie, minderjarige zoon van Arie Eijkelenboom, arbeider, en van Teuntje
Boogaard, zonder beroep, beiden wonende te Sliedrecht en Janna Hartog, oud vijfentwintig jaren, zonder
beroep, geboren en wonende te Sliedrecht, meerderjarige dochter van Rokus Hartog, schipper, en van
Kornelia Kraaijeveld, zonder beroep, beiden wonende te Sliedrecht, zijnde de vaders alhier tegenwoordig toestemming gevende en verklarende dat ook de toestemming der moeders gevraagd geweest.
En verklaarden ons de echtgenooten bij deze te erkennen een kind genaamd Teuntje, geboren te
Sliedrecht, den zevenden September deze jaars.
Welke ons verzocht hebben het door hun voorgenomen huwelijk te voltrekken, waarvan de
afkondigingen hebben plaats gehad voor de buitendeur van het gemeente-huis alhier, de eerste op
Zondag den zevenden der maand Julij achttien honderd acht en zeventig en de tweede op den Zondag
daaraanvolgende de veertienden Julij.
Dien ten gevolge en na dat partijen, des gevraagd, elk afzonderlijk, aan ons, in tegenwoordigheid der na
te melden getuigen hebben verklaard : dat zij elkander aannemen tot echtgenooten, en dat zij
getrouwelijk al de pligten zullen vervullen, welke door de wet aan de huwelijken staat verbonden zijn,
zoo verklaren wij Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, in naam der wet, dat Cornelis Adrianus
Eijkelenboom en Janna Hartog voornoemde, door den echt aan elkander verbonden zijn.
Van al hetwelk wij deze Acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid der navolgende getuigen, met
namen Cornelis Hendrik Alblas, oud twee en dertig jaren, arbeider, Arie Visser oud zes en twintig jaren,
arbeider, en Leendert Versluis, oud twee en vijftig jaren, schipper, wonende te Sliedrecht, en Teunis
Keppel, oud zeven en veertig jaren, arbeider, wonende te Giesendam, zijne de getuigen niet verwant.
En hebben wij deze Acte na gedane voorlezing, geteekend met de echtgenooten, hunne vaders en de
getuigen,
C.A. Eijkelenboom J. Hartog A. Eijkelenboom A. Visser R. Hartog L. Versluis T. Keppel C. H. Alblas
ambtenaar
Huwelijkse bijlagen
No.114
5e Regiment infanterie.
Toestemming tot het aangaan van een Huwelijk.
Krachtens machtiging van het Ministerie van Oorlog, Speeling Generale Staf in dato 29 juni 1878, nr.
25 verleent de commanderende officier van opgemeld regiment bij deze toestemming tot het aangaan
van een huwelijk aan den milicien Eijkelenboom, Cornelis Adrianus, der lichting van 1875, uit de
gemeente Sliedrecht provincie Zuid Holland. Het bestuur der gemeente waar dit huwelijk is voltrokken
wordt verzocht onverwijld daarvan kennis te geven aan de hoofdadministratie des regiment te
Middelburg.
5e Regiment den 17 september 1878.
De commanderende
Sliedrecht, BS geboorten 1878, aktenr. 246, d.d. 9-9-1878
In het jaar achttien honderd acht en zeventig, den negenden der maand September, is voor Ons
Ambtenaar van de Burgerlijken Stand der Gemeente Sliedrecht, Provincie Zuid-Holland, verschenen :
Johannis Gottlieb Veenenbos bij de geboorte geweest, oud drieenvijftig jaren, van beroep vroedmeester,
wonende te Sliedrecht, dewelke ons heeft verklaard, dat op Zaterdag, den zevenden der maand
September dezes jaars, des namiddag ten drie ure, te Sliedrecht is geboren een kind van het vrouwelijk
geslacht, uit Janna Hartog, ongehuwd, zonder beroep en wonende te Sliedrecht, en aan dat kind te willen
geven de voornaam van Teuntje.
Welke aangifte en verklaring zijn geschied in tegenwoordigheid van Johannes Bekker, oud zesentwintig
jaren, van beroep kantoorbediende, wonende te Sliedrecht en van Pieter Freke, oud vijf en vijftig jaren,
van beroep veldwachter, wonende te Sliedrecht, als getuigen.
En hebben wij deze Akte, na gedane voorlezing, geteekend met den aangever en de getuigen.
G. Veenenbos J. Bekker P. Freke van Hattem (ambtenaar)
In gevolge art 38 van het Burgerlijk Wetboek wordt alhier aangetekend dat het kind in neven
(boven)staande acte gemeld is erkend bij huwelijks acte van Cornelis Adrianus Eijkelenboom, zie de
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moeder van gemeld kind. voltrokken voor den Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente
Sliedrecht den vijfden October 1800 acht en zeventig.
Sliedrecht, den 7 den October 1878.
Rijksambtenaar van den Burgerlijken Stand den gemeente Sliedrecht
van Hattem (ambtenaar)
Sliedrecht, BV, d.d. 3-5-1887, nummer van het boekdeel 1, nummer van het blad 367, volgnummer 1
t/m 5.
1. Eijkelenboom, Cornelis Adrianus, man, hoofd, geb. 9 december 1855, gehuwd, Nederlands
Hervormd, (Huizing) A 127g, (Vertrek) 3 mei 1887, Zwijndrecht.
2. Hartog, Janna, vrouw, vrouw, geb. 14 december 1852, gehuwd, Nederlands Hervormd, (Vertrek) 3
mei 1887, Zwijndrecht.
3. Eijkelenboom, Teuntje, vrouw, dochter, geb. 7 september 1878, Nederlands Hervormd, (Vertrek) 3
mei 1887, Zwijndrecht.
4. Eijkelenboom, Rokus, man, zoon, geb. 17 januari 1882, (Vertrek) 3 mei 1887, Zwijndrecht.
5. Eijkelenboom, Arie, man, zoon, geb. 8 december 1884, (Vertrek) 3 mei 1887, Zwijndrecht.
Sliedrecht, BS geboorten 1887, aktenr. 182, d.d. 4-7-1887
In het jaar achttien honderd zeven en tachtig, den vierden der maand Julij, is voor Ons Ambtenaar van
de Burgerlijken Stand der Gemeente Sliedrecht, Provincie Zuid-Holland, verschenen: Cornelis Adrianus
Eijkelenboom, oud tweeendertig jaren, van beroep arbeider, wonende te Sliedrecht*, dewelke ons heeft
verklaard, dat op Zongsdag, den derden der maand Julij dezes jaars, des avonds ten acht ure, te Sliedrecht
is geboren een kind van het mannelijke geslacht, uit Zijne huisvrouw Janna Hartog, zonder beroep,
huisvrouw van Cornelis Adrianus, arbeider mede wonende te Zwijndrecht, en aan dat kind te willen
geven de voornaam van Cornelis.
Welke aangifte en verklaring zijn geschied in tegenwoordigheid van Pieter Freke, oud vierenzestig jaren,
van beroep zonder, wonende te Sliedrecht en van Arie Boer, oud eenendertig jaren, van beroep agent
van politie, wonende te Sliedrecht, als getuigen.
En hebben wij deze Akte, na gedane voorlezing, geteekend met den aangever en de getuigen
C.A. Eijkelenboom P. Freke A.Boer ambtenaar
* Zwijndrecht, doorhaling van een woord en Renvooi goed gekeurd.
C.A. Eijkelenboom P. Freke A. Boer ambtenaar
Zwijndrecht, BS overlijdens 1888, aktenr. 24, d.d. 23-2-1888
In het jaar achttien honderd acht en tachtig, den drie en twintigste den maand februari, verschenen voor
mij Pieter Los Aartzoon, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Zwijndrecht: Cornelis
Adrianus Eijkelenboom, oud tweeen dertig jaren, gemeente veldwachter, wonende te Zwijndrecht en
Pieter Jacobus Ebbeler, oud vier en zeventig jaren, agent van Politie, wonende te Zwijndrecht welke mij
verklaard hebben, dat op den een en twintigste deze maand des namiddags ten negen ure, te Zwijndrecht
in het huis geteekend wijk B nummer 136 is overleden: Arie Eijkelenboom, oud drie jaren, geboren te
Sliedrecht en wonende alhier, zoon van den eerste aangever en van diens huisvrouw Janna Hartog,
zonder beroep, wonende beide alhier.
Waarvan door mij dadelijk deze akte is opgemaakt, aan de aangevers voorgelezen, en door mij met hun
ondertekend.
C.A. Eijkelenboom P.L. Aartzoon P.J. Ebbeler
Zwijndrecht, BS geboorten 1889, aktenr. 141, d.d. 31-8-1889
In het jaar achttien honderd negen en tachtig, den een en dertigste der maand augustus, verscheen voor
mij Ambtenaar van den Burgerlijken Stand de Gemeente Zwijndrecht: Cornelis Adrianus Eijkelenboom,
oud drie en dertig jaren, gemeente veldwachter, wonende te Zwijndrecht, welke mij verklaard heeft, dat
op den dertigste dezer maand des namiddag ten even over twaalf ure, te Zwijndrecht in het huis
geteekend C nummer 36 is bevallen van een kind van het vrouwelijke geslacht, Janna Hartog, zonder
beroep, wonende alhier, echtgenoote van den aangever, aan welk kind wordt gegeven de voornaam van
Ariena.
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Deze verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Johannes Jacobus Dimde, oud drie en twintig jaren,
ambtenaar der secretariaat, wonende te Zwijndrecht en van Leendert Sillers, oud vijf en twintig jaren,
zonder beroep, wonende te Dordrecht als getuigen.
Waarvan door mij dadelijk deze akte is opgemaakt, aan de aangevers voorgelezen, en door mij met hun
ondertekend.
C.A. Eijkelenboom J.J. Dimde L. Sillers
Sliedrecht, BV, d.d. 27-5-1891, nummer van het boekdeel 3, nummer van het blad 170/1, volgnummer
1 t/m 6.
1. Eijkelenboom, Cornelis Adrianus, man, hoofd, geb. 9 december 1855, Sliedrecht, gehuwd,
Nederlands Hervormd, Rijksveldwachter, (Huizing) T574, 27 mei 1891, Zwijndrecht, (Vertrek) 29
februari 1892, Dordrecht.
2. Hartog, Janna, vrouw, vrouw, geb. 14 december 1852, Sliedrecht, gehuwd, (Huizing) T574, 27 mei
1891, Zwijndrecht, overl. 12 januari 1892.
3. Eijkelenboom, Teuntje, vrouw, dochter, geb. 7 september 1878, Sliedrecht, ongehuwd, Nederlands
Hervormd, (Huizing) T574, 27 mei 1891, Zwijndrecht, (Vertrek) 29 februari 1892, Dordrecht.
4. Eijkelenboom, Rokus, man, zoon, geb. 17 januari 1882, ongehuwd, Nederlands Hervormd,
(Huizing) T574, 27 mei 1891, Zwijndrecht, (Vertrek) 3 september 1892, Dordrecht.
5. Eijkelenboom, Cornelis, geb. 3 juli 1888, Sliedrecht, ongehuwd, Nederlands Hervormd, (Huizing)
T574, 27 mei 1891, Zwijndrecht, (Vertrek) 29 februari 1892, Dordrecht.
6. Eijkelenboom, Ariena, vrouw, dochter, geb. 30 augustus 1889, Sliedrecht, ongehuwd, Nederlands
Hervormd, (Huizing) T574, 27 mei 1891, Zwijndrecht, (Vertrek) 29 februari 1892, Dordrecht.
Dordrecht, BV, d.d. 1-3-1892, nummer van het blad 390, volgnummer 1 t/m 9.
1. (Inschrijving) 1 maart 1892, Eijkelenboom, Cornelis Adrianus, man, hoofd, geb. 9 december 1855,
Sliedrecht, gehuwd, Nederlands Hervormd, Rijksveldwachter, (Huizing) Toulonschelaan 24 –
Geldeloozepad 27, (Vestiging) 29 februari 1892, Sliedrecht, (Vertrek) 5 april 1899, Klundert.
2. (Inschrijving) 1 maart 1892, Eijkelenboom, Teuntje, vrouw, dochter, geb. 7 september 1878,
Sliedrecht, Nederlands Hervormd, (Huizing) Toulonschelaan 24 – Geldeloozepad 27, (Vestiging)
29 februari 1892, Sliedrecht, (Vertrek) 5 april 1899, Klundert.
3. (Inschrijving) 1 maart 1892, Eijkelenboom, Cornelis, geb. 3 juli 1888, Sliedrecht, Nederlands
Hervormd, Nederlands Hervormd, (Huizing) Toulonschelaan 24 – Geldeloozepad 27, (Vestiging)
29 februari 1892, Sliedrecht, (Vertrek) 5 april 1899, Klundert.
4. (Inschrijving) 1 maart 1892, Eijkelenboom, Ariena, vrouw, dochter, geb. 30 augustus 1889,
Zwijndrecht, Nederlands Hervormd, (Huizing) Toulonschelaan 24 – Geldeloozepad 27, (Vestiging)
29 februari 1892, Sliedrecht, (Vertrek) 5 april 1899, Klundert.
5. (Inschrijving) 1 maart 1892, Bogaard, Teuntje, vrouw, moeder, geb. 19 februari 1825, Sliedrecht,
Nederlands Hervormd, (Huizing) Toulonschelaan 24 – Geldeloozepad 27, (Vestiging) 25 februari
1892, Vlaardingen, (Vertrek) 21 december 1893, Vlaardingen.
6. (Inschrijving) 1 maart 1892, Eijkelenboom, Rokus, man, zoon, geb. 17 januari 1882, Nederlands
Hervormd, (Vestiging) 3 augustus 1892, Sliedrecht, (Vertrek) 5 april 1899, Klundert.
7. (Inschrijving) 20 december 1893, Stormezand Maatje Janna, vrouw, vrouw, geb. 1 maart 1862,
Wissekerke, gehuwd, Nederlands Hervormd, (Vestiging) 19 december 1883, Zwijndrecht,
(Vertrek) 5 april 1899, Klundert.
8. Eijkelenboom, Arie Anthonie, man, zoon, geb. 10 september 1895, Dordrecht, Nederlands
Hervormd, (Vertrek) 5 april 1899, Klundert.
9. Eijkelenboom, Johanna Wilhelmina, vrouw, dochter, geb. 5 april 1898, Dordrecht, Nederlands
Hervormd, (Vertrek) 5 april 1899, Klundert.
Zwijndrecht, BS huwelijken 1893, aktenr. 95, d.d. 14-12-1893
In het jaar achttien honderd drie en negentig, den veertiende, der maand December, verscheen voor mij
Dirk van Pelt, Ambtenaar van de Burgerlijken Stand der Gemeente Zwijndrecht: Cornelis Adrianus
Eijkelenboom, oud acht en dertig jaren, Rijksveldwachter, wonende te Dordrecht, meerderjarige zoon
van Arie Eijkelenboom, overleden en Teuntje Bogaard, zonder beroep, wonende te Vlaardingen, en
weduwenaar van Janna Hartog en Maatje Janna Stormezand, oud een en dertig jaren, zonder beroep,
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wonende te Zwijndrecht, meerderjarige dochter van Anthonie Stormezand, rijstpelmolenaar en Johanna
Wilhelmina van Heulen, zonder beroep, beiden wonende alhier, welke mij verzocht hebben hun
Huwelijk te voltrekken, waarvan de afkondigingen zonder stuiting zijn geschied in de gemeenten te
Dordrecht den derden en den tiende dezer maand.
En hebben beide partijen aan mijn overlegd: De extract geboorte akte van den bruidegom geboren te
Sliedrecht, zijn bewijs van voldoening van de Nationale Militie. De extract geboorte akte der bruid,
geboren te Wissekerke. Het bewijs dat de voormeld afkondigingen te Dordrecht zonder stuiting zijn
geschied.
Daarna heb ik hun afgevraagd, of zij elkander tot Echtgenoten en getrouwelijk al de plichten zullen
vervullen, welke door de Wet aan de huwelijke staat zij verbonden, dat door ieder hunnen toestemming
beantwoord is, waarop ik in naam der Wet heb verklaard dat Cornelis Adrianus Eijkelenboom en Maatje
Janna Stormezand door den echt aan elkander zijn verbonden.
Alles in tegenwoordigheid van Aart Bisschop, oud negen vijftig jaren, schoenmaker, Leendert van der
Hare, oud twee en vijftig jaren, winkelier, Dirk Arnoldus Staat, oud een en vijftig jaren, broodbakker,
Leendert Peetusman, oud een en twintig jaren, gehuwd, koetsier, alle wonende alhier.
En is hiervan door mij opgemaakt deze akte en na voorlezing is ondertekend
C.A. Eijkelenboom M.J. Stormezand A. Bisschop L. van der Hare D.A. Staat L. Peetusman D. van Pelt
Dordrecht, BS geboorten 1989, aktenr.335, d.d. 5-4-1898
De zesde April achtien honderd acht en negentig is voor mij, Meester Jan Hordijk, ambtenaar van de
burgelijke stand der gemeente Dordrecht, verscheenen: Cornelis Adrianus Eijkelenboom, oud twee en
veertig jaren, van beroep Rijksveldwachter, wonende in deze gemeente, die heeft verklaard, dat alhier
op den vijfde April achtien honderd acht en negentig des, middags half drie uren, in het huis geteekend
27 aan het Geldeloozepad is gebooren een kind van het vrouwelijk geslacht uit zijn echtgenoot Maatje
Janna Stormezand, zonder beroep wonende alhier.
Aan welk kind gegeven worden de voornamen Johanna Wilhelmina.
Deze aangifte van geboorte is geschied in tegenwoordigheid van Hennie Sonessa Blauding, ambtenaar
52 jaar, Johan Diederik zeven en veertig jaar beroep gemeenteambtenaar wonende alhier.
Waarvan deze akte opgemaakt die na voorlezing is ondergeteekend door mij de aangever en de getuigen.
C.A. Eijkelenboom H.S. Blauding J. Diederik ambtenaar
Klundert, BV d.d. 5-4-1899, nummer van het boekdeel 14, nummer van het blad 161 (473-502),
volgnummer 1 t/m 12.
1. (Inschrijving) 18 april 1899, Eijkelenboom, Cornelis Adrianus, hoofd, man, gehuwd, 9, december,
1855, Sliedrecht Noord Brabant, Gereformeerd, Rijksveldwachter, (Vestiging) 5 april 1899,
Dordrecht, (Vertrek) 22 juni 1901, Breda, (Aanmerking) in de strafgevangenis.
2. (Inschrijving) 18 april 1899, Stormezand, Maatje Janna, vrouw, vrouw, gehuwd, 1, maart, 1862,
Wissekerke Noord Brabant, Gereformeerd, (Vestiging) 5 april 1899, (Vertrek) 11 november 1908,
Rotterdam.
3. (Inschrijving) 18 april 1899, Eijkelenboom, Teuntje, dochter, vrouw, ongehuwd – gehuwd 30 april
1903, 7, september, 1878, Sliedrecht Noord Brabant, Gereformeerd, (Vestiging) 5 april 1899,
Dordrecht, (Aanmerking) overgebracht naar T 5 481.
4. (Inschrijving) 18 april 1899, Eijkelenboom, Rokus, zoon, man, ongehuwd, 17, januari, 1882,
Sliedrecht Noord Brabant, Gereformeerd, (Vestiging) 5 april 1899, Dordrecht, (Vertrek) 16 februari
1900, Zwijndrecht Zuid-Holland.
5. (Inschrijving) 18 april 1899, Eijkelenboom, Cornelis, zoon, man, ongehuwd, 3, juli, 1887,
Sliedrecht Noord Brabant, Gereformeerd, (Vestiging) 5 april 1899, (Vertrek) 11 november 1908,
Rotterdam.
6. (Inschrijving) 18 april 1899, Eijkelenboom, Ariena, dochter, vrouw, ongehuwd, 30, augustus, 1889,
Sliedrecht Noord Brabant, Gereformeerd, (Vestiging) 5 april 1899, (Vertrek) 15 september 1908,
Sliedrecht Zuid-Holland.
7. (Inschrijving) 18 april 1899, Eijkelenboom, Arie Anthonie, zoon, man, ongehuwd, 10, september,
1895, Dordrecht Noord-Brabant, Gereformeerd, (Vestiging) 5 april 1899, (Vertrek) 11 november
1908, Rotterdam.
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8.

(Inschrijving) 18 april 1899, Eijkelenboom, Johanna Wilhelmina, dochter, vrouw, ongehuwd, 5,
april, 1898, Dordrecht Noord-Brabant, Gereformeerd, (Vestiging) 5 april 1899, (Vertrek) 11
november 1908, Rotterdam.
9. (Inschrijving) 20 februari 1900, Eijkelenboom, Anna, dochter, vrouw, ongehuwd, 19, februari,
1900, Klundert, Gereformeerd, (Vertrek) 11 november 1908, Rotterdam.
10. (Inschrijving) 21 maart 1901, Eijkelenboom, Rokus, zoon, man, ongehuwd, 17, januari, 1882,
Sliedrecht Noord Brabant, Gereformeerd, (Vestiging) 13 maart 1901, Zwijndrecht, (Vertrek) 22 mei
1902, Rotterdam.
11. (Inschrijving) 27 juni 1903, Eijkelenboom, Cornelis Adrianus, hoofd, man, gehuwd, 9, december,
1855, Sliedrecht Noord Brabant, Gereformeerd, (Vestiging) 24 juni 1903, Breda, (Vertrek) 11
november 1908, Rotterdam.
12. (Inschrijving) 7 februari 1905, Eijkelenboom, Anthonia Johanna Wilhelmina, dochter, vrouw,
ongehuwd, 7, februari, 1905, Klundert Noord-Brabant, Gereformeerd, (Vertrek) 11 november 1908,
Rotterdam.
Klundert, BS huwelijken 1903, aktenr. 10, d.d. 30-4-1903
Heden den dertigsten april negentienhonderd drie, zijn voor mij Ambtenaar van den Burgerlijken Stand
der Gemeente Klundert, in het huis der gemeente in het opbaar verschenen ten einde hun voorgenomen
huwelijk te voltrekken: Cornelis van de Meeberg, oud twee en twintig jaren, arbeider, geboren en
wonende te Klundert, minderjarige zoon van Govert van de Meeberg, arbeider, en van Sija de Vos,
zonder beroep, beiden wonende te Klundert, thans hier tegenwoordig en hunnen toestemming gevende
tot de voltrekking van dit huwelijk, en Teuntje Eijkelenboom, oud vier en twintig jaren, zonder beroep,
geboren te Sliedrecht, wonende te Klundert, meerder jarige dochter van Cornelis Adrianus Eijkelenboom, zonder beroep, wonende te Klundert, en van Janna Hartog, overleden.
De vader der bruid geeft toestemming tot de voltrekking van dit huwelijk bij akte, verleden voor den
Heer Kornelis Willem Manis, notaris te Klundert.
De Afkondigingen hebben alhier zonder stuiting plaats gehad op de Zondagen den negentiende en de
zesentwintigsten april dezes jaars.
Door comparanten zijn aan mij overgelegd de navolgende stukken, te weten :
a. een uittreksel uit de geboorte akte den bruidegom voorwended
b. Een uittreksel uit de geboorte akte der bruid voorwended
c. De notariele toestemming tot het aangaan van dit huwelijk
d. Een uittreksel uit de overlijden van de moeder der bruid
e. Een bewijs van voldoening aan de Wet op de Nationale Militie
Nadat door comparanten in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen de verklaring is afgelegd, dat
zij elkander aannemen tot echtgenoote en getrouw alle plichten zullen vervullen, welke de wet aan den
huwelijken staat verbindt, is door mij, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, in naam der wet verklaard,
dat Cornelis van de Meeberg en Teuntje Eijkelenboom door den echt met elkander zijn verbonden.
Deze huwelijksvoltrekking heeft plaats gehad in tegenwoordigheid van Egbert Arie Boot, oud
vijfenveertig jaren, Gemeente Secretaris en ontvanger, Leendert Jan Geuze, oud drieendertig jaren,
Gemeente veldwachter, Cornelis van de Ree, oud zesentwintig jaren, Gemeente bode, en Willem
Meeuse, oud eenenvijftig jaren, kleermaker allen wonende te Klundert.
Waarvan deze akte is opgemaakt, welkena gedane voorlezing door mij is ondertekend met de beide
echtgenooten, den vader den echtgenooten en de getuigen, hebbende de ander der echtgenoote verklaard,
uit hoofde van ongeleerdheid niet te kunnen schrijven of naamtekenen
C. van de Meeberg T. Eijkelenboom G van de Meeberg C. van de ree E.A. Boot L.J. Geuze ambtenaar
Rotterdam, BS huwelijken 1915, aktenr. 1131, d.d. 19-5-1915
Heden negentien Mei negentien honderd vijftien, zijn voor Mij, Ambtenaar den burgerlijke stand van
Rotterdam, verschenen ten einde een huwelijk aan te gaan: Johannes Anthonius Eusman, oud
vierentwintig jaren, machinist, geboren alhier, wonende te Amsterdam, meerderjarige zoon van Dirk
Eusman, oud negenenveertig jaren, machinesmeerderen en Gerarda de Wild, oud vijftig jaren, zonder
beroep, beiden wonende alhier en Ariena Eijkelenboom, oud vijfentwintig jaren, zonder beroep, geboren
te Zwijndrecht, wonende alhier, meerderjarige dochter van Cornelis Adrianus Eijkelenboom, oud vierenvijftig jaren, portier, wonende alhier en Janna Hartog, overleden. De ouders van den bruidegom en de
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vader van de bruid, al hier tegenwoordig, verklaarden tot dit huwelijk hunne toestemming te geven. De
afkondiging van dit huwelijk is alhier en te Amsterdam onverhinderd geschied op acht Mei deze jaars.
Ik heb bruidegom en bruid afgevraagd of zij elkander nemen tot echtgenooten en getrouwelijk alle de
plichten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn.
Nadat deze vragen door hen bevestigend beantwoord werden, heb ik, in naam der wet uitspraak gedaan,
dat zij door het huwelijk aan elkander zijn verbonden. Als getuigen waren tegenwoordig: Theodorus
Kloeg, oud eenenveertig jaren en Tjiepke Steenaart, oud zevenendertig jaren, beiden bediende en
wonende alhier
Waar van Akte, welke overeenkomstig de Wet is voorgelezen
J.A. Eusman D. Eusman A. Eijkelenboom C.A. Eijkelenboom J.a. de Wild Th. Kloeg T. Steenaart
ambtenaar
Rotterdam, BS huwelijken 1922, aktenr. 511, d.d. 15-2-1922
Heden vijftien Februari negentienhonderd twee en twintig zijn voor mij, Ambtenaar van de burgerlijken
stand van Rotterdam, in het openbaar, in het huis der gemeente, verschenen ten einde een huwelijk aan
te gaan: Klaas Bekker, oud vijfetwintig jaren, metaalbewerker, geboren te IJsselmonde, wonende alhier,
meerderjarige zoon van Martinus Bekker, overleden en Jaapje Barendregt, oud vierenzestig jaren, zonder
beroep, wonende alhier en Johanna Wilhelmina Eijkelenboom, oud drie en twintig jaren, zonder beroep,
geboren te Dordrecht, wonende alhier, meerderjarige dochter van Cornelis Adrianus Eijkelenboom, oud
zesenzestig jaren, tuinopzichter en Maartje Janna Stormezand, oud negen en vijftig jaren, zonder beroep,
beiden wonende alhier.
De moeder van de bruidegom en de ouders van de bruid, alhier tegenwoordig, verklaarden tot dit
huwelijk hunne toestemming te geven.
De afkondiging van dit huwelijk is alhier onverhinderd geschied op vier Februari dezes jaars.
Ik heb bruidegom en bruid afgevraagd of zij elkander nemen tot echtgenooten en getrouwelijk alle de
plichten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn.
Nadat deze vragen door hen bevestigend beantwoord werden, heb ik, in naam der wet, uitspraak gedaan,
dat zij door het huwelijk aan elkander zijn verbonden. Als getuigen waren tegenwoordig : Martinus Ivo,
oud een en veertig jaren en Adrianus van Pernis, oud drie en veertig jaren, beiden bediende en wonende
alhier
Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.
K. Bekker J. Barendregt J.W. Eijkelenboom C.A. Eijkelenboom M.J. Stormezand M. Ivo A. Pernis
ambtenaar
Rotterdam, BS overlijdens 1927 F37, aktenr. 4504, grafnr. 2987, d.d. 4-11-1927
Heden vier november negentienhonderd zeven en twintig verschenen voor mij, Ambtenaar van den
burgerlijken stand van Rotterdam: Willem Voorwenden, oud èènenvijftig jaren, lijkbezorger, wonende
alhier en Johannes Rosier, oud zeven en vijftig jaren, zonder beroep, wonende alhier, die verklaarden,
dat op drie november dezes jaars, des voor middag te twee uur, alhier is overleden Cornelis Adrianus
Eijkelenboom, oud èèn en zeventig jaren, geboren te Sliedrecht, wonende alhier, zonder beroep, eerder
weduwenaar van Janna Hartog, laatst echtgenoot van Maartje Janna Stormezand, zoon van Arie
Eijkelenboom en Teuntje Boogaard, beiden overleden. Waarvan akte, welke overeenkomstig, de wet is
voorgelezen.
Gemeente archief Rotterdam
Rotterdam, BS overlijdens 1940 A6, aktenr. 61, grafnr. 118, d.d. 3-1-1940
Heden drie januari negentienhonderd veertig verscheen voor mij, Ambtenaar van den burgerlijken stand
van Rotterdam: Rieke Hermanus, oud éénenvijftig jaren, lijkbezorger, wonende alhier, die verklaarden
dat op één janurai dezes jaars, des voor middag te elf uur, alhier is overleden Stormezand, Maatje Janna,
oud zevenenzeventig jaren, geboren te Wissekerke, wonende alhier, zonder beroep, weduwe van
Eijkelenboom, Cornelis Adrianus, dochter van Stormezand, Arthonie en van Keulen, Johanna
Wilhelmina, beide overleden. De aangever heeft mij verklaard van het overlijden uit eigen wetenschap
kennis te dragen.
Waarvan akte, welke is voorgelezen.
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IX. Wouter Eijkelenboom, geb. Sliedrecht 15 augustus 1865, overl. Vlaardingen 23 maart 1931,
tr. 1e Vlaardingen 29 mei 1889 Gerritje Blijenburg, geb. Vlaardingen 10 november 1862, overl.
Vlaardingen 1 oktober 1893, dr. van Leendert Blijenburg en Cornelia Struijs, tr. 2e Vlaardingen
22 mei 1895 Cornelia Stam, geb. Vlaardingen 4 maart 1866, overl. Vlaardingen 10 december
1948, dr. van Paulus Stam en (?).
Uit het eerste huwelijk:
1.
Levenloos kind van het mannelijke geslacht, Vlaardingen 1 april 1890;
Uit het tweede huwelijk:
2.
Teuntje Haasje, geb. Vlaardingen 27 februari 1896, overl. Vlaardingen 4 september
1896.
3.
Arie Paulus Eijkelenboom, geb. Vlaardingen 9 juni 1897, tr. E.M.A. de Ligt, overl.
Vlaardingen 14 november 1950.
4.
Haasje Teuntje, geb. Vlaardingen 23 maart 1899, overl. Vlaardingen 24 juli 1899.
5.
Teuntje Haasje, geb. Vlaardingen 7 januari 1907, overl. Vlaardingen 4 april 1907.
Bronnen
Sliedrecht, BS geboorten 1865, aktenr. 172, d.d. 16-8-1865
In het jaar achttien honderd vijfenzestig, den zestienden der maand augustus, is voor ons Jan Adrianus
van Hattem, Burgermeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Sliedrecht, Provincie
Zuid-Holland, verschenen: Johannus Gottliep-Veenebos, bij de geboorte geweest, oud veertig jaren, van
beroep vroedmeester, wonende te Sliedrecht, dewelke ons heeft verklaard, dat op dinsdag, den
vijftienden der maand augustus dezes jaars, des morgens ten acht ure, te Sliedrecht, is geboren een kind
van het mannelijk geslacht, uit Teuntje Bogaard, zonder beroep, huisvrouw van Arie Eijkelenboom,
arbeider, wonende te Sliedrecht en aan dat kind te willem geven de voornaam van Wouter.
Welke aangifte en verklaring zijn geschied in tegenwoordigheid van Pieter Boer, beroep, grafgraven,
wonende te Sliedrecht, en van Teunis Moret, beroep Klerk, wonende te Sliedrecht, als getuigen.
En hebben wij deze acte, na gedane voorlezing geteekend, met den komparanten en de beide getuigen.
J.G. Veenebos P. Boer T. Moret J.A. van Hattem
Vlaardingen, BS huwelijken 1889, aktenr. 30, d.d. 29-5-1889
In het jaar een duizend acht honderd negen en tachtig, den negen en twintigsten Mei verscheen voor Ons,
Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Vlaardingen, op het Raadhuis aldaar: Wouter
Eijkelenboom, van beroep arbeider, oud drie en twintig jaren, geboren te Sliedrecht, blijkens de aan Ons
overgelegde akte van de Burgerlijken Stand, wonende alhier, meerderjarige zoon van Arie
Eijkelenboom, overleden, blijkens hierbij overgelegde overlijdens akte en van Teuntje Bogaard, zonder
beroep, alhier woon achtig, hierbij tegenwoordig en toestemming verleenende en Gerritje Blijenburg,
zonder beroep, oud zes en twintig jaren, geboren te Vlaardingen, ingevolge de mede aan Ons overgelegde
akte van den Burgerlijken Stand wonende alhier, meerderjarige dochter van Leendert Blijenburg,
overleden blijkens hierbij overgelegde overlijdens akte, en van Cornelia Struijs, zonder beroep, alhier
woonachtig, hierbij tegenwoordig en toestemming verleenende.
Welke Ons verzocht hebben het door hen voorgenomen huwelijk te voltrekken, waarvan de
afkondigingen zijn geschied voor de hoofddeur van het Raadhuis alhier, op den negentienden en zes en
twintigsten Mei deze jaars
Geene verhindering tegen de voltrekking van het huwelijk ter onzer kennis gebracht zijnde, hebben Wij
hun afgevraagd of zij elkander aannemen tot echtgenooten en getrouw al de plichten zullen vervullen,
welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn, hetwelk door hun uitdrukkelijk met ja is
beantwoord. En verklaarden Wij hierop, in naam der wet, dat zij door den echt aan elkander zijn
verbonden.
Van hetwelk Wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Arie Noordhoek, oud acht en
veertig jaren, bakker Hillen Adrianus van der Baard, oud vijf en twintig jaren, bode, beiden niet verwant,

48
Dit document is afkomstig van www.hogenda.nl

Klik hier voor het totale register van Genealogieën.

Jacobus Blijenburg, oud een en vijftig jaren, schoenmaker, Arie Struijs, oud twee en vijftig jaren,
zeeman, beiden oom den bruid, allen hier woonachtig
En hebben de partijen, en getuigen deze met Ons, na gedane voorlezing, onderteekend, verklarende de
moeders van bruidegom en bruid niet te kunnen schrijven
W. Eijkelenboom H.A. v/d Baard G. Blijenburg J.Blijenburg A. Noordhoek A. Struijs ambtenaar
Vlaardingen, BS huwelijken 1895, aktenr. 38, d.d. 22-5-1895
In het jaar een duizend acht honderd vijf en negentig, den twee en twintigsten Mei verscheen voor Ons,
Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Vlaardingen, op het Raadhuis aldaar: Wouter
Eijkelenboom, van beroep arbeider, oud negen en twintig jaren, geboren te Sliedrecht, blijkens de aan
Ons overgelegde akte van den Burgerlijken Stand, wonende alhier. Welke aan ons een bewijs van zijne
weldoening aan de Nationale militie heeft overgelegd, Weduwenaar van Gerritje Blijenburg, blijkens
hierbij overgeleg de overlijdens akte, meerderjarige zoon van Arie Eijkelenboom, overleden blijkens
hierbij overlegd de overlijdens akte, en van Teuntje Bogaard, zonder beroep, alhier woon achtig, hierbij
tegenwoordig en toestemming verklarend en Cornelia Stam, zonder beroep, oud negen en twintig jaren,
geboren te Vlaardingen, ingevolgde de mede aan Ons overlegde akte van den Burgerlijken Stand,
woonend alhier, meerderjarige dochter van Paulus Stam en van (?) van der Hilt, beiden overleden,
blijkens hierbij overgelegde overlijdens akte.
Welke Ons verzocht hebben het door hen voorgenomen huwelijk te voltrekken, waarvan de
afkondigingen zijn geschied voor de hoofddeur van het Raadhuis alhier, op den twaalfde en negentienden
Mei deze jaars.
Geene verhindering tegen de voltrekking van het huwelijk ter onzer kennis gebracht zijnde, hebben Wij
hun afgevraagd of zij elkander aannemen tot echtgenooten en getrouw al de plichten zullen vervullen,
welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn, hetwelk door hun uitdrukkelijk met ja is
beantwoord. En verklaarden Wij hierop, in naam der wet, dat zij door den echt aan elkander zijn
verbonden.
Van hetwelk Wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Frans Stam, oud zes en veertig
jaren, timmerman, oom des bruid, Hillen Adrianus van der Baard, oud een en dertig jaren, fondsbode,
Pieter Stam, oud drie en veertig jaren, stoombootmatroos, oom des bruid, allen wonende alhier
En hebben de partijen, en getuigen deze met Ons, na gedane voorlezing, onderteekend verklarende de
moeder des bruidengom niet te kunnen schrijven.
W. Eijkelenboom P. Stam C. Stam Stam P. Stam H.A. v/d Baard ambtenaar
Vlaardingen, BV, volgnummer 1 t/m 10.
1. (Inschrijving) 5 juni 1889, Eijkelenboom, Wouter, man, hoofd, geb. 15 augustus 1865, Sliedrecht,
gehuwd, Nederlans Hervormd, arbeider, (Huizing) R158 R274 G25 S35 Ridderstraat 14,
(Aanmerking) R folie351/2.
2. (Inschrijving) 5 juni 1889, Blijenburg, Gerritje, vrouw, vrouw, geb. 10 november 1865,
Vlaardingen, gehuwd, Nederlans Hervormd, overl. 1 oktober 1893, (Aanmerking) G folie 275/6.
3. (Inschrijving) 25 maart 1891, Bogaard, Teuntje, vrouw, moeder, geb. 19 februari 1825, Sliedrecht,
weduwe, Nederlans Hervormd, (Vertrek) 25 februari 1892, Dordrecht, (Aanmerking) R folie 351/1.
4. (Inschrijving) 23 december 1893, Bogaard, Teuntje, vrouw, moeder, geb. 19 februari 1825,
Sliedrecht, weduwe, Nederlans Hervormd, (Inschrijving) 21 december 1893, Dordrecht, (Vertrek)
6 juni 1895, Sliedrecht.
5. (Inschrijving) 29 mei 1895, Stam, Cornelia, vrouw, vrouw, geb. 4 maart 1866, Vlaardingen,
gehuwd, Nederlans Hervormd, (Aanmerking) G folie 209/10.
6. (Inschrijving) 7 juli 1895, Stam, Klarina, vrouw, gehuwd-zuster, geb. 4 oktober 1878, Vlaardingen,
Nederlans Hervormd, (Aanmerking) H folie 1/25 en G folie 90/9.
7. (Inschrijving) 27 februari 1896, Eijkelenboom, Teuntje Haasje, vrouw, dochter, geb. 27 februari
1896, Vlaardingen, Nederlans Hervormd, overl. 4 september 1896.
8. (Inschrijving) 9 juni 1897, Arie Paulus, man, zoon, geb. 9 juni 1897, Vlaardingen, ongehuwd,
Nederlands Hervormd.
9. (Inschrijving) 23 maart 1899, Eijkelenboom, Haasje Teuntje, vrouw, dochter, geb. 22 maart 1899,
Vlaardingen, ongehuwd, Nederlands Hervormd, overl. 24 juli 1899.
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10. (Inschrijving) 15 december 1899, Stam, Klarina, vrouw, ongehuwd-zuster, geb. 4 oktober 1878,
Vlaardingen, ongehuwd, Nederlands Hervormd, dienstbode, (Aantekening) v/d nr 106-13.
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