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Boedelbeschrijving en verkoop van de boedel van Tanneke Kranendonk 
(1826-1885) echtgenote van Cornelis Pieter Waalboer (1831-1880) 

 
Cornelis Pieter Waalboer, zoon van Cornelis en Pieternella Nelemans, overleed op 23 januari 1880 op 
48-jarige leeftijd (blz. 109 in ‘400 jaar Waalboer’). Van de tien kinderen waren er toen al vijf op jonge 
leeftijd overleden. Het jongste kind Koos (Jacobus) was negen jaar. Na het overlijden van haar man 
deed Tanneke op 24 juni de pacht van het land, ongeveer 3 hectare (30.000 m2) aan de Hoge Zeedijk 
in Zevenbergen, over aan Jonas van Straten. Op 5 maart 1885 overleed Tanneke te Zevenbergen. De 
dochters Pieternella en Cornelia waren toen 28 en 26 jaar oud. Zoon Cornelis Johannes was in 1882 
overleden. De twee zonen Boudewijn Jacobus en Koos waren toen 20 en 14 jaar oud. Als voogd over 
de jongens werd neef Boudewijn Michiel aangesteld. Boudewijn Michiel was de  zoon van Anna 
Waalboer, de schoonzuster van Tanneke.  Hij woonde na het huwelijk van zijn moeder in 1848 bij 
oom Cornelis Pieter en tante Tanneke (blz. 142). 
Na het overlijden van Tanneke werd door notaris Bastiaan van de Werk op 1 mei 1885, in 
tegenwoordigheid van de twee dochters Cornelia en Pieternella en Boudewijn Michiel Waalboer, een 
boedelbeschrijving opgemaakt. Het huis en de schuur stonden op een erf (twee percelen) van 
ongeveer 1.200 m2. Deze percelen waren gehuurd. 
Op 5 mei 1885 vond de verkoop van de boedel plaats.  
Jacobus (Koos) was de vader van onder andere Gerrit (1907-1973), Boudewijn (1918-1982) en Pieter 
Waalboer (1923-1966). 
 

Situatie rond 1885. Bron: Kadaster topotijdreis.nl 
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De boedel uit de nalatenschap van Tanneke werd verkocht op 5 mei 1885: 
 
eene koe aan Cornelis Das, Willem van der Made en 
Cornelis Notenboom voor acht en tachtig gulden ƒ   88  
eene koe aan Arie Hagens voor acht en negentig gulden     98  
mest voor zes en twintig gulden     26  
rommel  voor een gulden zestig cents     1 60 
dito voor dertig cents       30 
karn voor drie gulden vijf en twintig cents     3 25 
kuip voor tachtig cents       80 
kuip voor dertig cents       30 
ton voor vijf en zestig cents       65 
hout voor zestig cents       60 
kippenvoer een gulden zestig cents     1 60 
klok voor zeven gulden vijftig cents     7 50 
kabinet een gulden     1  
ladetafel voor vijftig cents       50 
rommel voor vijf en veertig cents       45 
schilderijen voor vijftien cents       15 
tafel voor twintig cents       20 
tafel voor veertig cents       40 
kachel voor vijftig cents       50 
stoelen voor vijftig cents       50 
beddegoed voor een gulden     1  
aardappelen voor een gulden vijftig cents     1 50 
aardewerk voor vijf en twintig cents       25 
emmer voor veertig cents       40 
twee emmers voor vijf en zeventig cents       75 
ijzeren pot voor veertig cents       40 
emmer voor twintig cents       20 
kuip voor vijf en zeventig cents       75 
ton voor tien cents       10 
mand voor vijftien cents       15 
lantaarn voor veertig cents       40 
spiegel voor tien cents       10 
gordijn voor tien cents       10 
twee jassen voor vijftig cents       50 
Samen twee honderd acht en dertig gulden negentig cents     238 90 

 
In de boedelbeschrijving komen we verder tegen: 
 
In gereed geld is aanwezig vijf en zeventig cents -----------------------------------------------                       75  
Geene baten meer te vermelden zijn wij overgegaan tot de beschrijving der 
 

Lasten 
Een hypothekaire schuldvordering ten behoeve van Johannes van Aken te Zevenbergen. Schuldig 
beleden bij akte den vijfden Mei achttienhonderd tweeënzeventig voor mij notaris verleden, onder 
verband van voorschreven opstand groot achthonderd vijfentwintig gulden ---------------     ƒ 825 
Waarvoor de renten tegen vijf percent het jaar verschuldigd zijn sedert een Mei 
achttienhonderd vierentachtig 
Eene rekening van denzelfde groot honderdveertig guldens twee en veertig cents ---------     114   42 
Eene onderhandse Schuldbrief ten behoeve van den ondergetekende notaris dato  
twintig Maart achttienhonderd zes en zeventig groot honderd vijftig gulden -----------------    150 
Waarvan de renten tegen vijf percent in het jaar verschuldigd zijn sedert twintig Maart 
achttienhonderd drieëntachtig 
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 De navolgende rekeningen van 
Jan Geleijns, winkelier, alhier aan de Haven voor betaalde begrafeniskosten  
vijfendertig gulden ---------------------------------------------------------------------------------------------     35 
Kruys, alhier twee gulden en negen cents ----------------------------------------------------------------       2   09 
H. Bouwmeester negen gulden negentig cents --------------------------------------------------------         9   90 
M.J. de Lint, alhier tachtig gulden vijfenvijftig cents --------------------------------------------------       80  55 
J. Goverde, alhier drie gulden vijfentwintig cents -----------------------------------------------------          3  25 
Pieter van Boxel, alhier zevenentwintig gulden drieentachtig cents -----------------------------        27  83 
De voogd Boudewijn Waalboer, zeven gulden vijftig cents -----------------------------------------          7  50 
Samen twaalfhonderd vijfenvijftig gulden vierenvijftig cents------------------------------------- ƒ   1255  54 
 

Titel en papier 
Een afschrift der akte den eenentwintigsten Maart achttienhonderd tweeënzeventig voor mij notaris 
verleden waarbij door Cornelis Waalboer word gehuurd het voormeld onroerend goed. 
Niets meer bedacht kunnende worden wat op deze beschrijving behoort te worden gebracht 
behoudens de rechten van partijen en van derden, hebben wij de beschreven goederen gelaten 
onder de bewaring van Pieterella Waalboer, voornoemd, die verklaart zich daarmede te belasten en 
dezelve te zullen opleveren daar en waar het behoort, waarna zij in onze handen heeft afgelegd den 
eed dat zij niets van voorschreven boedel heeft verduisterd, niets gezien heeft noch weet dat iets is 
verduisterd geworden. 
En zijn wij met dit alles bezig geweest den voormiddag van tien tot twaalf ure. 
Van al  hetwelk het  tegenwoordig  procesverbaal is opgemaakt op tijd en plaats voorschreven in 
tegenwoordigheid van voorgenoemde getuigen. 
En hebben de comparanten met den schatter, de getuigen en mij notaris deze akte onmiddellijk na 
voorlezing ondertekend.  
       

Cornelia  
 Pieternella   

Boudewijn 
Leendert van Exel 
(zwager      
Tanneke) 
 
 
 

 
Ongeveer drie maanden na het overlijden, op 16 juni 1885, werd ten overstaan van notaris Van de 
Werk het onroerend goed verkocht aan Johannes van Aken tegen een bedrag van  ƒ 825,--. 
“Den opstand van een huis en schuur met het recht van huur voor den grond tot den elfden November 
achttienhonderd eenennegentig der perceelen staande en gelegen te Zevenbergen aan den Achterdijk 
kadaster Sectie I nummers 772 en 773 samen groot drie aren vijftig centiaren en achten aren vijfig 
centiaren”. 
 
 
 

 
 


