
Transcriptie Notarisakte 25-08-1879, inzake inventaris, Carolus Suanet (28-09-1851), 
aktenr.5518 (markeerder is het beroep van de persoon die in de Antwerpse haven de 
goederen telt). De echtgenote Bogina Kramer was waarschijnlijk zijn tante. 
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Heden maandag 25 augustus achttienhonderd en negen en zeventig tien ure voormiddag. 
Een verzoek van den heer Karel Suanet, markeerder wonende te Antwerpen. 
Handelende als voogd over: 
1 Adriana van Dijk, 
2 Catharina Jantje van Dijk, 
twee enige en nog minderjarige kinderen gesproten uit het huwelijk van wijlen den heer 
Steffen van Dijk en wijlen dienst echtgenote vrouw Bogina Kramer beide te Antwerpen 
overleden zij op twintig januari achttienhonderd en negen en zeventig en hij op twaalf 
augustus van zelve jaar. 
Zijnde genoemde minderjarige gevolg en blijk enige vertegenwoordigers en wettige 
erfgenamen van wijle hunne genoemde ouders. 
In bijzijn en ter tegensprake van den heer Emilius Waldkiers, klerk wonende te Antwerpen. 
Handelende als toezichtvoogd over de genoemde minderjarige van Dijk. 
Tot welke hoedanigheden van voogd en toeziend voogd de heren Suanet en Waldkiers zijn 
genoemd geworden bij familie beraming gehouden voor den bijgevoegden heer 
Vrederechter van het noord kantoor der stad en omstreken van Antwerpen den 
negentienden augustus achttienhonderd negen en zeventig. 
Tot behouden en rechten der belangen van partijen en van alle andere die het moge 
aangaan, zonder eenige nadelige erkentenis. 
Wordt voor ons Joannes franciscus Belloy, Notaris te Antwerpen verblijvende in bijzijn van 
getuigen van Joannes Muyens, blikslager en Franciscus Bosmans, schoenmaker beide 
wonende te Antwerpen overgegaan tot het afmaken van den inventaris der meubelen, 
modulaire voorwerpen, competente titels, papieren en inlichtingen afhangende van de 
gemeenschap welke er bestaan heeft tussen de echtgenoten van Dijk en Kramer  
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van hunne beide nalatenschappen en welke zullen bevonden worden op een kwartier van 
het huis Korte Doornikstraat 7 waar de aflijige echtgenoten van Dijk en Kramer laatst 
gewoond hebben.  
Op de aangifte die ons daarvan zal gedaan worden door den heer Joannes Bulino, 
zegelbewaarder ten gemelde sterfhuize. Die beloofd heeft alle te zullen aanwijzen op straf 
der wet die hij zegt wel te kennen. 
De inventarisatie der voorwerpen zich onder zegel bevindende zal geschieden naarmate de 
zelve zullen worden geligt door den bevoegden heer Vrederechter. 
De schatting der voorwerpen daarvoor zal op de zelve en hedendaagsche en juiste waarde 
zonder verhooging geschieden door den heer Antoon Hendrik Bulens, griffier van het noord 
kantoor der stad en omstreken van Antwerpen als daartoe door partijen aangesteld. 
Voortgaande hebben wij bevonden 

Slaapkamer aan de straat 
Open vuur, zwarte marmeren pendule met twee vasen, spiegel, cabaret, prent, commode, 
kleermakerstoelen, zetel en zwart leder,   ????     , ronde tafel met tapijt, likeur kelder, 



bedbak gestort twee matrassen, twee reisfens, twee freluven, eene horloge, een tapijt, 
rijstoren, een koffie servies, twee bloemenvasen, een gaarstelsel. 
Samengeschat vierhonderd tien francs. 
   Kamer tegen de onfrisse lucht 
Antieke kast van mahoniehout, een ???? met aanhorigheden, een ????, twee tafels en vijf 
stoelen, hanghorloge, ijzeren bed en twee matrassen, ?????????????, een lamp, zestien 
kellooren, zes bierglazen, ?????, twee ?? baretten, koffiemolen, eenig keukengerief, ??????, 
??????, een nachttafeltje. 
Samengeschat eenhonderd vijf en zestig francs. 
Daarin ?????????? 
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         Overgedragen 575 francs 
   Op den zolder 
Kleerkast, drie en twintig fleschen Bordeaux, eenige ledige fleschen, twee oplegpotten, 
kopere marinet, dubbele ladder, oude kachel 
Samengeschat negen en dertig francs        39 francs 
   Huislinnen 
Dry paar lakens, twee wollen dekens, twee spreien, dry handdoeken, zes gordijnen, zes 
stores, twee tafellakens 
Samengeschat vijf en veertig francs         45 francs 

Klederen der aflijvige vrouw van Dijk 
Twee costumes, een schale, twee klederen, vier hoeden  
Samengeschat vijf en dertig francs         35 francs 
De overige klederen der aflijvige vrouw van Dijk zijn aan den armen gegeven of door de 
kinderen gebruikt geworden. 

Klederen van den aflijvigen heer van Dijk 
Zes slaaplijven, twee lijnwade broeken, vijf flanelle hemden, vier frakken, zes broeken, dry 
gelets, vier paar ??????, twee regenschermen, zes paar ????, twee paar sloeffen, vijf 
hemden, twee hoeden 
Samengeschat zes en negentig francs       96 francs 
   Goud en juwelen 
Goude ketting, dito horloge, broche met ketting, gouden medaillon met ketting, een 
medaille, twee gouden ringen, een paar gouden oorbellen, een zilvere horloge 
Samengeschat driehonderd en vijftig francs      350 francs 
En niet meer te schatten zijnde heeft de heer schatter Bulens hier getekend en heeft zich 
verwijderd.   HANDTEKENING BULENS 
 
   Comptante 
Bevonden vijf bankbiljetten van duizend franken en twee dito van vijfhonderd franken 
Samen zesduizend franken                6.000 francs 
Totale schatting en comptante zevenduizend en honderd en veertig francs. 
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   Papieren 
Een obligatie ten laste van Hongaren, lening van achttien honderd dry en zeventig van 
honderd pond sterlings, ten intreste van vijf ten honderd ’s jaars vervallende een januari en 



een juli van ieder jaar met de aangevoegde coupons de eerste te vervallen op een januari 
aanstaande ‘s ???? nummer 29586. 
(Eene geg) Acht obligaties ten laste Turkije, lening van achttienhonderd zeventig, ieder van 
vierhonderd franks ten intreste van dry ten honderd ’s jaars vervallende een april en een 
oktober van ieder jaar met de aangevoegde coupons. 
De eerste vervallen ieder een april achttien honderd en zes en zeventig Nr.843593, 
1.286.684, 1.286.685, 1.286.686, 1.579.502, 1.890.398, 1.890.399, 1.890.400, 
Wij hebben deze stukken niet geparafeerd om er den koers niet te veranderen maar wij 
hebben dezelve gezamenlijk gebracht onder de ????? een en enigste 
   Verklaringen 
De heer Rekwirant Suanet verklaart dat er aan deze nalatenschappen te goed komt te weten 
1 Van den heer Louis Borstlap meesterkleermaker ter ????   ????straat 29 de som van 
duizend franks met den intrest aan zes ten honderd ’s jaars sedert twintig augustus dezes 
jaars. 
2 Van den heer Salie, stouwer alhier korte zavelstraat, de som van vijfhonderd francs met 
den intrest aan zes ten honderd sedert achttien april laatstleden  
3 Van zelven heer Salie de som van dry honderd franken met den intrest aan zes ten 
honderd sedert vijf july laatstleden. 
4 Van Lenders& co., stouwers alhier de som van twee duizend franks zonder intrest altijd 
eischbaar. 
De heer voogd verklaart dat er zich noch bevinden in het ’s Elisabeth gasthuis alhier, eenige 
kledingstukken, eenen zwaren gouden ring en een portemonnai en houdende een 
Hollandsch bankbiljet van tien gulden en dry stukken van vijf franks. 
 
Pagina 5 van 6 
Zelven Rekwirant verklaart dat door deze nalatenschappen verschuldigd is te weten 
1 Aan dermonde bestierder van begrafenmeester alhier twee honderd en acht en vijftig 
francs           258 francs 
2 Aan J. Plasky drukker dertig francs        30  francs 
3 Aan Jansjens timmerman twee en tachtig francs en tachtig centimen   82,80 francs  
4 Aan van den Mijden, herbergier zeven francs        7  francs 
5 Aan Jansjens hoedenmaker alhier acht francs vijftig centimen      8,50 francs 
6 Aan het pensionaat der Heilige familie ’s Nicolaas dry en veertig francs 
   En twee en negentig centimen        43,92 francs 
7 Aan den heer Waldkiers zijne verschotten zeven en twintig francs negentig 
   Centimen           27,90 francs 
8 Aan Schellekens een maand kamerhuur a rato van dertig francs per maand 
   te rekenen van den vijftienden der lopende maand dertig franken   30 francs 
9 Aan Irma de Groot, dienstmeid voor eene maand loon vijf en twintig francs  25 francs 
10 Aan den heer Advokaat Witteveen zijne rekening, waarvan het bedrag niet  
    bekend is            memorie 
Samen vijfhonderd dertien franken en twaalf centimen    --------------
             513,12 
Op aanvraag door ons notaris aan den Rekwirant voogd gedaan of hij van de minderjarige 
van Dijk , iets te vorderen heeft, heeft hij ontkennender wijze geantwoord. 
En niets meer te inventariseren zijnde om in dezen inventaris te worden vervat zoo heeft 
den rekwirant verklaart dem zelven getrouwelijk te zijn opgemaakt. 



Daarna heeft de heer Zegelbewaarder, Joannes Bulens in handen van ons notaris den eed 
afgelegd, dat hij niets heeft ontvreemd nog verstoken en dat hij ook niet weet dat er iets 
ontvreemd en verstoken is geworden van de goederen afhangende van onderhavige 
nalatenschappen 
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En zijn al de geïnventariseerde voorwerpen gelaten in handen van den rekwirant om 
daarmede te handelen als na recht 
Tot bovenstaande bewerkingen is er ???? tot een uur namiddag. 
Aldus opgemaakt te Antwerpen ter plaatse dag maand en jaar als ure 
In tegenwoordigheid der bovengenoemde getuigen welke deze na gedane voorlezing 
hebben ondertekent met de heeren voogd en toezichtvoogd de heer zegelbewaarder en ons 
notaris. 
 
HANDTEKENING WALDKIERS    HANDTEKENING SUANET 
 
HANDTEKENING BULENS 
 
HANDTEKENING MUYERS 
 
HANDTEKENING BOSMANS    HANDTEKENING BELLOY 
 
 
Geboekt te Antwerpen den tweeden september achttienhonderd negen en zeventig deel 
525 blad 5518 vak 4 
       
 
 


