Het nieuw gebouwde
Arend Verbeek en zijn vrouw Dirkje Keijzer, waren beiden de vijftig gepasseerd, toen zij in
november 1877, van de Molslaan 24, naar hun nieuwe woning op de Vlamingstraat
verhuisden. Dit adres was niet geheel toevallig: hun dochter Catharina en schoonzoon
Bastiaan Pieter Huurman, woonden ernaast op nummer 44.

Verbeek verdiende als ‘koopman’ zijn geld; onder de firmanaam ‘C.M. Verbeek en Zonen’
handelde hij, samen met zijn broer Johannes, in oud ijzer, lompen, benen en andere
materialen, in 1871 waren daar voor Arend ook nog koffie, thee, tabak en cigaren
bijgekomen. Naast financieële succesen was er ook verdriet; van zijn tien kinderen hadden
alleen hun zoon Cornelis en dochter Catharina de kritische kindertijd overleefd.

Een aardig kapitaaltje
Na dertien jaar op de Vlamingstraat gewoond te hebben overleed, na een kort ziekbed, Dirkje
Keijzer. Uit de hieronder getoonde nalatenschap blijkt dat zij, samen met haar echtgenoot, aan
hun beide kinderen een renteloze geldlening, van in totaal 42.354 gulden, hadden gegeven.
Dit was, als je het vergelijkt met de waarde van het huis op de Vlamingstraat (in die tijd
verkocht voor 6.500 gulden) een flink bedrag.

Inventaris opgemaakt na het overlijden van Dirkje Keijzer
Op 9 april 1891, begaf notaris Willem Levinus Verschoor zich, samen met twee getuigen,
naar het huis Vlamingstaat 42, om een beschrijving van de nagelaten boedel te maken.
Aanwezig waren echtgenoot Arend Verbeek, zoon Cornelis Verbeek en Bastiaan Pieter
Huurman (echtgenoot met Catharina Verbeek).
Onroerende goederen:
1, Een huis en erf met een tuintje aan de Noordzijde van de Vlamingstaat te Delft kadaster
sectie C nummer 1735, groot eene are negen en vijftig centiaren.
2, Een huis en erf met een tuin en schuur, aan de Noordzijde van de Molslaan te Delft
kadaster sectie D nummer 1490, groot eene are.
.
Inboedel:
Op den zolder:
Stukken kleed, kolenemmer, twee tabouretten en meer, als f 2 waard geschat, Een zinken
badkuipje, op f 3, Een timmerkist , op f 1, Twaalf droogstokken, op f 6.
Op een portaaltje:
Drie kleerbakken, gordijnen en matten, op f 1.
In de dienstbodekamer:
Tafel, twee stoelen, nachttafeltje, gordijn, matten en karpetje, op f 4. In een bedstede: Een bed
met toebehoren (kapok) op f 6.
Op de zoldertrap:
Negentien traproeden en looper, op f 4.
In de boven voorkamer:
Een ronde tafel en zes stoelen, op f 9. Een chiffonnière, op f 25. Een kachel met toebehooren,
op f 4. Een vlag , op f 6. Een secretaire, op f 8. Een ledikant met bed en toebehoren, op f 50.
Een kinderledikant met kapokbed en toebehoren, op f 12. Een gaslamp, op f 3. Een
waschtafel, bedtafel en spiegel, op f 3. Vijf schilderijen, op f 2. Op den schoorsteen, secretaire
en chiffonnière: Pendule, op f 4. Twee lampen en twee beelden, op f 3. Diverse ornamenten
op f 3. Voorts: vloer, karpet en kleedjes, op f 5. Val- en overgordijnen, op f 6. In eene vaste
kast: Mans bovenkleederen, op f 35.
In de boven achterkamer:
Ledikant met bed en toebehooren, op f 40. Kinderledikantje met matras en beddegoed, op
f 10. Een kachel en toebehooren, op f 4. Waschtafel en bedtafeltje, op f 3. Een tafel en vier
stoelen, op f 5. Vloerkleed, karpet en kleedjes, op f 7. Val- en overgordijnen, op f 3. Klokje en
twee schilderijen, op f 6. Op de schoorsteenmantel: drie bloemvazen en twee pulletjes, op f 3.

In eene vaste kast: de bovenkleeren van de erflaatster, op f 15.
In een zijkamertje:
Een tafeltje en zes stoelen, op f 7, Een rooktafeltje, op f 1. Een schilderij en spiegeltje, op f 1.
Een vloerkleed, val- en overgordijn, op f 5.
Op een portaal:
Een vloerzeil en gaslamp, op f 3.
Op den trap:
Negentien traproeden en twee loopers, op f 4.
In de gang:
Looper, matjes en parapluie standaard, op f 3. Twee gaslampen en barometer, op f 5.
In de keuken:
Een fornuis, op f 1. Divers koper en ijzer keukengereedschap, op f 5. Twee
petroleumtoestellen, op f 5. In eene vaste kast: Divers aardewerk, vijzel en stamper, kandelaar
en bak met messen, lepels en vorken, op f 6. voorts: Een tafel, twee stoelen en een lamp, op
f 2.
In den kelder:
Eenig aardewerk, eierrek en meer, op f 2.
In de beneden achterkamer:
Een tafel met wasdoek, op f 5. Zes stoelen , op f 25. Twee Fauteuils, op f 6. Een kachel en
toebehooren, op f 14. Een cylindertafeltje, op f 1. Etagère met ornamenten en drie
tabakskistjes, op f 10. Een spiegel en schilderijen, op f 3. Een mahoniehouten linnenkast, op
f 50. Een vloerkleed, karpet en kleedjes, op f 14. Een vouwstoel, op f 3. Op den schoorsteen:
Een pendule met candelabres, op f 15. Twee flacons, op f 1. voorts: Een gaslamp, op f 5. Een
boekenhanger met boeken, op f 2. In eene vaste kast: divers verlakt-glas- en aardewerk, koffie
molen, theeblad, koffieservies en meer, op f 10. Op de linnenkast: drie potjes met deksels en
twee kommen, op f 4. In de linnenkast: Tafel- en bedlinnen, op f 20. Mans onderkleren, op
f 18. Onderkleren van de erflaatster, op f 12. Hand-, thee-, stof- en andere doeken, op f 6.
In de veranda:
Drie tuinstoelen, bloemenmand en twee bloempotten, op f 2.
In de beneden voorkamer:
Ameublement: Een canapé, salontafel, zes stoelen en zilverkast, op f 110. Een haard en
toebehooren, op f 12. Vier schilderijen, op f 6. Een fauteuil, op f 15. Een schoorsteenspiegel,
op f 20. Een theeëmmer en ketel, op f 3. Zes stoven, op f 6. Een gaslamp, op f 10.een penantje
met ornament, op f 3. Vier bloemenstandaards, op f 10. Twee vensterkussens, val- en
overgordijnen, op f 16. Een vloerkleed, karpet en kleedjes, op f 20. Op de schoorsteenmantel:
Een pendule, op f 15. Twee beelden en twee vazen, op f 12. In eene vaste kast: Déjeuné en
koffieservies, op f 8. Divers kristal- en verlaktwerk, op f 20. In eene tweede vaste kast:
eetservies, op f 12. Zes Delftsche borden, op f 40. Zes porceleinen borden, op f 6. Tien
delftsche borden, op f 30. Twintig porceleinen kopjes en schoteltjes, op f 15. Een porceleinen
suikerpot en trekpotje, op f 4. Tien pulletjes, divers, op f 15.
Goud- en ziverwerk:
Een gouden hoofdbeugel met boeken, derde gehalte, wegende acht en tachtig gram, op
f 150,60. Een paar gouden hoofdnaalden, derde gehalte, wegende zeventien gram en vijf
decigram, op f 20. Een paar jeweelen hoofdspelden, op f 20. Een paar dito bellen, op f 30. Een
dito broche, op f 7. Een dito ring, op f 2. Vier gouden ringen, wegende vijf gram, op f 4. Een
dito halsketting met schuifje, wegende elf gram, op f 12,50. Een dito dameshorloge, op f 14.
Een dito heerenhorloge, op f 25. Een dito horlogeketting, wegende veertig grammen, op f 32.

Een bleodkoralen ketting met goud, op f 7. Een paar grenaten armbanden met goud, op f 8.
Een paar grenaten manchetknoopen, op f 1,50. Een grenaten pence-nez, op f 4. Een portemonnaie met goud, op f 1,25. Een zilveren taschbeugel, tweede gehalte, op f 12. Zes paar
tafelzilver, tweede gehalte, wegende zeven hectogrammen, op f 40. Een flacon met goud,
tweede gehalte, op f 4. Een zilveren pepermuntdoos, tweede gehaltedrie en twintig gram, op
f 1,25. Een dito reukdoosje, tweede gehalte wegende twintig gram, op f 1. Een dito
lucifersdoosje, tweede gehalte wegende twee en twintig gram, op f 1,10. Een dito
naaldenkoker, tweede gehalte wegende veertien gram, op f 0,70. Een paar dito bellen, tweede
gehalte wegende zeven gram, op f 0,35. Negen messen en drie vorkjes, met zilver, op f 1,20.
Een voorsnijmes en vork en saladelepel en vork, op f 1,50. Een inktkoker en ouwelbak, op
f 5. Een dito met anker, op f 5. Een geheel zilveren inktkoker, op f 7. Twee wijnglazen en
twee lepeltjes, op f 3. Drie tafelflacons, op f 2,50. Een aschbakje met zilveren voet, op f 1,25.
Een punchkom met zilver, op f 2,50. Een suikermandje en strooier, op f 6. Een kaasstolp met
zilver, op f 2,50. Een mosterdpot met zilver, op f 5. Een theebus met zilver, op f 1,25. Een
sigarenstandaard met zilver, op f 1,50. Een aschbakje met zilver, op f 1,25. Twee zilveren
vleeschvorkjes, op f 2,25. Twee zilveren taartspanen, op f 5. Twee kurken met zilver, op f 1.
Een paar maderakaraffen met zilver, op f 6. Zeven zilveren theelepeltjes, tweede gehalte
wegende zestig gram, op f 3. Een zilveren tafelschel, op f 8. Een mellien met zilver, op f 12.
Een luciferspotje met zilver, op f 1,75. Twee zoutvaatjes met zilver, op f 1,50. Twee zilveren
lepels, twee dito servetbanden en twee mesjes met zilver, op f 6,25.
Te zamen uitmakende een bedrag van 1445,95 gulden.
Gereed geld:
Aanwezig een bedrag van f 35. Uit de Saaiwerkersbus ontvangen voor begrafeniskosten, f 74.
Vorderingen en effecten:
Eene vordering op den eersten requirant wegens zijn aandeel voor de helft in de tusschen
hem en den Heer Johannes Verbeek te Delft bestaande vennootschap van koophandel onder
de firma, C. M. Verbeek en zonen te Delft. Memorie.
Twee op den requirant Cornelis Verbeek Arendzoon twee renteloze leningen van f 15000. en
f 11954,81. Idem op de requirant Bastiaan Pieter Huurman, wegens idem, renteloos f 15000.
Drie en twintig loten Vereenigde Rotterdamsche Schouwburg van achttien honderd twee en
tachtig, elk groot twee gulden vijftig cent. Tien loten Vereeniging ter bevordering van ’s lands
weerbaarheid, van achttien honderd een en zeventig, elk groot twee gulden vijftig cent.
Lasten:
Hypothekaire schuld groot f 7000.
Geleend geld f 4500 , f 375. en f 200.
Aankoop eene grafruimte op de algemene begraafplaats Jaffa f 41,80 en begrafeniskosten
f 220,25.

