
Cornelis Teunis Crap                                                                                                (58 x 59a)

inv. 67  RA575/3       Het Bildt             11 januari 1769

Cornelis Teunis, huisman onder Vrouwenparochie, opgaande tot zijn tweede huwelijk met  
Wytske Jans, hebben wij op verzoek van deselve Cornelis Teunis op ’t heden den 11 januari  
1769 hebben gevoegd op deszelfs gebruikende plaats gelegen aan de Koude weg onde Jacobi
Parochie om te treden in de inventarisatie en taxatie van de aldaar bevonden wordende 
levendige have, boerengereedschappen, huisgeraden en inboelen welke alle afkomstig zijn 
van deszelfs eerste huisvrouw Ymkje Sijdses, waarinne geprocedeert hebben, zoo volgt

LEVENDIGE HAVE
{Bedragen zijn bij de taxatie in hele Car gld}
6 paarden en een enter Fl 363,  5 koeyen en 6 hokkelingen Fl 243,  2 varkens Fl 28,
7 schapen Fl 45,  4 dito FL 25,  10 hennen en een haan Fl 5.

BOERENREEUW
2 wagens Fl 120,  2 ploegen Fl 36,  2 eerdkarren Fl 30,  4 eggen Fl 28,  touwen etc Fl 6,
Tobbe en Joek Fl 2,  kruiwagen en misplank Fl 4,  Een landrol Fl 25,  een wijn Fl 15,
Molbord etc Fl 7,  Rasp etc Fl 5,  snijbank Fl 10,  2 ladders Fl 2,  1 dorsrol Fl 30,  
2 tobben Fl 3,  Keespars en emmers Fl 7,  halsloopen Fl 5.

MEUBELEN EN INBOELEN
Een stuk doek van 30 ellen Fl 18,  2 peuldoeken Fl 5,  lakens Fl 13,  bed en peulen Fl 25,
2 kasten Fl 4,  pannen Fl 4,  nog 10 pannen Fl 1,  1 koperen ketel en 2 koperen emmers Fl 18,
kop, teeketel Fl 4,  3 kussenslopen Fl 2,  moude(?) Fl 6,  molken watten Fl 7,  
koperen pot etc Fl 8,  steengoed Fl 1, iden Fl 4,  keeren(?) etc Fl 6,  de klok etc Fl 18,
stoelen Fl 6,  teeketel en ketting etc Fl 3,  zakken Fl 3,  
De boonschoven in de schuir zittende Fl 240, ’t hooy Fl 130, 
Nog 2 bedden met toebehoren Fl 35,  ’t rookvlees Fl 3,  
En nog de costume (?) etc Fl 710,                                                Totaal Fl 2318 

Verklaarende ik Sijds Cornelis  thans ten huwelijk zullende overgaan van mijn vader 
Cornelis Teunis overgenoomen en dus van denzelfde ontvangen te hebben de levendige have,  
huismannen en koemelkersgereedschappen, meubelen en inboelen voorheen daar geweest  
zijnde en nu nog zijnde, niets uitgezonderd alsmede de costumen en toezeggingen der landen 
alles ter respatie den zathe aan de Koude weg onder Jacobi Parochie en zulks voor een 
somma van 2318 Car gld, zijnde voorheen daar ook op ge taqueerd, welke somma aan mij  
provitioneel in mindering van mijn wijlen moeders nalatenschap verstrekt en patseere deze 
doordat in zooverre voor qte zijnde voorts geconditioneerd dat Sijd Cornelis van heden af de 
boerkerije op die sathe aan gaat. Dat dit lopende jaar door Cornelis Teunis zal moeten 
worden betaald, dat de graanen die in de schuire en op zouder thans zijn ten voordeele van 
Cornelis Teunis zullen verblieven, dat Sijds provitioneel het gebruik deezer zathe zal hebben 
voor de huir waarvoor in ’t reëele staat aangeschreven en zulks tot zoo lange dat onderling 
daar over nader wordt geaccordeerd. 
Aldus gedaan en dat veraccordeert op den 12 februari 1781
Sint Anna Parochie
Cornelis Teunis,   Sieds Kornelis

P.L. de Leeuw 
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Inv. 67 RA 575/9      Het Bildt                                                                         16 mei 1781

Staat van scheiding gemaakt ten huize van Cornelis Teunis huisman onder Jacobi Parochie
ten eenere zijde en zijn twee zoonen Teunis en Sijds Cornelis, huislieden onder 
Jacobi Parochie erfgenamen ab intestatie geworden zijnde van wijlen hun moeder Ijmke 
Sijdses ten andere zijde. En elk van de vastigheden en verdere boedels en effecten volgens 
inventaris daarvan zijnde, zoo volgt

ONTVANG VAN CORNELIS TEUNIS
Van Cornelis Pieters wegens een obligatie 18-07-1766               550,-,-
Van Claas Pieters wegens “reventaal”                                          330,-,-
acte van procaire                                                                           113,17,4
Van Popke Syberens cs te Marrum wegens “divertaal”              1359,-,-
Van Jurjen Pieters in mindering wegens obligatie en ontvang      350,-,-
Van Sjoerd Walings wegens handschrift       dd 19-06-1766        373,-,-
Van Jan Martens wed                                                                      15,-,-
Van Frans Seerps                                                                             31,7,8
Van Bouwe Daniels                                                                         30,-,-
Van Symon Philips                                                                          16,-,-
Van Ymkje Lourens                                                                         9,15,-
Van Abram Alberts                                                                          26,8,-
Van Uiltje Johannis                                                                          31,-,-
Van Pieter Syberens                                                                           3,15,-
Van Jan Dirks                                                                                   90,-,-
Van Ade Jacobs                                                                                21,12,8
Van Sybe Wygers                                                                             15,17,10
                                                                        Totaal                     3374,12,14

UITGAANDE DAAR EN TEGEN
door Cornelis Teunis gedaan
Aan Jan Aukus Bachus wegens 2 obligatien                                4000,-,-
Aan Gerrit Ames wegens 1 obligatie                                            1150,-,-
Ymkje Jans wegens handschrift                                                      500,-,-
de meerdere wegens ’t curateel over Frans Jentes en enige
verdere kleinigheden                                                                        323,12,8
voor geleverde zaaijnot aan Teunis en Syds                                    150,-,-
                                                                       Totaal                       6123,12,8

                                                                De uitgaven                     6123,12,8
                                                                De ontvang                      3374,12,14
Bij Cornelis meerdere uitgaven dan ontvang                                  2748,19,10

Hier is wegens de helfte van ’t reauw en beslag, meubelen en inboelen op de Plaats op de 
Oude Dijk op heden aan Cornelis Teunis in eigendom over gedragen en zulks voor de somma 
van op voormaals getaxeerd                                                            1389,15,- behoorende de 
andere helfte van deze goederen reeds aan Cornelis Teunis       1359,4,10

Dus geblijkt dat Cornelis Teunis meerdere nog heeft uitgegeven   1359,4,10  

Voorts zijn de schulden nog ten laste van de boedel tezamen genoomen 12600,-,-
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En gemerkt na de dood van Ymkje Sydses twee kinderen zijn komen te overlijden, waarvan 
gevolgelijk Cornelis Teunis als vader voor een zesde gedeelte te lijst stonde en erfgenaam is 
geworden. Zoo is geconditioneerd op heden dat dezelfde tot voldade van het genot dier  
erfenisse voer zijn leven lange zal hebben. Een derde gedeelte van van de zathe lands aan de 
Oude Dijk onder Vrouwenparochie bij hemzelf thans bewoond wordende en zulks ten 
respecte de huur revenueren dat de lasten en de huisreparatien voor gelijke aandeel mede 
houdende, moetende dus gevolgelijk dezelve Cornelis Teunis de interessen der schulden ten 
laste dezer boedel voor een zelfde deel gedurende zijn leeftijd meede hoeden.
Zoo is bepaald en vastgesteld dat dezelve tot hoedanige daar voor de voorstaande door hen 
meerdere uitgaan ten Summa van 1359 Car gld, 4 stuiver en 10 penningen rentelast onder 
deze boedel zal laten verblijven zonder iets anders tot meer zullende bij verstek van Cornelis  
Teunis de voorstaande somma van 1389 Car gld dor Teunis en Syds Cornelis aan dezelfde  
boedel en nalatenschap worden voldaan met klinkend geld, zonder landschap obligatien.

Zijnde verders door Cornelis Teunis en Teunis en Syds Cornelis overgedragen de zathe lands 
aan de Koude weg met het reeuw en beslag meubelen en inboelen daarop zijnde, alsmede de 
coopbrieven daartoe relatijf.
Voor de resterende twee derde gedeelten van de zathe aan de Oude Dijk onder 
Vrouwenparochie waarvan de Coopbrieven bij Cornelis Teunis in bewaring zijn gebleven.

Aldus gedaan, geaccordeerd en gescheiden bij ons onderschreven hiervoren gemeld,
ten presentie van de gewone clerec Pieter de Kuis(?)

Aldus onder Vrouwenparochie aan de Oude Dijk      16 mei 1781

Cornelis Teunis, Teunis Cornelis, Sieds Kornelis          P. de Kuis

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Annotaties van Sjoerd de Boer:

Syds Cornelis (zo geschreven in de stukken) tekent als Sieds Kornelis.

Inv 66  RA 574/4 geeft de boedelbeschrijving in 1808 na het overlijden van Sieds Cornelis  
Crap, boomkweker onder St Annaparochie in 1808 (met 8 minderjarige kinderen).

Tussen 1767 en 1781 zijn dus nog twee kinderen uit het eerste huwelijk van Cornelis Teunis
overleden. Geen namen genoemd. Hoe en waarom Cornelis Teunis daardoor voor 1/6de meer 
in de erfenis van Ymkje Sydses deelt is onduidelijk.

Inv.67  RA 575/6
Inventarisatie 16-09-1772 bij Jan Boyens aan de Oude Dijk Vrouwenparochie ten verzoeke 
van Boyen Jans en  Cornelis Teunis, beide huislieden aan dezelfde Dijk, geauthoriseerde 
curatoren  over de minderjarige 4 kinderen van gemelde Jan Boyens. enz…..

Cornelis Teunis is Cornelis Teunis Crab, getrouwd met Wytske Jans ( Boyens). Genoemde 
Boyen Jans is de zoon van de overleden Jan Boyens.

Overgenomen uit de archieven van Tresoar door Sjoerd de Boer, zomer 2011
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