Jillert van Egten
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RA 1499/1

(220x221 = 252x253)
Nedergerecht Ferwerderadeel

Den 23 juni 1749 ……..beschrijvinge ten sterfhuize van WL (wijlen) Jillert van Egten, in
leven schooldienaar te Ferwerd en in bijzijn ?? van Syke Jillerts van Egten gesterkt met haar
man Tjalling Noteboom te Leeuwarden, Claaske van Egten huisvrouw van Jacob Verhoeven
te Ferwerd en Claas Clases schooldienaar te Lekkum, als geauthoriseerd curator over Claas
en Antje Jillerts van Egten. Alle kinderen van wijlen Jillert van Egten.
MEUBELEN
1 uurwerk, 1 spiegel, ……….delftse op de schoorsteenmantel, 2 dito aan de wand.
1 teekastje daarin een half dosijn porcelein blauw, 1 dito glasen, 1 porcelein spoelkom,
3 bierglasen. Stel stel op de kast, enige schotelties porcelein.
een paar blauwe gordijnen en rabatten, 2 schoorsteenkleden, 4 rode en een wit glasgordijn,
8 stoelen en een armstoel, 1 tafel, 2 trompkes en een mantelstok, 1 hoed.
IN DE GROOTSTE KAMER
2 paar groene gordijnen en rabatten, 2 schoorsteenkleden, 4 bedden en 3 peulen,
12 oorkussens, 6 stoelkussens, 3 ………, bedkleed, 1 lapke nyendoek (?),
2 spaanse dekens en 1 idem, 2 groene dekens, 2 kinderdekenties,
27 delftse pannen en nog 2, kakstoel 3 stuks, 1 bierglas.
1 bruin manteltie en broek, 1 swart camisool, 1 hemdrok daaraan 35 silveren knopen ronde,
1 paar …….. hosen, Viool, spiegel, haand candler, teetafel, 8 stoelen, 3 paar hosen,
1 paar handschoenen, coffijmolen, 1 silveren horloge, 1 koperen ketel, 1 dito gootling,
1 dito coffijkan, ………….., ……………, 2 koperen dekselties, …………………,
een schotel en een bord, 2 dito, …… potten daartoe een lepeltie, 9 lepels 2 dito, candler,
3 ijseren vorken, 2 blikken teeketels, 1 teebus idem, trekpot met een silveren kettingje,
mes met silveren hegt, een mes met silveren………., een greter (?), een kalamel (?),
een pothengel (?), 1 hollandse kate (?),
6 peuldoeken, 11 slopen, ½ laken, 9 hemden mans 1 idem, 1 schortdoek witte, 2 oude doeken,
1 wit tafellaken, 1 witte broek, 1 naylap, 2 fluiten, wat kindergoed,
1 silveren beker daarin 4 silveren tweetands en 2 silveren lepeltjes, oude ……….,
1 silveren kop(?), 1 plat staalde (?) lepel letter J K , 1 teelepeltie 1 ejjer lepeltie,
1 silveren schoengesp, 34 silveren platte knopen, 1 silveren steede penning,
1 silveren …. penning, 1 silveren troupenning, 1 grote troupenning silver,
2 kleine ducatons met raamligten (?), 1 dubbele franse kroon, 1 sweedse rijksdaalder,
5 schipke en baardmannen schellingen, 5 gouden ducaten, 18 daalders, 5 goutguldens,
………, 9 zestehalven, 3 dertiendehalven, dubbelties, duiten en stuivers, nog ….
samen 81 Caroligulden en 4 stuiver.
VASTIGHEDEN
5 pondematen bouwland onder Blija, volgens Coop en revenuaalbrieven dd 29-04-1738
afkomstig van Trijntje Pieters.
nr 1
Een kampke bouwland aldaar, volgen Coop en revenuaalbrieven 25-04-1738 van
B.B. Bouwman gekocht.
nr 2
8 pondematen greide onder Marrum volgens Coop en revenuaalbrieven dd 3 juni 1740 van
Ente Jaspers.
nr 3
Een half pondemaat bouw onder Nijkerk volgens Coopbrief 22 juli 1725 en is verkogt. nr 4

1

Drie en een vierde pondemaat bouwland onder Ferwerd van Pieter Alberts cs gekocht
27 juli 1722.
nr 5
5 pondemaat bouw onder Hallum van F. van Burmania gekocht volgens Coop en
revenuaalbrief 24 maart 1740.
nr 6
7 pondemaat greide onder hogebeintum omtrent de helft van Jasper Tjalles boedel afgekomen
Coop en revenuaalbrief 12 april 1728.
nr 7
…. 26 juny 1746 …. wijlen Jillert van Egten en Syke en Claaske Jillerts van Egten beide cum
…. gerechte houdende een ontvange van moederlijke aanbrengde goederen met.
nr 8
Obligatie ten laste van Tijs Tjallings en Geeske Lieuwes ten profijte van deze boedel 12 mei
1740, 140 Car gld 6 stuiver hier op te goed sedert de 12 mei 1743.
nr 9
Een(?) particuliere huishoudinge en tot voorenstaande landen specterende(?) gequoteerd met
letter A
Staat te noteren dat Ynske Jans weduwe van Wijlen ……. van Egten laat ingaan en
magtigte(?) heeft gemaakt ….. J. van Egten een staat van inbreng …..
-een ingewikkeld en slecht leesbaar verhaalOP DE ZOLDER
Enige schoolboeken, lange pylken, een …. kaarten, bijna 2 zijden spek, 3 stukken rookvlees,
………. burgers(?), een pot met ….., enige verfstoffen, een steen glas, een weinig geern,
enige boeken en kaarten, wat turf en hout, 1 tobbe, 1 kakstoel, een bakje met erten,
1 ijseren pot, een koperen potje, 2 stoelen, 1 tafel, een klontjetang/Blardtjetang(?) en hangijzer
1 trap, 2 emmers
IN DE GANG
2 schilderien, een bakje, een mangel en bord.
IN DE KELDER
1 tobbe, 1 pot smeer, enige flessen, nog 5 witte dassen, 1 zijden, tabaksdoos koper,
1 bijbel in foliant haken, 1 oktaaf bijbel, 2 leyen, 1 tinnen bierkan, 1 wekker, tabaks
comfoerke, nog enige romlingen, een clavicordium tot Groningen.
De doodschulden
Ondertekend Ynske Jans, Syke Jilderts, C Clasen, Klaske Jilderts, Tjalling Nooteboom,
Jacob Jans, J Verhoeven 1748
J Eversma, R W Bokma, J Alberda, Huiber? (ambtelijke ondertekenaars)

Annotatie door Sjoerd de Boer:
Klaas Klases was schooldienaar in Lekkum, getrouwd met Grietje Tjeerds. Zij krijgen in
1732 Jantje, 1739 Klaas, 1745 Trijntje. Klaas zou een broer van Jillert kunnen zijn? Sannes
geeft ook niet meer gegevens over Claas Clases.
Klaaske zal de oudste dochter van Jildert kunnen zijn. Haar huwelijk nog niet gevonden.
Ynske Jans getrouwd geweest? met een zoon van Jillert??
Overgenomen uit de archieven van Tresoar door Sjoerd de Boer, zomer 2011
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