
Archief Wegdam inv.nr. 302 
1757-1759 kosten herbouw 
 
costen van timmeren voor 87.000 Zwolze steenen 696-0-0 
voor vragt van dese stenen    164-0-0 
voor kalk 360 tonne a 18 st    144-0-0 
voor semen      109-0-0 
voor ieder werk     500-0-0 
voor vuuren holt     900-0-0 
voor metzelaers loon     250-0-0 
voor timmermans loon    350-0-0 
voor ander loon     300-0-0 
totaal        3411-0-0 
voor verver en gelaesermaeker   300-0-0 
voor alle andere bagtelelen    700-0-0 
somma       4411-0-0 
 
Taxsaty nr 1 
voor holtwerk tot 20 Engelsche raems (coesiens) soo de opstande stuken en bovenste stuken, 
samen 499 voet 5 duim, de voet ad 3 stuyvers 
bedragt in gelt         75-10-0 
voor grienen planken tot vloeren en solders sammen 3960 voet planke, 
is in gelt         396-2-0 
tot raems in de twinglig cosiens glas in deselve    240-0-0 
voor eyken plaenken tot de bovenste solder voor 1980 voet ad 2 st de voet voor 2 dums planken, 
is in gelt         118-0-0 
totaal          761-2-0 
 
scheper Gerrit Neilandt betael 2 schepel rogge tegens 32 st  3-4-0 
een ½ mudde boekweit      3-0-0 
aan gelt        8-0-0 
aan het herien of Nilant      3-0-0 
totaal         17-4-0 
 
Taxsaty nr 2 
voor 40.000 Zwolse steenen ad 8 guldens het duisen, bedragt in gelt 320-0-0 
vragt van deselve        90-0-0 
voor 47.000 Rijsen steenen het duisent tegens 4 gl 5 st, is in gelt  199-15-0 
totaal          609-15-0 
kalk tot deselve 160 tonne ad 18 st de tonne, is in gelt   144-0-0 
voor semens 20 tonne ad 2-10-0, is in gelt     30-0-0 
voor metzelaers loen        250-0-0 
voor timerman         350-0-0 
voor eyserwerk        500-0-0 
voor verven         90-0-0 
voor ander loon        300-0-0 



voor alle andere bagitellen       700-0-0 
totaal          2943-15-0 
koomt van het voorige blad       761-2-0 
totaal          3704-17-0 
voor geleysierde blaeuwe pannen soo voor 5 gulden 40000 pannen  100-0-0 
totaal          3804-17-0 
 
een bangelsch tot het zoelet van het beste gewaest linnen gedruck  70-0-0 
maekloon tot hetselve        20-0-0 
een behang in het eetgemaek       50-0-0 
makeloon tot hetzelve        15-0-0 
behanschel tot de slaepkamer met makeloon     40-0-0 
sammen         195-0-0 
 
1757 den 31 augustus betaelt aan Klaes Merdam voor 38 dagen 8 stuy. dages 15-4-0 
1758 den 2 janwary betaelt aan Klaes Meerman     16-10-0 
Slutken nog schuldig 14 gld 16 stuy., het was sammen 24 lange dagen 62 korte dagen 
dese voldan ad 9-16-0, soo dat Klas is van het Meerdam is voldaan en niets meer heeft te 
pretenderen op den 30 dato 1758 
Y dit is het merk van Klaes te Meerdam eygenhandig getroken 
 
1757 den 24 jann. aan de timmerman Wolter Kupper aan bestedt 15 Engelse cosins ende raams 
het voor ieder raam en kosien, samen voor 8 guldens 
1757 den 25 juny betaelt aan Wolter Kuiper op dat acort van den rams en cosiens 100-0-8 
Wolter Kuiper begint sijn dagloon en van zijn knegt begint op den 2 juny 1757 
aan Wolter Kuiper betaelt op het arbijtloon      40-3-0 
1757 den 5 decemb. betaelt aan Wolter Kuiper op zijn arbijtloon   30-0-0 
1758 den 6 jann. betaelt aan Kuiper      44-0-0 
1758 den 13 april aan Wolter Kuiper 3 schepel rogge per schep. 32 is  4-16-0 
in july betaelt aan Kuiper        9-0-0 
1758 den 13 october weer betaelt aan de timmerman Kuiper   70-1-0 
1758 den 15 october weer betaelt aan Kuper     26-4-0 
totaal          96-6-0 
1759 den 23 febr. betaelt       24-0-0 
1759 den 30 juny met de timmerman Wolter Kuiper afgerekend als sijn arbeyd loen van den 2 
juny 1757 tot 10 juny toe, van hem en de knegt en Henderik en bevonden dat ik aan Cuiper 
schuldig ben gebleven de somma van 403-8-8 
als de loenberekeninge op het eetgemaek die gaet Cuiper en Berent Elfferink elk haelt  45-0-0 
de trapen gaet haer onder beyden aan        21-14-0 
totaal             66-14-0 
1759 den 23 decemb. aan Wolter Cuiper betaelt op sijn 403-8-8 de somma   15-15-0 
1760 den 9 jan. weer betaelt aan Kuiper       44-5-0 
rest Kuiper nog hier van          353-8-8 
1758 in jannewary betaelt aen Harbers de calkbranders     60-10-0 
in de mand october weer aan Harbers betaelt       42-0-0 
1759 in novemb. aan Harbers weer betaelt       10-10-0 
totaal            113-0-0 



Taxsaey van de kosten van timeraeie van het huis Weckdam beginnende met het jaer 1757 in de 
maand tickervorius 
begin van het dagloon van de timerluide op den 2 decemb. des jaer 1756, ben se na de Vluttert 
gegaan en daar eyken boomen gehouwen tot balken, plaeten, spoeren, Boomjan met zijn knegt 
 
Slag Jan sijn daghloon beginnende met den 14 meert 1757 
den 6 april betaelt aan Slga Jan op sijn arbijtloon    5-14-0 
1757 den 29 april betaelt aan Slag Jan op sijn     8-4-0 
denselven den dato ook een schepel peerdeboonen ten 31 st het schepel 1-11-0 
1757 den 9 mey betaelt an Slag Jan op sijn arbijtloon   2-16-0 
1757 den 2 juny aan Slag Jan op sijn arbijtloon    6-5-0 
1757 den 19 juny met Slag Jan afgerekent als Slag Jan een aesemasey van Weerman afgetroken 
ad 9 gld 5 st 8 penn en aan gelt betaelt, soo dat tot 18 juny 13-3-0, totaal 22-8-0 
1757 den 9 july betaelt aan Slag Jan op zijn arbijtloen   6-13-0 
1757 den 24 july betalet aan Slag Jan op sijn arbeytloen   3-0-0 
1757 den 29 july aan Slag Jan betaelt op sijn arbeytloon   3-0-0 
1757 den 9 augustus aan Slag Jan betaelt op sijn arbeytloon   5-19-0 
denselven dato nog aanbetael       9-7-0 
1757 den 11 september nog weer aan Slag Jan betaelt op het arbijtloen 8-5-0 
1757 den 2 october nog weer aan Slag Janweer betaelt op zijn arbeyt loen 
als mede van Berent Kevelam       1-14-0 
totaal          37-18-0 
 
1757 den 13 december betalt aan Slag Jan op sijn arbijtloon de somma van 9-0-0 
1757den 4 jann. betaelt aan Slag Jan      10-0-0 
rest nog 32 guldens 6 stuyvers tot dato toe 
1758 den 21 jannewary betaelt aan Slag Jan      6-1-8 
voor hem delselven dato betaelt aan Weerman te Goor   6-13-14 
1758 den 21 febr. aan Slag Jan gedan van schepel rogge 31 st het schepel 6-4-0 
1758 den 11 meert aan Slag Jan      5-5-0 
1758 den 24 meert betaelt aan 2 schepel rogge tengers 1 gld 10 st  3-4-0 
1758 den 7 april aan Slag Jan een mudde rogge per schepel 1-13-0  6-12-0 
1758 den 8 mey aan Slag Jan een mudde rogge het schepel 1-10-0  6-8-0 
twee schepel boekweite per schep. 1 gl 13 st 8 penn    3-7-0 
als nog een mudde rogge       6-0-0 
aan gelt         6-0-0 
1759 den 3 jannewary is Slag Jan hier weer koomen werken 
 
na de afrekinge heeft Bre Jan van mijn ontfangen een mudde rogge  6-0-0 
nog weer een half mudde       3-0-0 
nog weer een schepel        1-8-0 
totaal          10-8-0 
Berent te Krooshoop zijn daghloon begint met den maart 
in plaes Bre Jan betaelt op zijn arbijtloon     5-19-0 
1757 den 6 augustus weer betaelt aan Bre Jan op sijn arbijtloon  6-0-0 
1757 den 2 october betaelt aan Bre Jan     10-10-0 
1757 den 6 decemb. aan Bre Jan      6-12-0 



1758 den 1 jannewary aan Bre Jan      9-0-0 
rest nog 33 guldens en 4 stuyvers 
1758 den 5 april met Bre Jan verder afgerekent soo dat hem doe nog van mijn toe koomt in het 
geheel 10 gl 18 st 
1 mudde rogge 6-0-0, rest nog 4 gl 18 st 
1758 den 29 juny aan Bre Jan weer een ½ mudde rogge 3-0-0 
        
Jalink de smit op rekeninge betaelt    34-0-0 
den 1 jannewary weer betaalt aan smit   116-3-0 
1759 den 16 meert weer betaelt aan Jalink op rekinge 26-5-0 
1759 den 30 juny weer betaelt aan de smit Jalink  36-0-0 
 
Kummeling de klokbrander betaelt op rekinge  26-0-0 
nog aan den soon betaelt     199-0-0 
aan boer Rijmmelynk voor vragt van twee balkens   6-0-0 
nog voor Kumeling betael aan Schuttert voor vragt van 4 balkens 12-0-0 
Kummeglin 135 schepel rogge per schepel 32 stuy   216-0-0 
betaelt aan Hendr. Swiep volgens     28-16-0 
 
1757 den 10 october betaelt aan Jan Berent Wolters  7-9-0 
1757 den 11 novemb. betaalt aan Wolters Jan Berent 6-14-0 
1757 den 14 december betalt aan Wolters Jan Berent 6-6-0 
1758 den 5 jann. met Jan Berents Wolters afgerekent soo hadt hij 111½ dagen waervan sijn 59 
soomer dagen en 62 winter dagen, bedraagt aan gelt sammen 45-9-8, hierop betaelt 31-9-0 
1758 den 28 meert weer betalt 6-0-0 
 
1757 in dis mandt van novemb. betaelt aan Gerrit Klaesen  52-10-0 
1758 den 9 jann. betaelt aan Gerrit Klaesen weer   50-1-0 
1758 den 28 meert betaelt aan Gerrit Klaesen   60-0-0 
 
Berent Elfferink sijn dagh loon begint op den 2 juny 1757 
1757 den 10 september betaelt aan Berent Elfferink op het dagloen 25-2-0 
1757 den 5 decemb. betaelt aan Berent Elfferink op zijn dagloon 25-6-0 
1758 den jannewary betaalt aan Berent Elfferink   25-0-8 
1758 den 19 april aan Berent Elfferink een mudde rogge per schepel 33 st  6-12-0 
1758 den 26 october aan Berent Elfferink betael   26-5-0 
1759 de 4 july betaalt aan Berent Elfferink    25-0-0 
1759 den 22 october betaelt aan Berent Elfferink   28-0-0 
aan mijn knegt Jan betaelt  6-1-0 
 
1758 den 1 augustus betaelt aan Gerrit ter Welle weer 10 gl 1 stuy, soo dat sijn arbijtloon van het 
huis en het ommesten is betaelt met 10-10-0 
13 dage met het omme stellen met het wilgen afhouwen 23-9-8 
 
1757 den 31 augustus betaelt aan Gerrit van het Groothengel tot dato inkluis 22-17-0 
mijn vrouw betaelt 16-8-0 
1757 den 14 decemb. betaelt 1-13-0 



Hendrikus de jonge     6-6-0 
1757 den 4 septemb. betaelt Hendriks de jonge 3-6-0 
dato deses inkluis 
1757 den 9 octob. betaelt aan Hendrikus de jonge voor 29 dagen 8 guld 14 st, is doe wel 
gescheyden 8-14-0 
 
1757 den 31 augusty betaelt aan Gerrit Pierik tot dato inkluis 4-18-0 
betaelt aan Gerrit Pierik 2-0-0 
Gerrit ter Well betaelt, hij moet nu van olde dage 6 gl 16 st 8 penn 
hierop betaelt op den 6 july 1758 2 schepel rogge ad 1-10 het schepel 
1757 den 31 augusty betaelt Kasper tot dato dese inkluis 9-16-0 
1757 den 28 september als afbetaelt 6-6-0 
1757 den 31 augusty betaelt aan de Constapel tot dato deeses inkluis 3-0-0 
1757 den 28 september als afbetaelt 6-12-0 
1757 den 10 septemb. aan Jan Kloeken betaelt 5-5-0 
1757 den 30 novemb. aan Jan Kloeken betaelt 5-15-0 
soo dat Kloeken Jan nu heel af is betaelt 
1758 den 2 jan. met Jannes afgerekent dat hij moest hebben 119½ dage sijnde 55 somer dagen 
22-0-0 en 69 winter dagen, gat af 6 dagen blijft 22-1-0 
hierop betaalt aan Jannes 22-0-0 
1758 den 12 febr. weer betaalt aan Jannes 11-0-0 
1758 den 30 septemb. betaelt aan Jannes de somme van 11-0-0 
1758 den 12 decemb. Jannes afbetaelt met 7 gl, soo dat Jannes is voldan tot dato deses 
 
1757 den 5 feberwary het accort getrokken met de metzelaar Gerrit ten Dam tot Goor voor de 
somma van 725 guldens en drie stuyvers om het alles te maeken wat een metzelaer kan doen 
volgen het nevenaande accort is te zijn 
1757 den 1 july betaelt aan de metzelaer Gerrit ten Dam op het aan besteden 30-5-0 
1757 den 24 july betaelt aan Gerrit ten Dam op het aan genoome metzelaer werk 24-0-0 
1757 den 30 augusty aan de metzelaer weer betaelt 70-0-0 
1757 den 5 december weder betaelt aan de metzelaer Gerrit ten Dam op het aan besteden 
125-12-0 
1758 den 9 jann. weer betaelt aan Gerrit ten Dam 46-6-0 
1758 weer betaelt aan de metzelaers 73-17-0 
1758 meert aan ten Dam 2 schepp. rogge per 1 gl 12 st 3-4-0 
1758 den 18 april aan metzelaer Gerrit ten Dam 3 schep. rogge 5-2-0 
1759 den 14 juny met de metzelaer Gerrit ten Dam afgerekent van het aan genomen werk, kwam 
hem nog toe 184-18-0 
als mede overgeven een rekinge van het houwen van de waepensteen en verdre arbeyt loon dato 
deses toe 174-14-8 
sammen 359-12-8 
1759 den 16 july hier nog aan Gerrit ten Dam betaelt 50-0-0 
rest 309-12-8 
1759 den 29 july in gevolge afsprake aan burgemeester Weerman tot loon voor Gerrit ten Dam 
180-17-0 
rest nog 118-15-8 
 



1757 den 21 augustus betaelt de corporaal Linderman 26 daegen tot 20 augustus mede in 
gesloeten 10-10-0 
1757 den 31 augusty betaelt tot die dag mede aan Lindeman 2-6-0 
1757 den 10 septemb. de corperael Lindeman afbetaelt ut dien dage 4-4-0 
en in het geheel afbetaelt samen 17-0-0 
1757 Hendrikus de jonge afbetaelt en in het geheel 
1758 den 3 jannewary aan Lindeman op het arbijt loon 29-19-8, totaal 46-19-8 


