Archief Wegdam inv.nr. 301
1754-1775 Taxatie eigendommen
Ick Joan Jalink JUD en wegens Hooger Overigheid verwalter richter van Kedingen doe cond en
certificere kragt deses dat voor mij en ceurnoten, dewelke waeren de ed. Wolter Jalink en
burgerm. Jacob Bruins, persoonlijk gecompareerd ende erschenen sijn Jan van den Boom en
Gerrit Vinkers ingesetenen van het Carspel van Goor der welke ter instantie van de Hoog Wel
Geb heere Joan Heidentrik baron van Coeverden heere van het Wegdam hebben opgenomen ende
getaxeert de havesate Wegdam met de onderhorige goederen en landerijen als volgt.
Het huis Wegdam met bouwhuis, hoff en visscherijen op de sa. van 7000-0-0
Het onderhorug bouwland
4000-0-0
Het hooyland
8000-0-0
het erve Krooshoop
3000-0-0
het erve Spekenbrink
1500-0-0
Het plaasjen den Boom
800-0-0
Het plaasjen de Vinke
750-0-0
Dus te samen de sa. ad
25050-0-0
Ende hebben comparanten met handtasting in iedes plaatse verklaart dat voorschr. havesate en
onderhorige goederen haares bedunkens die daar agter uitgetrokken summa van penningen
waerdig sijn.
In waarheids oirconde hebbe ick verwalter richter voorn. dese eygenhandig getekent en gesegelt.
Actum Goor den 22 juny 1754.
Joan Jalink.
Attesteren en verklaren wij ondergetekende ter instantie van den heere baron van Coeverden toe
Wegdam en desselvs ehe vrouwe de bovenstaande percelen, erven en goederen gehorende alle
aen sijn HWGebGestr in gemoede te hebben getaxeert, verklaarende dat de selve eer meerder dan
minder waerdig sijn, zijnde bereytwillig sulx vereyscht wordende, ten allen tijde met onse taxatie
en prestatie met solemeede eed tot God almachtig te sterken.
In waerheyds kennisse hebbe wij deese met onse eigenhandige ondertekeninge bekragtigt.
Actum den 3 januari 1775.
financiele kladaantekeningen
losse schuren
Pothof
220-0-0
Budde
300-0-0
Penenk
210-0-0
Golts
100-0-0
Bos
410-0-0
totaal
1240-0-0
bouwen capitaal
rente
de erfgenamen Munts
geen rente als het loepende jaer
burgemeester Menge capitaal

4000-0-0
2000-0-0
7000-0-0
750-0-0

rente
burg. Weerman capitaal
aan rente en rekinge
van Calcar capitaal
rente
heer van Bakkenhagen restand
coup peningen van Overack
intresse van 1762 tot 1774 sijn

52-10-0
2000-0-0
300-0-0
3600-0-0
650-0-0
1579-0-0
412-0-0

