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Gelders Archief, Archief van de Staten van het Kwartier van Zutphen, Verpondingskohieren 1646 
 
Scholt toe Haerle. Is sijn   Later bekend onder de naam Memelink  
graaflijke genade toestendich   behoort toe aan 
Huys ende gaerden van 1½ schepel 
gesey 
Bouwlant: 14 molder, thientvrij, 
lichte garve 
4 koeweiden, doet ther pacht 
overall: 167 daler. 
Hyruyt gaet 6 molder roggen, 
6½ molder garsten aen 't Capittel 
te Vreden. 
Den pastoor een schepel roggen, den  Na de kerkhervorming in 1616 uiteraard de 
koster een spint.    predikant 
Den uitganck is Wisserpacht tot   de pacht die door de pachter van de hof te Eibergen, 
last van den bouwman, soo nae   de heer van Wisch, aan het Kapittel van het Stift 
Vreden gaet.     Vreden betaald moet worden; bouwman = pachter 
Hyrbij is eenich holtgewas Holtgewas 
Dessen vrijet sijn genade van de pont-    vrijstellen 
schattinge   309 – 18 -0 297-10-0 [guldens-stuivers-penningen] 
      297-10-0 
 
Bussinck. Is sijn gr. gen.    Bussinck was een pachtgoed  van de heer van 
toestendich.     Borculo 
Huis ende hoff van 1½ schepel ge- 
sey. 
Aen boulant: 12 molder, 3 schepel. 
3 koeweiden 
Inslach: 1 koeweyde. Doet ther   een aan de markegrond onttrokken weideperceel 
pacht in alles: 152 daler. 
Hieruit gaet aen Wisserpacht 10 
schepel garsten, 6 schepel roggen 
aen 't Capittel toe Vreden. 
Den pastoor 1 schepel roggen. 
Den kuster 1 spint tot last 
van den bouwman. 
Hyrbij is eenich holtgewas Holtgewas 
Pontschattinge: 14 gulden 
2 verkens, yder vercken ad 4 daler. 
    268-2-2  256-2-2 
      256-2-2 
 
De meeste onderzoekers in de Achterhoek kennen het afschrift Kreynck van het verpondingskohier 
van 1646. Dit afschrift berust in het Stads- en Streekarchief Zutphen. Een transcriptie van het 
verpondingskohier van het afschrift Kreynck is te vinden op de website: www.heerlijkheidborculo.nl, 
onder bronnen. Daar worden ook wat achtergronden geschetst en wordt verwezen naar relevante 
literatuur. 
De Wisscherpacht was de pacht die door de heren van Wisch, als oorspronkelijke pachters van de hof 
te Eibergen/te Vaarwerk jaarlijks aan het kapittel van het Stift Vreden als oorspronkelijke hofheer 
betaald moest worden. 
 
Literatuur:  
• B.H.M. te Vaarwerk, De hof te Vaarwerk en zijn bewoners, 1188-1900 (Eibergen 2001), m.n. 

hoofdstuk 4, De Wisscherpacht. 
• Friedrich Tenhagen, Gesammelte Abhandlungen zur Vredener Geschichte (Vreden 1939, herdruk 

Vreden 1975) 
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• Bernhard Brons, Geschichte der wirtschaflichten Verfassung und Verwaltung des Stiftes Vreden im 
Mittelalter (Münster 1907, herdruk Vreden 1976) 

• Hermann Terhalle, Vreden an der Jahrtausendwende. Landschaft und Geschichte (Vreden 1999). 
Dit boek biedt het meest recente samenvattende overzicht van de geschiedenis van het Stift 
Vreden. 

 


