
Kemna in Albergen. Deel 1, tussen circa 1720 en 1760. 
Door : Frans Scholten. 
 
For an explanation in English, please look at: www.fransscholten.nl/Kemna_eng/ 
Voor Nederlandse uitleg, kijk svp op:   www.fransscholten.nl/Kemna_nl/ 
 
N.B.: Dit bestand bevat geen of nauwelijks gegevens over Kemna in Gammelke. Op elke plaats waar (...) 
staat, wordt een persoon met de achternaam Kemna genoemd, meestal met voornaam.  
De jaartallen zijn ook door puntjes vervangen. De volgorde van de vermeldingen is chronologisch. 
 
Idem = dezelfde dag. 
 
 
25 okt. ..... Dr. Perizonius [2] bediende van Aelbt. Jansen qqa exhibeert bericht op en tegens (....) met 
conclusie als daerbij, met versoeck dat partije advers tot tegenhandelinge moge worden angeeijst en bij 
uijtblijven van verder schrijven versteecken verklaert. 
Compareert (....) en versoeckt op heden in termino visie vant gehandelde en soo nodich copie en 6 weecken 
tijt wegens Aelbt. Jansen tot Tubbergen. 
 
6 dec. ..... (....) contra [2] Aelbt. Jansen namens sijn vrouwe Hendrickien Hermsen en desselfs suster 
Jannetien Harmsen noemt het reces van 25 oct. seer abusivelijck en irrelevant, soo heeft het onnoodich 
geacht verder te schrijven en versoeckt een termijn van sluijten en dat de prothocollaria daertegens 
verveerdight, om na Lantrecht ter beleeringe (aan een externe 'rechtsgepromoveerde') versonden te 
worden. Termijn van sluijten op den 2den rechtdag na Kersmisse. 
 
24 jan. ..... (....) contra [2] Aelbt. Jansen. Proces is op 6 dec. laestledem geconcludeert. 
Termijn van sluijten gestelt op den 2o rechtdag na de Kersferien, met 5 off 8 dagen uijtgestelt en nu heden 
over 6 weecken. 
Dr. Perizonius is notoir absent off na Weesell affgereijst. 
 
29 feb. ..... (....) contra [2] Aelbt. Jansen namens sijn vrouw en haer suster. Termijn van sluijten wegens 
afwezigheid van de hr. Richter gestelt op den 2den rechtdach na Paeschen. 
 
18 sept. ..... (....) geeft te kennen [2] hoe dat op 19 juli .... is gecomdemneert in de kosten van de proceduire 
Aalbert Jansen namens sijn vrouwe en als volmr van haar suster Jannetie Hermsen, getaxeert op 52 gl. 3 
st. 8 penn: en nog andere kosten. 
(....) doet anpandinge voor dit bedrag en de andere kosten. 
 
23 okt. ..... Erschenen [2] (....) van Rijsen geassisteert met Dr. Gerhard Meijling voordragende nomine matris 
dat tegens huiden hebbe doen citeeren Jan Graeman tot Tubbargen om sijn geteijkende hand onder een 
obligatie te kennen of te ontkennen. 
Pandkeringe 30 okt. 
Jan Graeman bekent sijn hand onder een gerigtelijke verzegelinge van 170 gl. van 5 dec. ..... 
 
29 maart ..... Genoemd (....) te Albergen. 
 
13 sept. ..... De wed: Gramans tot Tubbergen pandt [2] (....) op de Kemmenade tot Albergen wegens 30 gl. 
berekende schult. 
 
29 nov. ..... Pr. Harwich [2] namens de wed: (....) tot Rijssen prolongeert tegens de wed: Gramans. 
 
23 jan. ..... Maria Jansen ten Felthof weduwe wijlen Geert ten Velthoff off Scholten, g'adsisteert met 
mombaijren (....) en Jan Reutelink bekent [4] verkogt te hebben luijt koopbrieff van 13 oct. ...., met 
genoegsame getuigen bewisset, an Hendrik Pegge, huisvrouw en erfgenamen haar eigendommelijke mate 
so haar wijlen vader en moeder Jan en Gese Velthoff hadden angekogt van Els Jan en huisvrouw Beerte, 
gelegen an den Diepenmors met den eenen eijnde an Heijnink Braak en met den andere eijnde an 
Luijskamp sijn mate, en dat voor 130 carl. gl., betaalt, en doet cessie. 
 
31 jan. ..... Berent Steffens Mr. Smitt contra [2] (....). Zie ook 21 maart ..... 
 



27 juni ..... (....) de rato caverende [2] voor sijn schoonmoeder de wed: van wijlen Hermen ten Winkel. 
 
19 sept. ..... (....) namens sijn schoonmoeder de wed: Herm: ten Winkel tot Tubbergen contra [2] Jannes van 
Langen. Zie ook 26 sept. en 21 nov. ..... 
 
10 okt. ..... De wed: Duivelshof contra [2] (....) tot Albargen wegens 56 gl. 17 st. (door haar wijlen man) 
verdient salaris en uitgeschotene gerigts jura. Pantkeringe door (....) op 24 okt. ..... 
 
2 jan. ..... Genoemd [2] de wed: van (....) tot Rijssen. Zie ook 16 jan. ..... 
 
3 april ..... De erfgenamen Dr. J.R. Liens wegens verdient salaris contra [2] (....) tot Albargen. 
 
25 sept. ..... (....) tot Rijssen [2 [. Zie ook 7 nov. ..... 
 
20 nov. .... Genoemd [2] de wed. (....) tot Rijssen. 
 
27 nov. ..... Erschenen [2] Burgemr. Benjamin van Warkhoven voordragende hoe dat Berent Schiphorst in 
de boerschap Denekamp op den 7 deses bij hem sij gekomen, ende geklaagt dat (....) te Albergen ten huise 
van Gerard Cremer hier binnen Ootmarssen hem deerlijk soude geslagen hebben, dat comparant ter 
instantie van voors: Schiphorst voors: (....) tegens heden hier hebbe doen citeren, ten einde deselve over 
dese klage gehoort worde, met versoek dat deselve slagerie niet ontkennende, daervan na Lantr: afdragt 
van sal hebben te maken, met eis van kosten. 
Hier op (....) segt niet geslagen te hebben, dat anders de bote (=boete) soude hebben afgemaakt, ter 
plaatse daar het behoorde, protesterende over de costen, versoekende sijn gangen en versuim betaalt te 
willen (hebben), 't welk Br. Werkhoven present heeft angenomen. 
 
4 dec. ..... Hermen Bouwhuis in Albergen contra [2] (....). 
De wed: Ten Winkel met (....) haar schoonsoon als momber doet anpandinge [2] an Assuerus Middendorp. 
 
26 maart ..... Compareert [2] Pr. Smit bediende volmr van de wed: Duivelshof tot Oldenzel seggende wat 
gestalte (....) tot Albargen aan comparants principalinne in dato den 14 feb. .... om in den tijd van een maand 
wegens een rekeninge van verdient salaris en uitgeschoten gerigts jura behoorlijk contentement belooft 
heeft, daar van tegens vermoeden in gebreke sijnde geblven, word hoewel ongaarne, pandinge gedaan. 
Op 23 april .... doet (....) pantkeringe tegens de pandinge soo Pr. Smit namens de wed: Duivelhoff heeft 
ondernomen. 
 
27 maart ..... Verw. Rigter [4] Berent van Assen, ceurnoten (....) en Wilm Alerink. Het Gerigte geroepen 
sijnde ten huise van Jan Maathuis in de boerschap Albergen bij de Kemna, sijnde aldaar gecompareert de 
oude vrouwe Jenne, schoonmoeder van Jan Maathuis, geassisteert met (....) momboir, krank van lichaam 
en maakt haar testament. 
 
23 april ..... Dr. Dull [2] namens Jannes van Langen doet pandinge an de meubile goederen van (....) 
wegens 150 gl. procederende wegens het eerste termijn van een door hem gepandede gekogte kamp, 
welke termijn op den 2 feb. laastleden is vervallen. 
 
30 april ..... Compareert [2] Pr. Smit volmr van de weduwe wijlen Pr. Duivelshoff seggende tot justificatie van 
pandinge, dat wijlen Pr. Duivelshoff (....) pandverweerder in desen in saken tegens Lamb: Nijhoff tot 
Diepenheim regthangig geweest sijnde, een geruimen tijd procurando sij bediende geweest, en deser saken 
halven sig dickwijls nae het voors: Drosten gerigte om de termijnen aldaar te respicieren en waar te nemen, 
mitsgaders ook naar Ootmarssen in meninge om de Schulte in Fleringe en desselfs huisvrouw in dese sake 
te sien sweren heeft moeten begeven, soo dat wijlen Pr. Duivelshoff off nu desselfs weduwe dien 
aengaande soo wegens verschot als verdient salaris competeert een summa van 65 gl., hoe off nu wel in 
regten bekent is, dat boeken van advocaten en procureurs in conformite van die van koopluiden in stuck van 
salaris en verschot volkomen gelove moeten meriteren, soo deselve met eede off met de dood / gelijk alhier 
gesterkt sijnde Landr: p. 1 tit. 14 art 3, Zutph: tot dood $5 Hub Hed. Regt p. 2 lib. 2 c. 26 n 39, etc., etc. 
Pandverweerder moet sijn hand onder de obligatie staande bekennen ofte ontkennen. 
Compareert (....) en versoekt nae gedane aquitie van de vertoonde handschrift van de voorgemelte 
justificatie van pandinge copie en tijd van 6 weken. 
Pr. Smit rejecteert dit, want tijdversoek is tegen het Reglement van .... $3 stridend. 



(....) neemt aen over 8 dagen te handelen, welke tijd aen deselve als verweerder word toegestaan, blijvende 
de kosten tot uijtdragt van saken gereserveert. 
 
2 mei ..... Jannes van Langen contra [2] (....). 
 
8 mei ..... (....) contra [2] de wed: Duivelshoff. Hij eist van haar cautie. 
 
14 mei ..... (....) [2]. Zie ook 21 mei ..... 
 
14 mei ..... Gerrit Kosters Johannes soon, koopman tot Almelo contra [2] Jan Geerdink tot Albergen en 
contra (....), de laatste wegens geleverde winkelwaren en om desselfs en sijn huisvrouwen hand staande 
onder dese alhier vertoonde obligatie, van 3 maart .... gepasseert, te bekennen ofte ontkennen. (....) 
contumax. Zie ook 21 mei en 11 juni ..... 
 
18 juni ..... (....) tot Albergen contra [2] Jan Gerritsen in Harberink. 
Gerrit Costers koopman tot Almelo contra [2] (....). 
 
17 sept. ..... De wed: van wijlen (....) contra [2] Jan Gerritsen in den Harberink. 
 
24 sept. ..... (....) tot Tubbergen namens [2] de vr. weduwe van wijlen Pr. Bernh. Duivelshoff geciteert sijnde 
om betalinge te doen van een somma ad 20 carl. gl. wegens angemaakt accoort, soo versoekt Pr. 
Stephanus Smit qqa dat deselve moge worden angeeist. 
Ex adverso de wed: van wijlen Hermen ten Winkel. 
 
8 okt. ..... Scholte Splinterink geciteert sijnde [2] van (....), voor 18 gl. 18 st. verdient loon, waar op de uijt de 
name van Scholte Splinterink is erschenen Pr. Albrink, versoekende 6 weken tijd. Geaccordeert. 
 
22 okt. ..... (....) doet anpandinge [2] aen de beweeglijke goederen van Salomon Boedeker voor ongeveer 30 
gl. 
 
29 okt. ..... De wed. van (....) contra [2] Jan Gerritsen. 
Pr. Alberink namens de pakkedrager Jan Hofhuis doet anpandinge aen de beweeglijke goederen van wijlen 
(....) tot Albergen voor 20 g. 3 st. buiten interesse producerende van gecrediteerde keteldoek en bondgoed. 
De scholtes sal de gepandede dit denuntieren. 
 
6 nov. ..... Jannes van Langen en (....) [2]. 
 
10 mei ..... (....), tegenwoordig bouwman van het Dierink in het Klooster tot Albergen ende desselfs 
huisvrouw bekennen te hebben verkoft an Jan Hermsen Hevrink en huisvrouw Harmken van de Mate haar 
eijgendommelijke vrij allodiale stuck landt de Ceurscamp genaamt, groot ongeveer 7 schepels landes 
leggende tot Albergen, naast Droste Kamp gelegen ende sulx voor een somme van 300 carl. gl., betaald, en 
doen cessie. 
idem Jan Hermsen Hevrink en huisvrouw Harmken van de Maate lenen van Lambert Hevrinck en huisvrouw 
Mevrouw ter Brugge 250 carl. gl. Niet afgemaakte acte. In de marge: vacat. 
10 mei ..... Daaronder: Jan Harmsen Devrink en huisvrouw Harmken van de Maate lenen van Lambert 
Heverink (Steverink?) en huisvrouw Marie ter Bruggen 250 carl. gl. Onderpand den Keusenkamp in 
Albergen. 
 
8 maart ..... Opbadinge [2] door (....) tegen Santhuijs te Albergen. (....) verkrijgt aaneigeninge van de 
panden. 
 
19 maart ..... Jan Hermen Vos heeft tegens heden doen citeren [2] Gesina Grijpink, weduwe ten Winckel en 
(....) te Albergen om het vertoonde handschrift van 150 carl. gl. soo den 28. juni .... daarvan opgerigt, te 
bekennen of te ontkennen. Weduwe ten Winckel erkent, dat de handschriften van haar en (....) zijn. 
Idem. (....), als rentmeester van de heer van Rollecate doet pandinge [2] op het gewas van den kamp, naast 
Kuijpers wooninge gelegen (plaats ?), bij Harmen Kuijper in huur, wegens 59 gl. resterende huur.  
Opbadinge 2 april. 
 
22 april ..... Jan van Groll doet namens sijn schoonmoeder, de weduwe ten Winckel en (....) pandkeringe [2] 
tegen Hermen Vos. 



 
17 dec. ..... Namens (....) en Gerrit ter Bekke wordt een lang verhaal naar voren gebracht i.v.m. het reces 
van ten Koedijk van 25 sept. ..... Jan en Gerrit ten Koedijk verschijnen en versoeken copie [2]. 
 
14 jan. ..... Namens Jan en Gerrit ten Koedijk over het reces van (....) en Gerrit ter Becke gezegd [2], dat dit 
opgevult is met onware, onsmakelijke en niets ter sake doende smaatredenen en positien, zij deselve in 
hare notoiren onwaarden sullende laten en versoeken om een korten termin van sluijten.  
Op 25 feb. .... wordt de beslissing over de termijn van sluiten in status quo gecontinueert tot den 2den 
regtdag na Paaschen. 
 
14 jan. ..... Namens Gerrit Seelker tot Senderen wordt anpandinge gedaan an de goederen van (....) int 
Clooster tot Albergen wegens 27 gl. verdiend loon [2]. 
idem Namens de erfgenamen van Bernardus Cremer wordt pandinge gedaan aan de beweeglike goederen, 
vee en gewas van (....) wegens 34 gl. 10 st. resterende berekende schulden. De opbadinge op 28 jan. 
Wordt toegestaan: conceditur. 
 
21 jan. ..... Prolongatie van de zaak van (....) tegen Jan van Grolle [2]. Zie ook 8 april. 
 
15 juli ..... Procureur Dupont pandt [2] de beweeglike goederen, vee en saadgewas van (....) tot Albergen 
wegens 31 gl. verdient salaris en gedaan verschot (voorschot), ingevolge rekeninge van juni laasleden. De 
opbadinge op 16 sept. .... wordt door de Richter toegestaan (conceditur). 
 
16 maart ..... Dr. Nilant doet nomine Fisci (namens de Drost) pandinge aen de beweeglijke effecten en 
gewas van (....) of (....), mitsgaders op alsodane penningen, als hij onder (....),(....),(....) en Egberman heeft 
uijtstaen, ten einde om daer aen te verhalen dertig oude schilden boete wegens onbehoorlijk bijslapen, met 
versoeck van landcedelijke denunciatie (kennisgeving) aen de gepandede al wederom interdictie (verbod) 
aen voorschr. personen om geen penningen uijt te tellen en eijs van kosten. Decretum: accoord. 
 
26 maart .... Een obligatie d.d. 2 maart .... van 450 gl. (en ook nog van 100 gl.) op naam van de meijeren 
Wegman, Olde Snoijman, Hogtman, Reimer, Hakenberg, Volker, Reeker, Roenvoet (?) en Krissen in de 
Lutte is in het bezit [1] van Juf. M. Hummels, erfgename Philippus Edelaar. (....) tot Rijssen treedt op als 
mombaer en volmagtiger van de erfgenamen Edelaer. Op 25 juni .... wordt melding gemaakt van Jan 
Ruvoet alias Jan Meijer in de Lutte, die Hartman in de Lutte pandt wegens 51 gl. 
 
26 okt. ..... Procureur Dupont als volmagtiger van Antoni Kip draagt voor [2], dat (....) zedert eenigen tijd 
vlugtig geworden sijnde, wordt geciteerd om per edictum ad valvas (bij de poorten) der kerke van Tubberge, 
de woonplaats van hem (....), te presigeren. 
 
27 sept. ..... Namens de erfgenamen van wijlen burgemeester Bernard Cremer wordt panding gedaan [2] an 
(....) te Albergen wegens 20 gl. 16 st. 
 
4 mei ..... Namens Henricus Arentsen, kerkmeester van Almelo worden de meubile effecten, vee en 
saadgewas van (....) in Albergen gepand [2] wegens 21 gl. 12 st. achterstandige uijtgang aan de kosterie tot 
Almelo. 
 
30 juni ..... Namens de weduwe van Hermen Hendrik ter Bekke wordt in verband met de ansprake van (....) 
voor het Landgericht Oldenzaal [1] geëist, dat omdat hij in Albergen gericht Ootmarsum woont, domicilium 
citandi et insinuandi zal stellen. 
Prolongatie op 8 dec. ..... 
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