
Kemna in Albergen, Deel 2, tussen circa 1690 en circa 1720. 
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 datum. 
 
 
19 jan. ..... Compareert [2] Willem Cremer (seggende), volgens relaes van des Schultes Lambert Bodeker, 
(....) gepandet te hebben, in specie sijn voste ruine peert, sulx om betalinge te willen hebben voor 43 gl. 
boven costen, doet soedaenich peert uijtveilen ende insetten op 40 gl. sijnde nae voorgaende uijtveilinge 
niemant die sich geopenbaert ende meerder geboden heeft, soo is Willem Cremer coper gebleven voor 40 
gl., de losse nae Lantrecht voorbehouden. 
idem Compareert [2] Geert Alberinck met asst. van Jacob Cremer hebbende doen citeren tegens huiden 
(....) tot Albergen om te willen hebben dat sijn E: sal hebben uijt te langen ende ansien deses an comparant 
over te geven den erffbrieff, soo hij gedaegde als accoorts man op Hoijkinck bij sich gesteecken ende in 
bewaringe genomen heeft, waerdoor denselven tegenwoordigh groote schade koomt te lijden, terwijl sijn 
Lantheer de Heer Heuvel op Hoijckinck denselven koomt te eijschen, bij foute van comparitie versoeckt 
comtumacie, met verder versoock dat hij (....) morgen ten daege, terwijl geen tijt bij sijn Lantheer langer kan 
krigen, moege worden gelastet, dat bij foute sal genootsaeckt sijn bij Hoger Overigheit te dolieren. 
De versochte uijtleveringe wort geaccordiert ende (....) g'ordiniert deselve te doen, ende soo reden ter 
contrarie konde geven, dat deselve overmorgen vrijdagh sal inbrengen om een uur naede middagh, alles op 
costen van ongelijck. 
 
26 jan. .... De burgemren van Oetm: hebbende tegens huiden doen citeren [2] (....), poseren door advt. 
Cremer dat ged: onlangs ten huise van Hermannus Cremer met Baesdam tot Tubberge in questie ende 
kijvaer raeckende nae den selven inheviheit, met een stoel heeft gesmeten, waerdoor hij nae Lantr: part 2 
tit. 23 art. 5 is komen te vervallen ten profite van deselve burgemren in een olde schilt, concuderende bij 
aneijschinge tot betalinge van deselve civile kleine breucke met costen van dien, hierdoor gecauseert. 
 
9 maart ..... Compareert [2] (....) versocht denuntiatie van anpandinge an Hermen Benninck tot Albergen 
voor de summa van 20 gl. 
 
13 april ..... Pr. Potken wegens meijster Michel Vehoff (chirurgijn in Oldenzaal) pendet [2] Berghman in 
Geesteren, (....) ende Hendr: van Steden tot Albergen, jeder voor eene summa van 4 gl., dit alles 
procederende van verdient meijsterloon. 
 
27 april ..... Advt. Cremer doet anpandinge [2] an naebeschreven personen, als naementlijck Berent Wolters 
ten Thije vooor 27 carl. gl. 1 st. wegens verdient salaris ende verschot van gerichts costen in saecken 
tegens Jan Mensinck ende Jacob van Steden, noch an (....) voor 30 gl. 10 st. wegens gedeserviert salaris in 
proces saecken contra Geerdinck ende Jan Engbers, mitsgaders an Henderick Hofflant voor 9 gl. 10 st. 
verdient salaris. 
 
1 juni ..... Hermannus Cremer wegens de Heer Joan van Esschede (havezate inTubbergen) doet 
Lantrechtens anpandinge [2] an de goederen ende effecten bij (....) in het Clooster Albergen woonachtigh 
ervintlijck, om daer an te verhaelen 8 gl. procederende van verkofte ende geleverde rogge. 
 
15 juni ..... Advt. Cremer pendet [2] (....) voor 14 gl. ende noch voor 7 gl. 10 st., item Hendr: Hofflandt voor 7 
gl. 10 st. hem ter saecke van in dato den 5ten meij .... geaccordeert salaris competerende. Opbadinge 22 
juni ..... 
 
18 sept. ..... Compareert [2] (....) doet anpandinge an die goederen van Hinvert tot Albergen voor de somma 
gelijck bij opbadinge sal worden gespecificeert. 



 
13 nov. .... Compareert [2] (....), vernemende dat de bestialen van het erve Hinverdinck worden afgepandet, 
ende bereits hier van enige op huiden ant Gerichte gebracht, soo doet denselven als beulder(?) van de 
Middelen daer tegens protesteren, dat het vehe niet moege verbracht of uijt den pendestal moege gevolght 
worden, eer ende bevorens daer voor borge is gestelt voor de Heeren middelen etc. 
idem (....) hebbende ingevolge orde van de Heer Richter voor Heeren middelen van Hinvert tot Albergen 
laeten panden een bruijn kollen moorpeerdt, settet hetselve inne op 20 gl. en blijft zonder verhoging cooper. 
idem Pr. Cremer wegens (....) doet anpandinge [2] an die meubilen ten huise van Soost (Joost?) tot 
Albergen, alnoch voorhanden, wegens 14 carl. gl. verschenen lanthuir. 
 
8 jan. ..... Advt. Cremer wegens (....) doet ingevolghe schultbekentenisse aenpandinge [2] an Geert 
(Hinderick doorgestreept) Nijhuis tot Herberinck. 
 
15 jan. ..... Willem Cremer doet aenpandinge [2] aen die gerede goederen van (....) voor 4 gl. 12 st. 
procederende van angenoomen schult soo ged: van Elshuis heeft g'accepteert. 
 
10 april ..... Pr. Arnt Vosding [2] volmr van Sr. Hendk: Veltkamp zijn schoonvader contra de gemene buiren 
van Albergen off aen desselfs volmr off collecteur (....). 
 
22 mei ..... De gedaeghde (....) contumax [2] contra ... 
 
12 juni ..... De wed: van wijlen advt. Bevervoorde contra (....). 
 
3 juli ..... (....) genoemd [2]. 
 
24 juni ..... De wed: Leeferinck contra (....), tegenwoordigh bouwman op Everinck tot Albergen. In een losse 
acte van 8 juli .... staat echter dat dit (....) is. 
 
16 sept. ..... (....) int Clooster tot Albergen en Hindrick van Steeden alias Greeten Hinderick. Opbaedinge 23 
sept. ..... 
 
11 nov. ..... Genoemd [2] Wolter Krull, Lamb. Bodeker, (....), Hendr: Hofflandt en Jan Engbers. 
 
8 sept. ..... Genoemd [2] (....). 
 
6 okt. ..... Genoemd [2] (....) tot Albergen. 
 
18 mei ..... Gerrit Harmelinck(?) en (....) namens hare vrouwen [2] als erffgen: van wijlen Jenneken ten Ham 
ivm. landerijen onder het clooster van Albergen. Allerlei familieleden genoemd. Zie ook 25 mei ..... 
 
29 juni ..... Gerrit Hermelinck ende (....) tot Rijssen [2]. Zie ook 6 juli en 7 sept. ..... 
Distractie van 5 landerijen op 19 okt. ..... 
 
12 okt. ..... Esken Robbenhaer doet anpandinge [2] an (....) int Clooster voor 15 gl. en noch een gl. wegens 
een gekofte koe, tsamen 16 gl., heerkomende van geleent gelt. 
Opbadinge 3 nov. ..... 
 
23 okt. .... . (....) contra [2] Robbenhaer. Zie ook 30 nov. ..... 
 
1 feb. ..... (....) doet pantkeringe [2] tegens alsodane nulle pandinge als Dr. Gerlacius sich heden 14 dagen 
heeft onderstaen tegens comparant te doen, met versoeck dat de panteijscher sijn pandinge na Lantr: sall 
hebben te justificeren. 
 
9 sept...... Esse Noorthoff van Albergen met Aele sijn huijsvrouw lenen [4] van (....), Jan Becke ende (....) 
200 carl. gl. Onderpandt is het volle gewas van den negendeel (dat wil zeggen van de grond behorend bij 
het lijftuchthuis van erve Noordhof ofwel het Olde Noordhof) neffens 2 mudde landt. 
 
14 sept. ..... Genoemd [2] (....) tot Rijssen. 
 



7 dec. ..... Compareert [2] Geert in den Hulsham tot Vleringe hebbende tegen huiden doen citeeren (....) tot 
Albergen, spreckende deselve aen wegens resterende (rente) ad 18 gl. min 1« st. van 40 gl. (capitael). (....) 
contumax. 
 
4 juli ..... Compareert [2] Dr. Helter nomine (....) tot Albergen alhijr present seggende datt in junio .... an 
Berent Schillings te Nijenbergh int Stift Munster hebbe verkofft 700 pont wulle, witte en swarte door een 
ander, waervan Berent Schillings noch restiert 103 gl. bovens de gedane kosten, waarvan Harmen ter 
Becke tot Albergen sich heeft ver(borgt?), soo is comparants principaell te rade geworden gemelte Harmen 
ter Becke, angesien de principaele schuldenaer uijtheems, en niet te betalen heeft, als borge ter eerste 
instantie an te spreecken tot bekentenisse of ontkentenisse van sijn hant. 
Becke Harmen bekent datt het sijn hant is die hij an (....) heeft gegeven en versoeckt 6 weecken tijtt. 
 
18 mei ..... (....) in Albergen [4]. 
 
17 nov. ..... Jan Becker en Harmken Berents sijn huisvrouw lenen [4] van Richter Jacob Raeterink (van het 
Landgericht Ootmarsum) 400 gl. tot aflosse van (....) tot Albergen, waarbij nog comparanten hebben 
opgenomen tot aflosse en betaelinge van Geert Bouwhuis een summa van 130 gl. capitaal, sijnde also een 
capitale summa van 530 gl., tegen 5% te verrenten. Onderpand is haar stede of wooninge het Beckers huis 
sijnde een derde deel van een erve, mette landerien om het huis 4 mudde bij Geerkotte off Reetbarge in de 
bourschap Albergen. 
 
13 jan. ..... De gemeene Alberger buiren contra [2] (....). Prolongatie 
13 jan. 25 feb. en 7 april ..... 
idem Albert Jansen man en vooght van sijn huijsvrouw Hendrickien Harmsen en van de suster Jannetien 
Harmsen contra [2] (....), die bij afsterven van Harmen Everink het bestier van des boedels goederen, op de 
soone Jan Everinck gedevolveert, heeft gelieven sich an te matigen. 
 
20 jan. ..... (....) doet anpandinge [2] an Vrijleman te Geesteren wegens 82 gl. 10 st. 4 penn:. 
 
21 feb. ..... Berentjen Jansen van den Thije bij Aelderink in Albergen als testatrice [4]. Jan Hergelink als 
getuige, (....) als getuige. Nieuwe acte op 24 feb. ..... 
 
25 feb. ..... Dr. Helter namens (....) opt Velthuis te Albergen prolongeert [2] tegens Aelbert Jansen qqa en 
desselfs suster Jenne Hermsen. 
 
7 april ..... (....) contra Aelbert Jansen wegens diens reces van 13 jan. jongstleeden wegens diens vrouwen 
suster Jannetien Hermsen eist dat die genoeghsaeme volmaght van sijn vrouwen suster voornoemt moge 
bij brengen. 
Dr. Perizonius als bediende van Aelbert Jansen versoeckt copie. 
idem Prolongatie [2] d' gemeene Alberger buermannen contra (....). 
 
7 mei ..... Pr. Perizonius wegens Aelbt. Jansen voer hem selfs en sijn vrouwen suster Jenneken Bouwhuis 
exhibeert [2] een procuratie voer Heeren Burgemren van Amsterdam, in forma gepasseert, en sulx in 
voldoeninge van het versoeck door (....) den 7 aprill ten prothocoll gedaen, verzoekende dat deselve op een 
geschickten bij dit Ed: Gerichte (vast te stellen) peremptoire termijn verder sall hebben te handelen, met 
eijsch van costen, schade en interesse. 
(....) wegens sijn vader (....) versocht copie van de volmacht. Zie verder 26 mei en latere data. 
 
26 mei ..... Compareert [2] (....) voordragende hoe datt hem bij examinatie van sodane volmacht als Aelbert 
Jansen wegens sijn vrouwen suster Jennetien Bouhuis op den 7 deses heeft geediert, is gebleken dat sij 
Jennetien Bouhuis tegenswoordich soude woonaghtigh sijn buiten dese provincie en dat binnen de stadt 
Amsterdam, weshalven versocht dat sij Jennetien Bouwhuis als een uitheems persoon sijnde, na Lantr: sal 
moeten stellen sufficiante cautie voor alle costen, schaden ende intressen, judicatum solvi et de non 
conveniendo alibi. Zie ook 16 juni ..... 
idem De saecke tusschen (....), alias (....) op en tegens de bourmannen van Albergen wort met consent van 
den eersten, sonder prejudicie van partijen voor den tijt van 6 weeken uijtgestelt [2]. Prolongatie 7 juli ..... 
 
30 juni ..... (....) exhibeert [2] exceptions schrift op ende tegens Aelbert Jansen als man en vooght van sijn 
huisvrouw Hendrickien Harmsen en desselfs suster Jannetien Harmsen. 
Aelbt. Jansen versoeckt copie. 



 
15 sept. ..... Aelbt. Jansen nomine uxoris [2] en haer suster Jannetien Harmsen exhibeert onder minute 
antwoort op de exceptie van (....) met belofte om het selve gemundeert heeden over 4 weecken reeel over 
te geven. 
(....) namens sijn vader (....) versocht na reele exhibitie copie en 4 weecken tijt. 
 
22 sept. ..... Genoemd de huisvrouw van (....). 
 
10 nov. ..... Dr. Perizonius [2] wegens Albert Jansen qqa staet op heden waghten en waren op de 
handelinge van (....).(....) heeft door sijn soone laeten versoecken om an de heer Dr. Perizonius kennisse te 
geven datt noch 4 weecken tijt mochte hebben, off well de heer Dr. geen kennisse hijr van gegevens is. 4 
Weecken uijtstell geaccordeert. 
 
8 dec. ..... (....) in saecken [2] Aelbert Jansen tot Tubbergen heeft bij request aent Gerichte moeten uijtstel 
van termijn versoecken tot op den 1sten reghtdagh na de Kersferien. Weer prolongatie op 5 jan. ..... Zie ook 
2 feb. ..... 
 
16 feb. ..... Aelbert Jansen als man en vooght [2] van sijn huisvrouw en uijt de naeme van desselfs suster 
geasst. met Dr. Perizonius geeft over de eetlijcke verklaringe van Aelbert ten Winckell en Ficker Aelberts, 
Jan Hendrick, waeruit de excipient (....) sal konnen sien, dat comparant een immobilien possessor van huis, 
gaerden en een stucke land in den Buskamp is, hetwelck bij antwoort op de exceptien was gesecht, in cas 
van inficiatie bewijslijck te sijn, etc... 
 
2 maart ..... Compareert [2] (....), te kennen gevende, hoe dat (hij) tegens huiden hebbe doen citieren: 
Aelbert te Winckel en Ficker Aelberts Jan Hindrick, oock de weduwe van Jacob van Langen en haer soone 
Jann., om contschap der waerheijt te geven op de vertoonde vraegharticulen, en vermits hij comparant de 
gecitierdens tsedert 10 uijr op de voordemiddagh ingewacht, sonder eemant te ...men, soo versoeckt 
comparant dat deselve hijr toe mogen worden angeeijst, en bij uijtblijvent gecontumaciert, en tegens heeden 
8 dagen ten selven fine wederom op een seecker boete mogen gecitiert worden, onder protest van kosten. 
Decretum. De gecitierde als Aelbert te Winkel, Ficker Aelberts Jan Hendrick, de wed: Jenne van Langen en 
haer soon Jan, hijr toe angeeijst en niemant gecompareert, soo worden deselve gecontumaciert en tegens 
heeden over 8 dagen bij de poene van 5 goltgl. voor hooft opt nije gecitiert, om ant Gerichte te moeten 
comparieren. 
 
30 maart ..... Compareert [2] (....) namens sijn vader (....) als tegenswoordich wat onpasselick sijnde, geasst. 
met Advt. Dr. Liens en exhibeert prolongate replijq exceptioneel met 3 annexe documenten sub A, B en C 
op en tegens Aelbert Jansen sich qualificerende namens sijn vrouwe en haer suster Jantien Hermsen, 
concluderende als daerbij te ersien, onder protestatie van costen. 
Dr. Perizonius uijt de naeme van Aelbert Jansen qqa versoeckt copie van de replijq en de documenten. 
Prolongatie 18 mei ..... 
 
25 mei ..... Domine Dull tot Tubbergen doet pandinge [2] an de mobile effecten van (....) wegens den 
Vicarien uitganck van den Blankenvoort, de anno ...., .... en ...., saemen 13 gl. 16 st. 8 penn:. 
 
19 okt. ..... Jan Berentsen uit het Clooster te Albergen en huisvrouw Janna lenen geld [4] van (....). 
 
26 okt. ..... Compareert [2] (....) te kennen gevende hoe datt op den 7 aprill jonghtsleeden bereits reel en 
geheel compleet hebbe ingedient replijcq exceptioneell tegens Harmen Jansen nomine uxoris en haer 
susters, datt deselve daerop tot heeden niet anders hebbe gedaen als uitstellen invoegen dat nu bereets 6« 
maant tijt hebben genoten, als nu weder (...) opt versoeck van Harm Jansen (...) soude sijn geprolongeert, 
dat comparant wel waere bevoeght daer tegens te protestieren, en op handelinge t' insteren, off op foute 
van dien op contumacie, soo versoeckt comparant datt de uijtstel moge worden peremptoir gestelt, soo dat 
hij Harm Jansen heeden over 6 weecken peremptoir sall hebben te handelen.  
Prolongatie 7 dec. ..... 
 
18 jan. ..... Dr. Perizonius [2] bediende van Aelbert Jansen exhibeert duplijcq exceptioneel met de bijlaegen 
A, B, C, D, E, F, G, H, J, en K op en tegens (....), concluderende als daerbij met expresse eijsmakinge van 
costen. 
Compareert (....) door sijnen soon Henderick en versocht visie en tijt van 6 weecken. 
 



1 maart ..... Prolongatie [2] Aelbert Jansen contra (....). Zie ook 7 juni ..... 
Verdere prolonagtie 13 sept. ..... 
 
4 okt. ..... Compareert [2] (....) nomine patris versoeckt anpandinge an Jan Gerritsen Herberink voor rente, 
bij opbadinge te specificeren. 
Idem. (....) doet anpandinge op Vrijleman te Geesteren voor ongeveer 20 gl. als (hij) bij opbadinge sal 
specificeren. 
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