
Kemna in Albergen, Deel 3, tussen circa 1605 en circa 1690 
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. 
 
 
6 juli ..... (......) secht [3] op die aenspraecke van Wijllem Lucassen huijden 14 dagen (geleden), 
...onleesbaar. 
 
18 juni ..... Derck Meijlinck buijtet op [1] een stucke rogge geseijs omtrent 3 schepel in de Reesteresch, 
toebehoorende (......) voor 15 gl. en verblijft cooper. 
 
8 juli ..... (...............) buijtet op [1] een stucke rogge toebehoorende Jan de Meijer, groot 6 spint geseijs, 
liggende op den camp aen de Stege en settet in voor 10 gl. 7 st., nijmant verheucht, verblijft coper. 
 
3 okt. .... Judex Subst. Joan Henrick Staverman, coornoten Egbert Tenckinck en Berent Velthuis in Tilligte 
[2]. Memorie: Borgemr Jan Henrick Staverman versocht opbaedinge voor 32 gl. 5 st. restant van buirrichter 
wegens (.....)s erfgenamen. 
 
26 nov. ..... Harmen Geerdinck tot Albergen exhibeert [2] anspraecke met 2 documenten tegens (.....). 
Gedaegde (....) versoeckt copie en tijdt ad 4 weecken. 
Op 7 jan. prolongeert Advt. Cremer wegens sijn principael (....) tegens Geert(?) Geerdinck tot Albergen. 
 
3 dec. .... Albert de Meijer uijt de naeme van oudt Borgermr Joan Henrick Staverman doet anpandinge [2] an 
de panden van (.....) tot Albergen voor de summa van 22 gl. 6 st. procederende wegens geleverde en 
bereeckende winckelwaar. 
 
7 jan. ..... Wilhelm Cremer wegens gehaelde en geagnosceerde winckelwaeren doet anpandinge [2] an 
(....)tot Albergen voor 31 gl. 11 st. 
idem Oudt borgermr Joan Henr: Staverman doet ingevolgh anpandinge an (....) tot Albergen opbaedinge [2] 
en een versoeck tot aneicheninge. Conceditur. 
 
28 jan. ..... Compareert [2] (....) voor sich selffs alsmede uijttenaeme van sijn swager Henr. Hofflandt, 
geassisteert met advt. Cremer spreeckt aen gecitierde Jan Engbers voor 200 carl. gl. tot reeckeninge, 
heerkoomende deels wegens seecker schult, die voor den gedaegden an Henrick Volckers hebben betaelt, 
neffens geliende rogge en een vercoft peert voor van verstreckte penn: en daer op geloopene rente. 
Jan Engbers off emandt sijnent wegen angeeijst en niemant gecompareert, soo wort den selven 
gecontumaciert. 
 
11 feb. ..... (....) uijt de naeme van de wed: Stams tot Albergen versoeckt [2] anpandinge an Esken 
Egberinck voor een summa van 323 gl. wegens beloofden bruitschat, voor welcken penn: hij borge heefft 
gesprooken onder de houwlijcks voorwaerde gelijck sijn eigen proper schult. 
 
18 feb. ..... Compareert [2] advt. Cremer wegens (....) wegens een niet nagekomen compromis van 11 dec. 
.... met Hermen Geerdinck. 
 
27 mei ..... (....), Hofflantt en Vlierman toe Albergen laeten sich inne [2] als borgen ten principale voor Berent 
Wolters tot Albergen, anbelovende voor den selven voor Michaeli .... an de Scheper tot Albergen off op sijn 
assignatie an Gerrit ten Caete tot Borne te betaelen 100 carl. gl., sijnde het restant van een capitale summa 
soo sijn Ed: noch schuldich is. 
 



30 sept. ..... Compareert [2] (....) en doet anpandinge an Hermen Benerinck tot Albergen voor 44 dalr:, nogh 
10 dalr: gelient gelt, versocht hier van betalinge.  
idem Compareert (...) doet anpandinge an die gerede goederen van Brug Jan tot Geesteren voor 18 gl. met 
de interesse en doet mede desgelijcken anpandinge an Scholemeijster van Albergen de summa van 35 carl. 
gl. met de interesse. 
Idem. (....) doet anpandinge an die gerede goederen van die gemeene buiren van Albergen voor 30 gl. 
verschenen rente. 
 
14 okt. ..... Compareert [2] (....) en doet ingevolgh anpandinge an Hermen Benninck tot Albergen opbadinge, 
(voor) de summa (soo) bij anpandinge is genomineert, en doet opbaedinge an de gemene buirmans van 
Albergen en opbaedinge an Steffen Camperinck en opbaedinge an Gerrit Herberinck tot Albergen voor 20 
gl. gelient gelt. 
Compareert Hermen Benneker g'assist. met Jacob Cremer (doet) protestieren tegens alsodane 
pantproceduire als door (....) op hem is worden geteickent ende gedenuntiert, weet niet waer van dese 
vorderinge procediert, doet daeromme pantkeringe ende obiciert de exceptie informalitatis etc., onder 
expres beding van costen. 
(....) versocht van de gedaene pantkeringe copie ende 4 weecken tijdt. 
Compareert Stephen Kaemerlinck schoole meijster tot Albergen protestiert tegens alsodane pantproceduire 
als tegens Lantrecht op hem door (....) wordt ondernomen, doet daer tegens pantkeringe ende objicierende 
tegens den selven de exceptie informalitatis, mits dat hij (sijn) pretensien tegens een seeckeren tijdt moge 
justificieren. 
(....) sal huiden een maent van sijne pretensie tegens de scholemr. hebben t' justificieren. 
 
21 okt. ..... Compareert [2] Henr. van Lochum coopman tot Almelo geassistiert met Dr. Muntz, te kennen 
gevende wie dat (....), Henr. Hofflandt en (....) volgens vertoonde hantschrifft de dato den 10 meert .... an 
comparant hebben verassureert en absoluut angenomen te betalen soodane rogge volgens specifice 
reeckeninge ande bourmannen en ingesetenen van Albergen en daer omtrent, bereijts gecreditiert en noch 
te borgen versocht hadde, ter summe van 691 gl. 3 st. waaerop soo veele betaelt, dat comparant noch 
restiert met den intrest ter summa van 625 gl. 11 st., en vermits gemlte (....), Henr. Hofflant en (....) als 
originele debiteuren dit restant te betaelen alte lange opholden, soo is comparant te rade geworden deselve 
tegens huiden te doen citieren. 
(....), Henr. Hofflandt en (....) bekennen haer onderteijckende hantschrifft in dato den 10 meert .... 
gepasseert, waerinne sij voor betaelinge hebben goet gesproocken. 
Henrick van Lochum doet ingevolgh bekentenisse anpandinge. Opbaedinge 28 okt. ..... 
 
17 nov. ..... Advt. Cremer wegens Henr: Hofflandt ende (....) doet anpandinge [2] an alle mobile ende gerede 
goederen van Jan Engbers tot Albergen wegens 198 carl. gl. gelient gelt ende geleverde waeren. 
Opbaedinge 2 dec. ..... 
 
9 dec. ..... Compareert [2] Vrouw Hoedemaeckers g'asst. met advt. Cremer poserende dat de naegelatene 
wed: van wijlen (....) tot Albergen ter saecken van geleverde ende gecrediteerde winckelwaeren an 
comparantinne volgens haer schultboock is schuldig geworden 77 carl. gl., dat gmlte debitricen soone, met 
naemen (....) junior alle die schult wegens sijn moeder onlanghs heeft angenoomen te betaelen, nochtans in 
gebreecke verblijft. 
(....) versocht copie van dese anpsrake ende voorts een maent tijdts. 
 
13 jan. ..... (....) uit naemen van sijn broder (....)doet anpandinge [2] an Berent Benninck voor 18 dael: gelient 
gelt. Opbadinge 23 jan. ..... 
Idem. Pr. Berents uit naemen Dr. Munts exhibeert [2] antwoort voor (....) tegens vrouw Hodemaeckers. 
Idem. (....) bekent [2] onder sijn handt dat de obligatie wegens Brouwer op het Vriesenveene waervoor (hij) 
huiden 8 daegen is geconvenieert, dat bij hem wettelijck is beteijkent, doch dat de penn: bij Everinck ende 
Aelerinck sijn genoten, versoockende 14 daege tijt om inmiddels affdracht te maecken. Zie ook 23 jan. ..... 
Opbadinge 10 feb. ..... 
 
23 jan. ..... (....) ende Hind: Hofflant wegens 10 gl. bier accijs ende gecreditierde rogge contra [2] Henr: van 
Lochum. Openbare verkoop van een koe biest, gekocht door (....) voor 18 gl. Anthoni Wedders protesteert 
dat hij wegens achterstendige Heerenlasten de naeste preferentie heeft. 
Decretum: de coopenninck wordt int Gerichte gedeponeert. Zie ook 3 feb. ...., wanneer (....) wordt genoemd. 
 



17 feb. ..... Compareert [2] Jacob Cremer uit de naeme van (....), (....) ende Hendrick Hoflandt, alle tot 
Albergen woonaghtigh, hebben tegens huiden doen citeren Camp Cuiper, spreeckt deselve an voor 6 
schepel rogge ende Nijhuis tot Tubbergen voor 9 schep: roggen, waervoor comparants principalen sijn 
borge geworden an Henderick van Lochum tot Almeloe. 
Camp Cuiper en Nijhuis contumax. 
 
17 maart ..... Jacob Cremer uit de naeme van Rengerinck tot Tubbergen heeft tegens huiden doen citeren 
[2] (...), wed: van wijlen Jan Bodeker, spreckt deselve an voor 8 gl. procederende van een verkoft vett biest 
neffens voor desen gedane gerightscosten en interesse. Opbadinge 24 maart ..... 
 
21 april ..... Compareert [2] Jacob Cremer uit de naeme van Lene Jansen, tegenwoordigh dienstmeijt bij Jan 
ten Winckel tot Tubbergen, doet omni meliori modo anpandinge an die gerede goederen van de wed: van 
wijlen (....) int Clooster tot Albergen voor 17 gl. procederende van verschoten gelient gelt. 
 
5 mei ..... Jacob Cremer wegens Jan Rengerinck tot Tubbergen doet ingevolghe anpandinge an die gerede 
goederen van (....) wed: van wijlen Jan Boedeker tot Tubbergen opbadinge [2]. 
 
8 sept. ..... Hermannus Cremer wegens de erffgen: van Albert ten Winckel spreeckt an [2] o.a. (....) voor 20 
gl., Hermen Costers voor 25 gl. mits dien pro debito salaris ende verteeringe spreeckt aen voor 1 gl. 11 st., 
item Derck Costers voor 9 gl. 
 
29 sept. ..... Willem Cremer doet anpandinge [2] an alle mobile en gerede goederen van (....) voor 42 gl. 5 
st. verkofte en gecrediteerde winckelwaeren. 
 
6 okt. ..... Jacob Cremer wegens Gerrit Kosters tot Almeloe doet anpandinge [2] an (....) voor die summa 
omtrent 80 gl. 
 
20 okt. ..... Hermannus Cremer wegens (....) onder de buirschap Albergen gelegen, spreeckt an de 
geciteerde Santhuis tot Albergen voor de summa van 17 gl. 13 st., versoockende tot betalinge. Opbadinge 3 
nov. Contumax. 
 
27 okt. ..... Hermannus Cremer wegens (....) doet voor een capitale summa ad 140 gl. cum interesse ad 40 
gl. anpandinge [2] an de panden van Asman tot Albergen, soo noch voorhanden mochten sijn. 
Ook Koort Unstede tot Laege pandt Asman tot Albergen. 
 
3 nov. ..... Herm: Cremer wegens (....) doet ingevolgh anspraecke en verkregen verwin anpandinge [2] an 
Santhuis tot Albergen wegens pretense schult bij voorgaende anspraecke gespecificeert. Opbadinge 17 
nov. 
 
17 nov. ..... Compareert [2] (....)g'asst. met Dr. Munts en doet anpandinge an Rot Berent tot Tubbergen 
wegens 11 gl. 8 st. boven costen herkomende van gecreditierde rogge. Opbadinge en aneicheninge 24 nov. 
 
24 nov. ..... Jacob Cremer wegens Willem Cremer doet anpandinge [2] an de gerede goederen van (....) tot 
Albergen voor 42 gl. 19 st., waer mede is ingereeckent van voor desen gedaene Gerichts costen, 
heerkomende van gehaelde ende bereeckende winckel waeren. 
 
1 dec. ..... Hermannus Cremer wegens (....) ende Wal Jan tot Albergen doet na anpandinge opbadinge [2] 
na athmaels reght an seecker landerijen ende effecten toestendigh Henderick Assinck tot Albergen wegens 
een obligatie van 140 carl. gl. cum interesse. 
idem Jacob Cremer wegens sijn vedder(?) Willem Kremer doet na anpandinge an de goederen van (....) tot 
Albergen opbadinge. 
 
5 jan. ..... Borgemr Joan Henr: Staverman doet anpandinge [2] an Egbert Jochums voor 12 gl. en (....) voor 
27 gl. 14 st. geleverde molt. 
 
12 jan. ..... Distractie [2] namens Ulrich Joan van der Horst van het erf Assinck in Albergen met allen ankleef 
en effecten van Hinderick Assinck. Crediteuren: 
Berent Wolters ten Thije, 
Henderick Hofflandt competeert namens de gemene buiren nog Heerenlasten uit het erf van circum circa 80 
gl., 



(....) heeft al wegens 100 gl. capitael met den interesse seecker nieuw land, te weten enen kamp gelegen op 
den Braem benevens een stucke seijlandt in den Esch bij Albergen gelegen gepand en angeeigend, 
(....) competeert in totaal 4 mudde rogge tot dagelijx onderhoudt als maegenaes (voeding), mitsgaders 4 gl. 
an gelt, 
Jan ten Winckel, Salomon Bodeker, Anthoni Wedders, Gerrit Egbers smitt tot Tubbergen en de 
voorkinderen van Hind: Assinck. 
De hoogste insate door Joan Ulrich van der Horst tot Almeloe met 1500 gl. Niemant meerder geboden en hij 
blijft dus cooper. 
idem (....) geciteert hebbende [2] Harmen Benninck tot Albergen spreckt denselven anne voor 4 mudde 
geleverde rogge ad 1 gl. 't schepel en 3 gl. gelient gelt. 
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