Kemna in Albergen
Diverse vermeldingen
Door: Frans Scholten, Hengelo
Datum: 7-4-2021

N.B.: Dit bestand bevat geen of nauwelijks gegevens over Kemna in Gammelke.
Idem = dezelfde datum.

6 juli 1611. Bernt ter Kemmenae secht [3] op die aenspraecke van Wijllem Lucassen huijden 14 dagen
(geleden), ...onleesbaar.
18 juni 1659. Derck Meijlinck buijtet op [1] een stucke rogge geseijs omtrent 3 schepel in de Reesteresch,
toebehoorende Frerik ter Kemnae voor 15 gl. en verblijft cooper.
8 juli 1665. Claes Kemnae 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. 1684 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 Claes Kemnaes erfgenamen.
26 nov. 1684. Harmen Geerdinck tot Albergen exhibeert [2] anspraecke met 2 documenten tegens Willem
ter Kemna. Gedaegde Willem ter Kemna versoeckt copie en tijdt ad 4 weecken.
Op 7 jan. prolongeert Advt. Cremer wegens sijn principael Willem ter Kemnae tegens Geert(?) Geerdinck tot
Albergen.
3 dec. 1684 Albert de Meijer uijt de naeme van oudt Borgermr Joan Henrick Staverman doet anpandinge [2]
an de panden van Hermen ter Kemna tot Albergen voor de summa van 22 gl. 6 st. procederende wegens
geleverde en bereeckende winckelwaar.
7 jan. 1685. Wilhelm Cremer wegens gehaelde en geagnosceerde winckelwaeren doet anpandinge [2] an
Jan ter Kemna tot Albergen voor 31 gl. 11 st.
idem Oudt borgermr Joan Henr: Staverman doet ingevolgh anpandinge an Harmen ter Kemnae tot Albergen
opbaedinge [2] en een versoeck tot aneicheninge. Conceditur.
28 jan. 1685. Compareert [2] Willem Kemna 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. 1685. Albert ter Kemna 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. 1685. Compareert [2] advt. Cremer wegens Willem Caspers ter Kemnae wegens een niet
nagekomen compromis van 11 dec. 1684 met Hermen Geerdinck.
27 mei 1685. Caspers Willem, Hofflantt en Vlierman toe Albergen laeten sich inne [2] als borgen ten
principale voor Berent Wolters tot Albergen, anbelovende voor den selven voor Michaeli 1685 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. 1685. Compareert [2] Albert Kemnae en doet anpandinge an Hermen Benerinck tot Albergen
voor 44 dalr: nogh 10 dalr: gelient gelt, versocht hier van betalinge.

idem Compareert Hermen van Kemnae 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. Hermen van Kemnae doet anpandinge an die gerede goederen van die gemeene buiren van
Albergen voor 30 gl. verschenen rente.
14 okt. 1685. Compareert [2] Albert de Kemnae 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 Albert Kemna 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.
Albert de Kemna 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 Albert Kemnae 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.
Albert Kemnae sal huiden een maent van sijne pretensie tegens de scholemr. hebben t' justificieren.
21 okt. 1685. Compareert [2] Henr. van Lochum coopman tot Almelo geassistiert met Dr. Muntz, te kennen
gevende wie dat Aelbert Kemnae, Henr. Hofflandt en Willem Kemna volgens vertoonde hantschrifft de dato
den 10 meert 1685 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 Aelb. Kemna, Henr.
Hofflant en Willem Kemna als originele debiteuren dit restant te betaelen alte lange opholden, soo is
comparant te rade geworden deselve tegens huiden te doen citieren.
Albert Kemna, Henr. Hofflandt en Willem Caspers bekennen haer onderteijckende hantschrifft in dato den
10 meert 1685 gepasseert, waerinne sij voor betaelinge hebben goet gesproocken.
Henrick van Lochum doet ingevolgh bekentenisse anpandinge. Opbaedinge 28 okt. 1685.
17 nov. 1685. Advt. Cremer wegens Henr: Hofflandt ende Willem ter Kemna 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. 1685.
9 dec. 1685. Compareert [2] Vrouw Hoedemaeckers g'asst. met advt. Cremer poserende dat de
naegelatene wed: van wijlen Jan ter Kemnae 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 Jan ter Kemnae junior alle die schult wegens sijn moeder onlanghs heeft
angenoomen te betaelen, nochtans in gebreecke verblijft.
Jan ter Kemnae versocht copie van dese anpsrake ende voorts een maent tijdts.
13 jan. 1686. Hermen ter Kemnae uit naemen van sijn broder Albert ter Kemnae doet anpandinge [2] an
Berent Benninck voor 18 dael: gelient gelt. Opbadinge 23 jan. 1686.
Idem. Pr. Berents uit naemen Dr. Munts exhibeert [2] antwoort voor Jan Kemnae tegens vrouw
Hodemaeckers.
Idem. Albert te Kemnae 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. 1686.
Opbadinge 10 feb. 1686.
23 jan. 1686. Albert Kemnae ende Hind: Hofflant wegens 10 gl. bier accijs ende gecreditierde rogge contra
[2] Henr: van Lochum. Openbare verkoop van een koe biest, gekocht door Kemna 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. 1686, wanneer Willem Kemnae
wordt genoemd.

17 feb. 1686. Compareert [2] Jacob Cremer uit de naeme van Albert Kemnae, Willem Caspers 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 1686. Jacob Cremer uit de naeme van Rengerinck tot Tubbergen heeft tegens huiden doen citeren
[2] Anna ter Kemnae, 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 1686.
21 april 1686. 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 Jan ter Kemnae int Clooster tot Albergen voor 17 gl. procederende van verschoten gelient gelt.
5 mei 1686. Jacob Cremer wegens Jan Rengerinck tot Tubbergen doet ingevolghe anpandinge an die
gerede goederen van Anna ter Kemnae, wed: van wijlen Jan Boedeker tot Tubbergen opbadinge [2].
8 sept. 1686. Hermannus Cremer wegens de erffgen: van Albert ten Winckel spreeckt an [2] o.a. Anna
Kemnae 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. 1686. Willem Cremer doet anpandinge [2] an alle mobile en gerede goederen van Jan ter Kemnae
voor 42 gl. 5 st. verkofte en gecrediteerde winckelwaeren.
6 okt. 1686. Jacob Cremer wegens Gerrit Kosters tot Almeloe doet anpandinge [2] an Jan ter Kemna voor
die summa omtrent 80 gl.
20 okt. 1686. Hermannus Cremer wegens Albert de Kemnae 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. 1686. Hermannus Cremer wegens Albert Kemnae ende Wal Jan 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. 1686. Herm: Cremer wegens Albert de Kemnae doet ingevolgh anspraecke en verkregen verwin
anpandinge [2] an Santhuis tot Albergen wegens pretense schult bij voorgaende anspraecke gespecificeert.
Opbadinge 17 nov.
17 nov. 1686. Compareert [2] Willem Caspers Kemna 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. 1686. Jacob Cremer wegens Willem Cremer doet anpandinge [2] an de gerede goederen van Jan
Kemnae 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. 1686. Hermannus Cremer wegens Albert de Kemnae 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 Jan
Kemnae tot Albergen opbadinge.
5 jan. 1687. Borgemr Joan Henr: Staverman doet anpandinge [2] an Egbert Jochums voor 12 gl. en Jan te
Kemnae voor 27 gl. 14 st. geleverde molt.
12 jan. 1687. 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.,
Albert de Kemnae 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,
Hermen Kemnae 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 Herm. Kemna 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.
19 jan. 1687. Compareert [2] Willem Cremer (seggende), volgens relaes van des Schultes Lambert
Bodeker, Joan ter Kemnae 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
Albert de Kemnae 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 Kemnae 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 Kemnae 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. 1687 De burgemren van Oetm: hebbende tegens huiden doen citeren [2] Albert ten Kemnae,
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 1687. Compareert [2] Hermen te Kemnae versocht denuntiatie van anpandinge an Hermen
Benninck tot Albergen voor de summa van 20 gl.
13 april 1687. Pr. Potken wegens meijster Michel Vehoff (chirurgijn in Oldenzaal) pendet [2] Berghman in
Geesteren, Kemnae ende Hendr: van Steden tot Albergen, jeder voor eene summa van 4 gl., dit alles
procederende van verdient meijsterloon.
27 april 1687. 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 ni
saecken tegens Jan Mensinck ende Jacob van Steden, noch an Willem ter Kemnae 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 1687. Hermannus Cremer wegens de Heer Joan van Esschede (havezate inTubbergen) doet
Lantrechtens anpandinge [2] an de goederen ende effecten bij Jan te Kemnae in het Clooster Albergen
woonachtigh ervintlijck, om daer an te verhaelen 8 gl. procederende van verkofte ende geleverde rogge.
15 juni 1687. Advt. Cremer pendet [2] Willem Caspers Kemnae 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 1687 geaccordeert salaris
competerende. Opbadinge 22 juni 1687.

18 sept. 1689. Compareert [2] Albert de Kemna doet anpandinge an die goederen van Hinvert tot Albergen
voor de somma gelijck bij opbadinge sal worden gespecificeert.
13 nov. 1689 Compareert [2] Willem Caspars Kemnae, 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 Willem Caspars 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 Albert ter Kemnae doet anpandinge [2] an die meubilen ten huise van Soost
(Joost?) tot Albergen, alnoch voorhanden, wegens 14 carl. gl. verschenen lanthuir.
8 jan. 1690. Advt. Cremer wegens Albert te Kemnae doet ingevolghe schultbekentenisse aenpandinge [2]
an Geert (Hinderick doorgestreept) Nijhuis tot Herberinck.
15 jan. 1690. Willem Cremer doet aenpandinge [2] aen die gerede goederen van Albert ten Kemnae voor 4
gl. 12 st. procederende van angenoomen schult soo ged: van Elshuis heeft g'accepteert.
10 april 1695. Pr. Arnt Vosding [2] volmr van Sr. Hendk: Veltkamp zijn schoonvader contra de gemene
buiren van Albergen off aen desselfs volmr off collecteur Willem Caspers.
22 mei 1695. De gedaeghde Albert te Kemnae contumax [2] contra ...
12 juni 1695. De wed: van wijlen advt. Bevervoorde contra Albert te Kemna.
3 juli 1695. Willem Kemna genoemd [2].
24 juni 1696. De wed: Leeferinck contra Claes Kemnae, tegenwoordigh bouwman op Everinck tot Albergen.
In een losse acte van 8 juli 1696 staat echter dat dit Roeleff ter Kemnae is.
16 sept. 1696. Jan te Kemna int Clooster tot Albergen en Hindrick van Steeden alias Greeten Hinderick.
Opbaedinge 23 sept. 1696.
11 nov. 1696. Genoemd [2] Wolter Krull, Lamb. Bodeker, Aelbert Kemnae, Hendr: Hofflandt en Jan
Engbers.
8 sept. 1697. Genoemd [2] Jan Kemna.
6 okt. 1697. Genoemd [2] Willem ter Kemna tot Albergen.
18 mei 1698. Gerrit Harmelinck(?) en Harm. van Kemna 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 1698.
29 juni 1698. Gerrit Hermelinck ende Herm: Kemna tot Rijssen [2]. Zie ook 6 juli en 7 sept. 1698.
Distractie van 5 landerijen op 19 okt. 1698.
12 okt. 1698. Esken Robbenhaer doet anpandinge [2] an Jan ter Kemna int Clooster voor 15 gl. en noch een
gl. wegens een gekofte koe, tsamen 16 gl., heerkomende van geleent gelt.
Opbadinge 3 nov. 1698.
23 okt. 1698 .Jan ter Kemna contra [2] Robbenhaer. Zie ook 30 nov. 1698.
1 feb. 1699. Aelbert te Kemna 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.1700. Esse Noorthoff van Albergen met Aele sijn huijsvrouw lenen [4] van Aelbert ter Kemna, Jan
Becke ende Willem Caspers Kemna 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. 1707. Genoemd [2] Harm Kemna tot Rijssen.
7 dec. 1707. Compareert [2] Geert in den Hulsham tot Vleringe hebbende tegen huiden doen citeeren
Willem Kaspers tot Albergen, spreckende deselve aen wegens resterende (rente) ad 18 gl. min 1« st. van
40 gl. (capitael). Willem Caspers contumax.
4 juli 1708. Compareert [2] Dr. Helter nomine Willem Kemna tot Albergen alhijr present seggende datt in
junio 1707 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 Willem Caspers Kemna heeft gegeven en versoeckt 6
weecken tijtt.
18 mei 1714. Kemna in Albergen [4].
17 nov. 1715. Jan Becker en Harmken Berents sijn huisvrouw lenen [4] van Richter Jacob Raeterink (van
het Landgericht Ootmarsum) 400 gl. tot aflosse van Aelbert Kimna 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. 1717. De gemeene Alberger buiren contra [2] Willem Kemna alias Kaspers Willem. Prolongatie
13 jan. 25 feb. en 7 april 1717.
idem Albert Jansen man en vooght van sijn huijsvrouw Hendrickien Harmsen en van de suster Jannetien
Harmsen contra [2] Aelbert Kemna, 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. 1717. Gerrit Kemna doet anpandinge [2] an Vrijleman te Geesteren wegens 82 gl. 10 st. 4 penn:.
21 feb. 1717. Berentjen Jansen van den Thije bij Aelderink in Albergen als testatrice [4]. Jan Hergelink als
getuige, Jan Roleff van Kemna als getuige. Nieuwe acte op 24 feb. 1717.
25 feb. 1717. Dr. Helter namens Aelbert Kemna opt Velthuis te Albergen prolongeert [2] tegens Aelbert
Jansen qqa en desselfs suster Jenne Hermsen.
7 april 1717. Aelbert Kemmena 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 Willem Caspers Kemna.
7 mei 1717. 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 Albt. Kemmena 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.
Henr: Kemna wegens sijn vader Aelbert Kemna versocht copie van de volmacht. Zie verder 26 mei en latere
data.
26 mei 1717. Compareert [2] Aelbert van Kemna 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 1717.
idem De saecke tusschen Willem Kemna, alias Caspers Willem 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 1717.
30 juni 1717. Aelbt. Kemna 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. 1717. Aelbt. Jansen nomine uxoris [2] en haer suster Jannetien Harmsen exhibeert onder minute
antwoort op de exceptie van Aelbt. Kemna met belofte om het selve gemundeert heeden over 4 weecken
reeel over te geven.
Henr: Kemna namens sijn vader Aelbert Kemna versocht na reele exhibitie copie en 4 weecken tijt.
22 sept. 1717. Genoemd de huisvrouw van Gerrit Kemna.
10 nov. 1717. Dr. Perizonius [2] wegens Albert Jansen qqa staet op heden waghten en waren op de
handelinge van Albert van Kemna. Kemna 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. 1717. Aelbert Kemna 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. 1718. Zie ook 2 feb. 1718.
16 feb. 1718. 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 Aelbert van Kemna 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 1718. Compareert [2] Aelbert Kemna, 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 1718. Compareert [2] Henr: Kemna namens sijn vader Aelbt. Kemna 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 1718.
25 mei 1718. Domine Dull tot Tubbergen doet pandinge [2] an de mobile effecten van Aelbert van Kemna
wegens den Vicarien uitganck van den Blankenvoort, de anno 1715, 1716 en 1717, saemen 13 gl. 16 st. 8
penn:.
19 okt. 1718. Jan Berentsen uit het Clooster te Albergen en huisvrouw Janna lenen geld [4] van Willem
Kemna.

26 okt. 1718. Compareert [2] Aelbt. Kemna 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. 1718.
18 jan. 1719. 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 Aelbert Kemna, concluderende als daerbij met
expresse eijsmakinge van costen.
Compareert Aelbt. ter Kemna door sijnen soon Henderick en versocht visie en tijt van 6 weecken.
1 maart 1719. Prolongatie [2] Aelbert Jansen contra Aelbt. Kemna. Zie ook 7 juni 1719.
Verdere prolonagtie 13 sept. 1719.
4 okt. 1719. Compareert [2] Henr: Kemna nomine patris versoeckt anpandinge an Jan Gerritsen Herberink
voor rente, bij opbadinge te specificeren.
idem Gerrit Kemna doet anpandinge op Vrijleman te Geesteren voor ongeveer 20 gl. als (hij) bij opbadinge
sal specificeren.
25 okt. 1719. Dr. Perizonius [2] bediende van Aelbt. Jansen qqa exhibeert bericht op en tegens Aelbt.
Kemna met conclusie als daerbij, met versoeck dat partije advers tot tegenhandelinge moge worden
angeeijst en bij uijtblijven van verder schrijven versteecken verklaert.
Compareert Aelbt. Kemna en versoeckt op heden in termino visie vant gehandelde en soo nodich copie en 6
weecken tijt wegens Aelbt. Jansen tot Tubbergen.
6 dec. 1719. Aelbt. Kemna 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. 1720. Aelbt. Kemna 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. 1720. Aelbt. Kemna 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. 1720. Albert Kemna geeft te kennen [2] hoe dat op 19 juli 1720 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.
Kemna doet anpandinge voor dit bedrag en de andere kosten.
23 okt. 1720. Erschenen [2] Claas Kemna 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. 1711.
29 maart 1724. Genoemd Gerrit Kemna te Albergen.
13 sept. 1724. De wed: Gramans tot Tubbergen pandt [2] Albert ter Kemna op de Kemmenade tot Albergen
wegens 30 gl. berekende schult.
29 nov. 1724. Pr. Harwich [2] namens de wed: Kemna tot Rijssen prolongeert tegens de wed: Gramans.

23 jan. 1725. Maria Jansen ten Felthof weduwe wijlen Geert ten Velthoff off Scholten, g'adsisteert met
mombaijren Claas Kemna en Jan Reutelink bekent [4] verkogt te hebben luijt koopbrieff van 13 oct. 1724,
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. 1725. Berent Steffens Mr. Smitt contra [2] Albert Kemna. Zie ook 21 maart 1725.
27 juni 1725. Henricus Kemna de rato caverende [2] voor sijn schoonmoeder de wed: van wijlen Hermen ten
Winkel.
19 sept. 1725. Henricus Kemna namens sijn schoonmoeder de wed: Herm: ten Winkel tot Tubbergen contra
[2] Jannes van Langen. Zie ook 26 sept. en 21 nov. 1725.
10 okt. 1725. De wed: Duivelshof contra [2] Hindrik Kemna tot Albargen wegens 56 gl. 17 st. (door haar
wijlen man) verdient salaris en uitgeschotene gerigts jura. Pantkeringe door Henric Kemna op 24 okt. 1725.
2 jan. 1726. Genoemd [2] de wed: van Harmen van Kemna tot Rijssen. Zie ook 16 jan. 1726.
3 april 1726. De erfgenamen Dr. J.R. Liens wegens verdient salaris contra [2] Albert Kemna tot Albargen.
25 sept. 1726. Harmen Kemna tot Rijssen [2 [. Zie ook 7 nov. 1726.
20 nov. 1726 Genoemd [2] de wed. Kemna tot Rijssen.
27 nov. 1726. 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 Claas Kemna te Albergen
ten huise van Gerard Cremer hier binnen Ootmarssen hem deerlijk soude geslagen hebben, dat comparant
ter instantie van voors: Schiphorst voors: Kemna 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 Kemna 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. 1726. Hermen Bouwhuis in Albergen contra [2] Albert Kemna.
De wed: Ten Winkel met Hind: Kemna haar schoonsoon als momber doet anpandinge [2] an Assuerus
Middendorp.
26 maart 1727. Compareert [2] Pr. Smit bediende volmr van de wed: Duivelshof tot Oldenzel seggende wat
gestalte Hendrik Kemna tot Albargen aan comparants principalinne in dato den 14 feb. 1727 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 1727 doet Hindrik Kemna pantkeringe tegens de pandinge soo Pr. Smit namens de wed:
Duivelhoff heeft ondernomen.
27 maart 1727. Verw. Rigter [4] Berent van Assen, ceurnoten Claas Kemna 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 Claas Kemna
momboir, krank van lichaam en maakt haar testament.
23 april 1727. Dr. Dull [2] namens Jannes van Langen doet pandinge an de meubile goederen van Hindr:
Kemna 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 1727. Compareert [2] Pr. Smit volmr van de weduwe wijlen Pr. Duivelshoff seggende tot justificatie
van pandinge, dat wijlen Pr. Duivelshoff Henr: Kemna 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 Henrik Kemna 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 1719 $3 stridend.
Hindr. Kemna 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 1727. Jannes van Langen contra [2] Hindrik Kemna.
8 mei 1727. Hindr. Kemna contra [2] de wed: Duivelshoff. Hij eist van haar cautie.
14 mei 1727. Hindrik Kemna [2]. Zie ook 21 mei 1727.
14 mei 1727. Gerrit Kosters Johannes soon, koopman tot Almelo contra [2] Jan Geerdink tot Albergen en
contra Albert Kemna, de laatste wegens geleverde winkelwaren en om desselfs en sijn huisvrouwen hand
staande onder dese alhier vertoonde obligatie van 3 maart 1716 gepasseert te bekennen ofte ontkennen.
Albert Kemna contumax. Zie ook 21 mei en 11 juni 1727.
18 juni 1727. Albert Kemna tot Albergen contra [2] Jan Gerritsen in Harberink.
Gerrit Costers koopman tot Almelo contra [2] Albert Kemna.
17 sept. 1727. De wed: van wijlen Albert Kemna contra [2] Jan Gerritsen in den Harberink.
24 sept. 1727. Hindrik Kemna tot Tubbergen namen [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. 1727. Scholte Splinterink geciteert sijnde [2] van Gerrit Kemna, 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. 1727. Gerrit Kemna doet anpandinge [2] aen de beweeglijke goederen van Salomon Boedeker voor
ongeveer 30 gl.
29 okt. 1727. De wed. van Albert Kemna contra [2] Jan Gerritsen.
Pr. Alberink namens de pakkedrager Jan Hofhuis doet anpandinge aen de beweeglijke goederen van wijlen
Albert Kemna tot Albergen voor 20 g. 3 st. buiten interesse producerende van gecrediteerde keteldoek en
bondgoed. De scholtes sal de gepandede dit denuntieren.
6 nov. 1727. Jannes van Langen en Hendrik Kemna [2].
10 mei 1730. Harmen Kemna, 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 1730. 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 1731. Opbadinge [2] door Klaas Kemna tegen Santhuijs te Albergen. Kemna verkrijgt aaneigeninge
van de panden.
19 maart 1732. Jan Hermen Vos heeft tegens heden doen citeren [2] Gesina Grijpink, weduwe ten Winckel
en Jan Klaas Kemna te Albergen om het vertoonde handschrift van 150 carl. gl. soo den 28. juni 1729
daarvan opgerigt, te bekennen of te ontkennen. Weduwe ten Winckel erkent, dat de handschriften van haar
en Jan Klaas Kemna zijn.
idem Jan Klaas Kemna, 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 1732. Jan van Groll doet namens sijn schoonmoeder, de weduwe ten Winckel en Claas Kemna
pandkeringe [2] tegen Hermen Vos.
17 dec. 1738. Namens Jan Claas Kemna en Gerrit ter Bekke wordt een lang verhaal naar voren gebracht
i.v.m. het reces van ten Koedijk van 25 sept. 1738. Jan en Gerrit ten Koedijk verschijnen en versoeken copie
[2].
14 jan. 1739. Namens Jan en Gerrit ten Koedijk over het reces van Claas Kemna 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. 1739 wordt de beslissing over de termijn van sluiten in status quo gecontinueert tot den 2den
regtdag na Paaschen.
14 jan. 1739. Namens Gerrit Seelker tot Senderen wordt anpandinge gedaan an de goederen van Gerrit
Kemna 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 Claas Kemna wegens 34 gl. 10 st. resterende berekende schulden. De opbadinge op 28
jan. Wordt toegestaan: conceditur.
21 jan. 1739. Prolongatie van de zaak van Claas Kemna tegen Jan van Grolle [2]. Zie ook 8 april.
15 juli 1739. Procureur Dupont pandt [2] de beweeglike goederen, vee en saadgewas van Claas Kemna tot
Albergen wegens 31 gl. verdient salaris en gedaan verschot (voorschot), ingevolge rekeninge van juni
laasleden. De opbadinge op 16 sept. 1739 wordt door de Richter toegestaan (conceditur).
16 maart 1740. Dr. Nilant doet nomine Fisci (namens de Drost) pandinge aen de beweeglijke effecten en
gewas van Hendrik Everink of Kemna, mitsgaders op alsodane penningen, als hij onder Klaas Kemna,
Wolter Kemna, Herman Kemna 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 1740 Een obligatie d.d. 2 maart 1724 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. Claes Kemna tot Rijssen
treedt op als mombaer en volmagtiger van de erfgenamen Edelaer. Op 25 juni 1740 wordt melding gemaakt
van Jan Ruvoet alias Jan Meijer in de Lutte, die Hartman in de Lutte pandt wegens 51 gl.
26 okt. 1740. Procureur Dupont als volmagtiger van Antoni Kip draagt voor [2], dat Hermen Kemna zedert
eenigen tijd vlugtig geworden sijnde, wordt geciteerd om per edictum ad valvas (bij de poorten) der kerke
van Tubberge, de woonplaats van hem Kemna, te presigeren.
27 sept. 1741. Namens de erfgenamen van wijlen burgemeester Bernard Cremer wordt panding gedaan [2]
an Gerrit Kemna te Albergen wegens 20 gl. 16 st.

4 mei 1753. Namens Henricus Arentsen, kerkmeester van Almelo worden de meubile effecten, vee en
saadgewas van Claas Kemna in Albergen gepand [2] wegens 21 gl. 12 st. achterstandige uijtgang aan de
kosterie tot Almelo.
30 juni 1756. Namens de weduwe van Hermen Hendrik ter Bekke wordt in verband met de ansprake van
Klaas Kemna voor het Landgericht Oldenzaal [1] geëist, dat omdat hij in Albergen gericht Ootmarsum
woont, domicilium citandi et insinuandi zal stellen.
Prolongatie op 8 dec. 1756.
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