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A. FAiMILIE QUITiiJs^

1, Akte waarbij Johan van Holshuisen aan killem Qniten wegens een
schuld van 60 daalders l/8 gedeelte van de tienden van de hof
ingen Raedt verpandt,
1570. , 1 stuk
N.B.: In dorso aantekening dat killen Quiten, halfman te Asselt,
aan zijn neeif Willem Quiten, schepen te Besel, de schuld heeft
afgelegd.

2, Akte van dispensatie wegens aanverwantschap in de 3q of 4e graad
bij het huwelijk van Willem Quiten van Besel en Gertrude van
Horn, wonende te Asselt, gegeven door de officiaal van Roermond;
met bijbehorend stuk van de apostolisch legaat d.d. 159^ april 27,
1590 mei 9. , 1 transfix
N.B. Regesten nrs. 6 en 7»

3, Akte v/aarbij Arett vangen Spick, als man en momber van Threincken
van Oist, vooi~ ricbter en schepenen van Asselt en Swalmen aan
Willen Qwiten, lialfman te Asselt, on Geerdten van Hoerne, diens
vrouw, een half "loett" in de Eiesenweord en een halve bunder
land in de Lichte Oe, belend door de BoicKholtz hof, overdraagt,
1600. 1 charter

h, Akte waarbij Heinrich van Eilffen met schriftelijke toestemming
van jonkvrou%>r Mechteltenn Heistor aan Willem Quiten en Geerten
van Hoerne, echtelieden, verkoopt 3 bunder dries aan de Biesweert,
gelegen naast het erf van Gerhart Heister, schout van Roex^mond,
schietende op de gemeente. Oorkonders: richter en schepenen van
Swalmen,
1600 juni 2e 1 charter

5. Akte waarbij Gerhart Heister en zijn vrouw Odiia Oidmans voor
richter en schepenen van Swalmen aan Willem Qwieten en Geerdten
van Hoerne, echtelieden, verkopen 7 morgen land, tiendvrij,
gelegen te Asselt, buiten "dern Falderan in des heren van Gurtze-
nichs erve," met het aandeel der tiend van ^ morgen land daarnaast
gelegen,
1600 juni. 1 charter

6.' Akte waarbij Goerdt Francken c.s. voor richtex^ en schepenen van
Swalmen aah IVillem Qwiten en Geerten, echtelieden, na oiitvangst
van een hoofdsom van 60 daalders een rente van 3 daalders en 22^
stuivers verkoopt, gaande uit y morgen land in Veickenkamp,
1602 juni 23. 1 charter

7. Akte waarbij Met tell Vorsterrnans, weduwe van Johan Fijnemans,
voor richter en schepenen van Besel aan Willem Qwiten en Geerdten
van Hoerne, halfman te Asselt, verkoopt baar halve hof te Besel,
bestaande uit huizinge, landerijen, 4^oomgaarden, broekland en
weiden, gemeen zijnde met Rutt Fijnemans, Goddart Fijnemans,
Herman Claessen en diens vrouw Elisabeth Fijnemans, Aelotgen
Fijnemans, de erfgeBiamen van Reinier en Met tele Fijnemans, mede-
eigenaren der helftj met retroactum d.d. 1571 mei 24,
1603 november. 2 charters
N.B.: Regest nr. 3.

8. Akte van verkoop door Johan Finemans en Alye Vorsterrnans aan
Wilhelm Quiten en Geertruidt van Hoerne van de halve hof te Besel,
gelegen op de Plaetz,
1605. 1 stuk
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9. Alcte waarbij Wilhelm angen Beeck en zijn vrouw letgen aan
Wilheltn Quiten, hairman te Asselt, en Geerdten van Hoerne, diens
vrouw, voor richter en schepenen van Besel een beemd aan het
Lichte Broecke, dar Raeer beemd, naast het land van jonker
Holthausen, verkopen,
1605 december. 1 charter

10. Akte waarbij Geerdt van Hoeme met toestemming van haar man
Willern Qwitens voor schout en schepejicn van Swalmen overdraagt
aan haar voorkinderen van Johan ahn dor Beeck, genaamd killem,
Rut ten, Johan en Nelisse, haai" recht een bunder land te
Asselt aan de As seisestraat, schietende op het goed van de heer
van Gurtzenich, waarna Rut ten, Johan en Nelisse het goed over-
dragen aan hun broer ¥illem, die het op zijn beVirt overdraagt
aan Willern Qwiten, hairinan te Asselt, voor ''lOO Roermondse guldens,
1606 januari. ' 1 charter

11. Akte waarbij Goerdt Francken en Neelo zijn vroiw voor schout en
schepenen van Asselt en Swalmen verkopen aan Willern Qwiten, half-
man te Asselt, en Geerdten van Ho erne, diens vrouw^, hun huis en
hoJf binnen het dorp Asselt, wac\rtegonover Willern verkoopt aan Goer
een halve bunder land in het Boeckweitzvoid naast de wag genaamd
de Meisterv/egh,
1608 October l4# 1 cliai tor

12. Onderhandse akte van verkoop dooi' Rutgen van Hoer aan Willern
Quiten en Giertgen, echtelioden van 1 moigen en 11 roeden in
der Ohe voor 115 daalders en een land voor de VeltpFortz, voor
90 daalders; beide landen zijn arkomstig van Johann van Hoer,
1611 • 1 char tor

13* Akte waarbij jonlvor Reinhardt van Ilillen zvi Helden met toesteni-
ming van zijn vrouw jonkvrouw Geertrudt van Baexsen voor schout
en schepenen van Asselt en Swalmen verkoopt aan Willen Quiten, hal
man de Asselt, en Geerdten van Hoerne, diens vrouw, een halF
"loot" in de Biessweerd,
l6l4 februari 21. 1 charter

1^. Akte waarbij Ariaen van Hawich, weduwo van Derick van Buel, haar
recht op een land op de Schinheuvel, naast de Leigraaf, groot
2 rnorgen -en 2k roeden en een ander land naast de Leigraaf, groot
2 morgen en 12 roeden,voor schout en schei»enen van Asselt en
Swalmen a.fstaat aan haar kinderen Coordt, Reinhardt en Gerhardt,
het goed op hun beui^t overdragen aan Geerdt Quiten, halfman te
Asselt, en diens vrouw Cathai'ina Stainen tegen 120 daalders per
morgen,

1617 mei 27. 1 charter

15# Akte waarbij Kij Reutzen, weduw^e van Mouwise van Wendler, en haar
kinderen voor schout en scheiDenen vafti Assel.t en Swalmen verrkopen
aan Geerdt Qwiten, halfman te Asselt, en diens vrouw Catharina
Steinen 7^ roeden land te Asselt voor 1^0 Roermondse guldens,
1619 mei. 1 charter

16. AKte waarbij Johan Hardtman en zijn stiofzoon Lambert liardtman in
mindering van hun schuld van I60 Roermondse guldens, tw^ee jaar
intrest en 7 gulden voor schout en schei'onen van Swalmen en
Asselt verkopen aan Geerdt Quiten, halfman te Asselt^ c.s., I/3
deal van een huis en hof te Asseit aan de Broick en -4- deel van

een halve morgen orfplaats,
1627 november. 1 charter



!?• Akte voor schout en laten der heerlijidieid Leeuwen en scliepenen
te Maasniel waarbij in de "fuerstat tott Ruremunde Beuten Op"
jonker Lambrecht van Ivivenbergh en zijn vrouw jonivvrouw Elisabeth
van Pollart verkopen aan Goerdt Quifcen, balfman te Asselt, zijn
hof, erf en goed te Leeuwen, bestaande niede uit akkerlanden,
weiland en beemden, waarvan een gedeelte onder bet gericbt van
Swalmen ligt op de Wullenweerd en de Germeide (?)beenid, een land
onder Leeuwen aan de Zandstraat, een land op de Ebekarnp, twee
stuidcen land op de Ebekarnp, een land ox) hot Lutterveld, een land
aan de Ecksela, een keinpke aan i.apittelsbof op de Hoge Scboor,
aan de Gebrande ¥eyer, op der Lecbtt, aan de Mergelberg, op de
Roeber, aan de Maas zijn aandeel in de Dries, bet Brusselsbaandje,
tegen 1<P.500 gulden; met akten van kwitantie,
1629 april. 1 charter en 2 stukken

18. Alcte voor schout en scbepenen van Asselt en Si>ralni0n v/aarbij jonker
Lambert van Kivonbergb en jonicvrouw ^Clisabeth van i ollai dt ver
kopen aan Geerdt Quiten en diens \'rouvi Catharina Steinen een
"erffscbap," genaamd de Wullenweerd te Asselt in de Oe, belend
door good van jonker Steinen en de arnien, groot circa 6 inorgen,
idem da Gremelsbeemd, die samen zijn verkocbt met do goedoren te

^ Maasniel,
1629 (november). 1 charter

19» Akte waarbij Johannes Quiten voor schout on scbepenen van Asselt
en Swalmen overdraagt aan zijn schoonzuster Catharina Stijnen,
weduwe van Geerdt Quiten. en haar kinderen bet brouwhuis, schuur,
booragaard en moeshof en y morgen land te Asselt, voor zich reser-
verende levens3.ang woongebruik van bet voorhuis der brouwerij,
de moeshof achter de schuur, een ai^pel- en een pereboorn uit de
boomgaard en de -2vmorgen land, Catharina doet afstand t.b,v. haar
kinderen van verschillende in rentebrievon belegde kapitalen,
1630 juli. 1 charter

20, Akto waarbij de erfgenamen van i aiilus l.inssen van Swaenenbergh
en Elsken Denen, burgers van Roei^rnond, voor bet gerecbt van
Daellen in bet Gulikse verkox^en aan Maria Quiten, weduwe van Jan
van Triecbt, burger en brouwer te RoGrmond, bun aandeel in 1 bvin-
der land, in de helft van een moostuin bij de Godsboonigaard, in
de helf t van 7 staal aan de Croons traat tiiosen do Xielder-en de
Muurkenspoort, in I/3 van een moeshof buiten de Muerlconspoor t in
do stadsgracht, in I/3 van land te Maasbracht en in I/3 van een
bunder land in de Linnerweert,
1663. 1 3tuk

21, Akte van belening door de koning als hertog van Gelre van Joannes
van der Holt, na dode van Jan Quyten, van 3 bunders aanwas aan
de Jyouwerbeek langs de Maas en de St, Felixgriend, gespleten uit
bet leen de erfvoogdij van Roerrnondte bouden als kluppelleen,
1675* 1 charter

22, Akte van belening door de koning als hertog van Gelre van Willem
van der Holt na dode van Jan Quyten van 3 bunders aanwas aan de
Leuwerbeeck langs de Maas en de St, Felixgriend, gespleten uit
bet leen de erfvoogdij van Roermond, te bouden als kluppelleen,
1678, 1 charter

23• Staat en verdeling der onroerende goederen van Maria Quyten, we-
dui'/G Van der Holt,
17G6, 1 icatern
N.B.; Ilet 1e lot viel toe aan de kinderen van Joannes Snieets en

Mecbtildis van dex^ Holt,
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95« ExSspaGl; uit de akt@ Tan scheiding @n deling insak© d@ onT®rd©@ld~
h©id Tan d® boarder!^ o«a» g®n l^ndt t® Hiok@l iSij ^ kat®ra

Ha liendheffers Tan B®s®l

105• Akte^waarbiij h©t Hof Tan Gelder d© T@rkoop door ^©nk®r Di©rich
Tan d©r Horst aan Wilhaai Qniten, h&l£mm t® Asselt, Tan ai^n
ti©nd@n ©n 1? aorgen lacid t@ B@®s©l Toor d® som Tan 2900 gulden»
b®Testigt| m®t duplioaatjiSO^ 2 charters

10A-. Akte waarbij ijonker Heindrioh Tan Oruehton h@t klooster In d®r
W©yd© t@ ?@nlo ©n Wilhelm Quiten, gesamenliijk ti©ndh®ff©rs te
3®s®l, ®en accoord sluit©n 0T@r de afbakening Tan bun rechten ©n
de T©rd©ling Tan d© opbrengst-d^S

^ 105« Akte van verkoop door d® weduwe en erfgenamen van Jan van der Holt
aan JaSmeets# raadsverwanten der stad Ho®rmoad» van i/3 deel in
de tienden te 3eesel-i729 "1 stuk
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106. Akte waarbij de weduwe en kinderen van Jan van der Holt verklaren
van Corrina Chanoine een som van 400 rijksdaalders geleend te heb-
ben met als onderpand bun l/3 gedeelte der tienden te Besel; af-
schrift c. 17305 ™®t een lijst vein achterstallige betalingen der
rente, c. 1730,
1686. , 2 stulvken

107. Kwitanties van de pastcor van Besel voor de ontvangst van uitkering-
en uit de opbrengst der tienden,
1734, 1781. 2 stukken

108. Stukken betreffende een overeenkomst tussen de pastoor van Besel
en de tiendheffers aldaar over uitkeringen aan de pastorie,
1779-1780. 2 stukken

/

109. Akte waarbij de goederen van de pastorie van Besel en bet rectoraat
van de kapel van St. Lambert aldaar onder zekere vooirwaarden worden
overgedragen aan de tiendbeffers te Besel,
1784. 1 stuk

110. Akte waarbij de tiendbeffers vein Besel opdracbt geven om de onroer-
ende goederen van de pastorie van Besel en de St, Lambertskapel te
verkopeni autb, gelijkt. afscbr.,
1790. 1 stuk

111. Kwitantie van L. Janssen voor de wv^duwe J.J. Cox wegens baar aan-
deel in betaalde verscbotten ten laste van de tiendbeffers te Besel,

1 stuk

112. Stukken betreffende de bandbaving van de tiendbeffers te Besel in
b\xa recbt op beffing aldaar5 met bijbeboronde stukken,
1796-1797. 1 omslag

113-120. Rekeningen en bijlagen van inkornsten uit de kerkegoederen, de
pastorie en kapelanie van Besel alsmede uitgaven voor bet onderboud
van gebouwen en interieur, gedaan door do tiendbeffers van Besel,
1810-18170 S omslagen

113. 1810. 118. I8I5.
1lJ^. 1811. 119. 1816.

^ 115. 1812.— 120. I8I7.
116. 1813. N,B.; Uitsl. bijlagen.
117. 1814.

121. Akte van overeenkomst tussen de tiendenaren van Besel en de pastoor
en kapelasin aldaar ter beslecbting van gescbillen; met bijbeborende
brief van bet kerkbestuur,
1817-1818. 2 stukken

J. Varia.

122. Akte voor ricbter en scbepenen van Roermond waarbij Mette Koenen
aan Francken D&rix en zijn vroxiw Ymmele verkoopt 5 roeden land
buiten de Nielerpoort,
1459 januari I6. 1 cbarter
N.B.: Regest nr. 1.


