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Afd. TETERINGEN 6

ARCHIEF VAN DE GECOMMITTEERDEN
TETERINGSE MOLEN, 1799-1889

TOT DE

1. Ontstaan en ontwikkeling

Besluit van het gemeentebestuur van Teteringen de
inwoners te raadplegen over de plaats en de middelen
voor een windkorenmolen, 13 juni 1799. Met oproep.
N.B. fi/; c/ec/-eef van nef Wefyevenc' /L/<7naam c/er
fiafóa/vscne /?ept/Me/r GW. <S e/? 27 me/ 7 733 was

i/e/7eenc/ tof /?ef opr/c/7tón van een mo/en.

Rapport door gecommitteerden van de inwoners van
Teteringen betreffende het oprichten van een
windkorenmolen ten behoeve van de gemeente,
bevattende tevens een ontwerp-reglement voor de
administratie van de molen, 1799 juli 28.
Hierbij gevoegd het concept van dit rapport.

Rapport van drie gecommitteerden van de inwoners van
Teteringen betreffende het oprichten van een
windkorenmolen ten behoeve van de gemeente, 1799
juli 28. Geauthentiseerde afschriften, 1799 augustus 8.
Grossen uitgereikt aan Bartholomeus Oomen en Johannis
Vermeulen.

Akte van borgstelling door Bartholomeus Oomen en
Peeter van Ginneken voor hun medegecommiteerde
Johannis Vermeulen, 1800 januari 25.

Akte van verlenging van de pacht van de windkorenmo-
len met de bewoning van het huis en gebruik van schuur,
hof enz. voor zes jaren door gemachtigden van de
gemeente Teteringen, (1804) maart 20.
Met geauth. afschrift van de akte van verpachting voor
4 jaren, 1800 april 15.

2 stukken

1 deeltje en 1 lias

2 deeltjes

1 stuk

1 deeltje

Akte van borgstelling voor de thesaurier van de
windkorenmolen, 1 804 maart 17. 1 stuk

Akte van aanbesteding van een nieuwe steenbalk in de
molen, 1804 september 17. Met authentiek afschrift. 2 deeltjes

Huurcontracten van de korenmolen en de daarbij
behorende gebouwen en landerijen, 1815, 1822, 1834,
1845, 1851, 1857, 1863, 1869, 1875, 1881. 1 omslag
N.B. Z/e oo£ Secrefa/Tearcn/ef." /•/ut//ronf/'acten,

i/.n/-. 574 en £//7asren /-e/ren/ngr 7575 en 7573.



9.

10.

1 1 .

12,

13.

14.

15.

16-35.

Taxaties van het gaande werk, 1822, 1828, 1834,
1846, 1852, 1870, 1881, 1886.

Besluit van het gemeentebestuur en de inwoners van
Teteringen tot het verlenen van een jaarlijkse subsidie
van f 300,-- uit de opbrengst van de molen aan de
Roomse Kerk te Teteringen, 1825 juni 11.

Akte van koop door de gecommitteerden van de
inwoners der gemeente Teteringen ter directie van de
windgraanmolen van een perceel hakhout, kadastrale
sectie B nr. 358, 1841. Notarieel extract.

Notulen van de vergadering van de inwoners van
Teteringen ter behandeling van de zaken van de molen,
1842 april 9.

Akte van verkoop van een perceel bouwland behorende
bij de molen aan de Staatsspoorwegen, 1862 juni 26.

Stukken betreffende het geschil over het eigendom van
de molen, 1871.
N.B. /Y/eró/y een a/sc/?A/7f i/a/7 /7e? c/ecreef va/? nef
Weto/evenc/ /./g^aarn c/er Saf. /?ep. 7 753 ibefre/fencte
op/7c/7fr'/7fir i/a/7 c/e /770/en. Z/e oo/r c/e 6//Va<7en to? c/e

7377.

Stukken betreffende de verkoop van de gemeente-
windgraanmolen met huis, schuur en erf, moestuin,
vijver, bouw-, weiland en hakhout, 1889.

2. Verantwoording van het financieel beheer

Molenrekeningen, 1800-1820.

Toelichting: Tof en mef 7375 z/yn c/e /^c/antert c//7e mef
name <7enoeA7ic/e öu/pers, ge/rozen en cyeac/for/seeAc/ tof
nef aa/76estec/e/7 van c/e n/et/we te ibot/wen fi
nef aankopen \/an een nt/Zz/ncy, no/ en e/ve
om c/e nocZ/fire /rap/ïa/en re ne#ofrë7-en, c/e moten fe
uerpacnfen en voo/ts c/e w/nc/cyraanmo/en fe
ac/m/n/sfr'e/'en en te óeneren ten óenoei/e van c/e
gemeen tenaren.
Vanaf 737 7 z/yn c/e renc/anfen c/A/e personen /n c/t/a//te/Y
a/s C/OOA c/e /nwone/'s ver/rozen tof nef ac/m/n/sf/'e/'en en
óeneren van c/e w/nc/cyAaanmo/en. /n c/e ó/y/acyen worc/f
cyespAo/ren van gecomm/Yteerc/en teA c/Zrecf/e van c/e
w/hc//roAenmo/en te reter/nsfen.
De re/ren/ncy were/ cyes/oten c/oor cyemeenteoesft/t//" en
presente /Inwoners.

1 omslag

1 stuk

1 stuk

1 stuk

1 stuk

1 omslag

1 omslag

20 omslagen



16. 1800 juli 1 - 1801 december 31.
17. 1802. Met kopie.
18. 1803.
19. 1804.
20. 1805.
21. 1806.
22. 1807.
23. 1808. Met kopie.
24. 1809. Met inliggende bijlagen.
25. 1810. Idem.
26. 1811. Idem.
27. 1812. Idem.
28. 1813. Idem.
29. 1814. Idem.
30. 1815. Idem.
31. 1816.
32. 1817.
33. 1818.

. 3 4 . 1819.
35. 1820 januari 1 -augustus 31.

36-45. Molenrekeningen, 1820-1863. 10 omslagen

N.B. /?e/7cfenfen.' T/jresau/ve/' e/7
fe/" rf/recf/e van cte M/WcVrorenmo/en.

36. Tot een band verenigde rekeningen 1820
augustus 31 -december 31, 1821, 1822, 1823
en 1824 januari 1 - 1825 juni 10. Met inliggend
een register van ontvangst en uitgaaf, 1820-
1835.

37. 1825 juni 11 - december 31.
38. 1826.
39. 1827.
40. 1828.
41. 1829.
42. Tot een band verenigd 1831-1839.
43. Tot een band verenigd 1840-1849.
44. Tot een band verenigd 1850-1860.
45. 1861, 1862, 1863.

46. Molenrekeningen, 1864-1869. 6 deeltjes in een
Hierbij de borderel op de molenrekening van 1870. omslag

N.B. /Wo/enre/ren/n^en mef 6ew//ze/7 7570 e/7 7577 /n
/•e£. óew. /rt/ro/nste/7 gemeen fó//;/re re/ren/hc/ va/7 tf/e
/aren. A/a c//e fiyo' oncte/- d/Verse /7oofcfe/7 /r? cte
gr e/neen f e//y/re

47-50. Bijlagen bij de molenrekeningen, 1816-1869. 4 omslagen



47. 1816 - 1820 augustus 31.
48. 1820 augustus 31 - 1839.
49. 1840 - 1860.
50. 1861, 1863, 1865, 1867, 1868, 1869.


