
B. D. Poppen 
 
 

De molen en het graf van houtzaagmolenaar  
 

Wilte Evenhuis en zijn vrouw Geessien Bronts 
 
 
Op het kerkhof te Woltersum ligt de dubbele 
grafzerk van het echtpaar Wilte Evenhuis en 
Geessien Bronts. Wilte Elles Evenhuis werd op 
11 juli 1837 te Woltersum geboren, als zoon 
van Elle Wiltes Evenhuis en Anna Harms 
Bruins. Vader Elle was landbouwer en is 
vermoedelijk betrokken geweest bij het 
uitdiepen van het kanaal, de Lustige Maar en 
voor het behoud van aangetroffen, oudheid-
kundige voorwerpen. Ook voor de verharding 
van de verbindingsweg tussen Woltersum en 
Wittewierum tot een grindweg heeft Elle 
Evenhuis zich ingezet. Zijn zoon Wilte Evenhuis 
huwde op 19 mei 1870

1
 met Geessien Bronts, 

die op 14 april 1848 te Schildwolde was 
geboren als dochter van Hindrik Sjabbes 
Bronts, landbouwer en Geessien Kornelis 
Geertsema.  
De familie Bronts was een aanzienlijke familie 
te Schildwolde, die de talrijke bezittingen 
beheerde, waaronder zich de Zandjer 
watermolen te Schildwolde bevond, waarvoor 
door twee generaties de boekhouding werd 
verzorgd.

2
. 

 
Het echtpaar Evenhuis-Bronts vestigde zich 
dichtbij de Woltersumer Ae te Woltersum.  
In het gezin werden negen kinderen geboren, 
drie meisjes en zes jongens. 
 
Op 22 februari 1867 verkreeg Wilte Evenhuis, 
die in de akte van de Gedeputeerde Staten van 
de provincie Groningen werd aangeduid als 
houthandelaar, vergunning voor het bouwen 
van een molen, die geschikt was voor zowel het 
malen en pellen, als voor het zagen van hout. 
Als één van de voorwaarden voor de bouw 
werd vermeld ‘dat de molen niet met riet, maar 
met hout of eene andere harde specie zal 
moeten worden gedekt’. In de vergunning werd 
al rekening gehouden ‘met den eventuelen 
aanleg van het groot scheepvaartkanaal van 
Groningen naar Delfzijl en aanverwante 
werken’. Dit kanaal, het later genoemde 
Eemskanaal, werd tussen 1886 en 1896 
gegraven.

2
  

De molenbouwers waren Jan Fridus Ritsema 
en Johannes Frederik Dreise. De molen kreeg 
later de naam “Fram”, dat Voorwaarts betekent, 
en werd daarmee vernoemd naar het schip van 

de Noorse ontdekkingsreiziger, wetenschapper 
en diplomaat Fridtjof Wedel-Jarlsberg Nansen, 
die leefde van 1861 tot 1930. 
 
Ruim 30 jaar zaagde Wilte Evenhuis op de 
wind, maar op 9 april 1900 vroeg hij vergunning 
‘tot het aanbrengen van stoomkracht voor zijne 
thans door wind gedreven wordende hout-
zagerij te Woltersum’. Het stoomwerktuig, 
bedoeld voor ‘het zagen van balken en ander 
zwaar hout tot planken, schrooten, latten enz.’, 
zou een vermogen hebben van ongeveer zeven 
paardenkrachten.  
 

 
 
Wilte Evenhuis en Geessien Bronts, poserend 

voor een foto, genomen in hun tuin te 
Woltersum, op 19 mei 1926, tijdens hun 56-jarig 

huwelijksfeest. - foto collectie S. Pot. 
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De vergunning werd Wilte op 20 september 
1900 door Gedeputeerde Staten verleend, op 
voorwaarde ‘dat het stoomwerktuig zal worden 
geplaatst in een gemetseld gebouw, op geen 
korteren afstand dan van 34 M. uit den 
Noordelijken teen van den Noordelijken 
Eemskanaaldijk en van 35 M. uit den 
Westelijken kant van den grindweg door 
Woltersum’. En tevens dat ‘de schoorsteenpijp 
van de locomobiel, zal moeten zijn voorzien van 
een ijzeren vonkenvanger’.

2
  

Dertien jaar later, op 2 augustus 1913, diende 
Wilte Evenhuis een verzoekschrift in ‘tot het 
oprichten van een werkplaats voor het 
onderdak brengen van eene lintzaagmachine’. 
Deze machine zou worden ‘gedreven door 
eene bestaande stoommachine van ± 8 

paardekrachten’ en zou ‘dienen voor het zagen 
van platen en delen tot planken, latten enz. enz. 
terwijl de wanden van het gebouw evenals van 
de bestaande houtzaagmolen van hout zullen 
worden opgetrokken, waarin voldoende 
lichtramen en deuren; in het dak een bovenlicht 
beschermd door gaas’.  
De vergunning werd Wilte Evenhuis op 18 
september 1913 verleend, op voorwaarde dat 
‘het gebouw waarin de stoommachine geplaatst 
en de houtzagerij, schaverij enz. verricht wordt, 
moet zijn gedekt met pannen, lei, zink, of 
andere onbrandbare specie, zonder dokken’.

2,
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In 1922 werd de stoommachine vervangen door 
een elektromotor.  
In 1931 werd definitief gestopt met het zagen 
op windkracht.  

 

 
 

Het zaagmolencomplex van Wilte Evenhuis te Woltersum, gefotografeerd in 1928, met aan de 
rechterzijde de aanbouw voor de lintzaag en het gebouwtje met de pijp voor de stoommachine. 

 
Wilte Evenhuis was niet alleen een actief en 
goed zakenman voor zijn bedrijf. Ook in het 
openbare leven bekleedde hij meerdere 
functies, zoals lid van de raad van de gemeente 
Ten Boer, lid van de commissie van aanslag 
voor de belasting op bedrijfs- en andere 

inkomsten in de kring Bedum en plaats-
vervangend gemeenteontvanger.  
Daarnaast vervulde hij in familieverband taken 
als toeziend voogd over de vijf minderjarige 
kinderen van zijn zus Jantje Elles Evenhuis en 
zijn overleden zwager Jan Thies Bolhuis.

2
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Wilte Evenhuis overleed in de ouderdom van 91 
jaar, op 10 april 1929 te Woltersum. Twee 
maanden eerder, namelijk op 4 februari 1929, 
was zijn vrouw Geessien overleden op de 
leeftijd van 80 jaar, eveneens te Woltersum.

4
  

Hun zoon Cornelis nam het bedrijf over. Hij was 
op 2 augustus 1916 te Utrecht gehuwd met 
Johanna Petronella Swemle.
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In 1955 werd het bedrijf beëindigd en vier jaar 
later kocht de gemeente Ten Boer de molen, 
waarmee hij van een op handen zijnde 
slopersdood werd gered. De inmiddels sterk 
vervallen molen werd gerestaureerd en de 

houten bovenas werd vervangen door een 
gietijzeren exemplaar. Dit werd een reeds in 
1891 gegoten as van de maatschappij 
‘IJzergieterij de Prins van Oranje’ te ‘s 
Gravenhage. In 1961 werd de molen officieel 
weer in gebruik gesteld.  
Ook in de periode 1975-1980 werd de molen 
gerestaureerd, waarbij de molen o.a. van een 
nieuw gevlucht, van de firma Buurma te 
Oudeschans, en van een nieuwe kap werd 
voorzien. Ook het zaagwerk met de drie 
zaagramen werd in oude staat hersteld.  
De molen is nu nog regelmatig in bedrijf.
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De grafzerken van Wilte Evenhuis en Geessien Bronts te Woltersum - foto H. Noot 26-4-2004 
De tekst rond het wapen van Geessien Bronts, ‘Deligatione Victor’ betekent ‘overwinnaar door 

verbondenheid’. Op de steen van Wilte Evenhuis luidt de tekst ‘Door de plicht overwinnaar’. 
 
 
 
noten: 
 
1. RHC Groninger Archieven, gemeente Slochteren, huwelijksakte nr. 31. 
2. RHC Groninger Archieven, toegangnr. 1133 Familie Evenhuis te Woltersum (1713) 1864-1956. 
3. Dokken - strowis (bosje stro) met dichtgebonden kop die men tussen de kieren van de pannen steekt, om het  
    dak beter dicht te maken. 
4. RHC Groninger Archieven, gemeente Ten Boer, 1929, overlijdensakte nr. 269. 
5. Het Utrechts Archief, gemeente Utrecht, toegangnr. 463, inventarisnr. 266, huwelijksaktenr. 608. 
6. RHC Groninger Archieven. Documentatie Groninger molens, toegangsnummer 2489, inventarisnummer 470. 
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Parenteel van Elle Wiltes Evenhuis 
 
1. Elle Wiltes Evenhuis is geboren in 1796 in Woltersum.  
Vader Wilte Eeuwkes Evenhuis, landbouwer, moeder Siebrig Elles Ellens. 
Elle is overleden op 05-08-1877 in Woltersum, 80 of 81 jaar oud. Elle trouwde, 22 of 23 jaar oud, op 20-06-1819 
in Ten Boer met Anna Harms Bruins, 18 of 19 jaar oud. Anna is geboren in 1800 in Woltersum. Ouders van 
Anna: vader Harm Bruins, landbouwer, moeder Aafke Hindriks.  
Anna is overleden op 28-07-1854 in Woltersum, 53 of 54 jaar oud.  
 
Kinderen van Elle en Anna: 

1. Jantje Evenhuis, geboren op 05-05-1833 in Woltersum. Jantje is overleden op 07-04-1898 in Ten Boer, 
64 jaar oud. Jantje huwt met Jan Thies Bolhuis, na diens dood werd haar broer Wilte voogd over de vijf 
minderjarige kinderen. 

2. Wilte Elles Evenhuis, geboren op 11-07-1837 in Woltersum. (1.2) 
 
1.2. Wilte Elles Evenhuis is geboren op 11-07-1837 in Woltersum, zoon van Elle Wiltes Evenhuis en Anna 
Harms Bruins. Wilte is overleden op 10-04-1929 in Woltersum, 91 jaar oud.  
Op zijn grafzerk te Woltersum staat de tekst "Door de plicht overwinnaar" rond een molenafbeelding. 
Houtkoper, zaagmolenaar en 1e eigenaar en molenaar - 1867 - van de houtzaagmolen Fram te Woltersum. 
Wilte trouwde, 32 jaar oud, op 19-05-1870 in Slochteren met Geessien Bronts, 22 jaar oud.  
Notitie bij het huwelijk van Wilte en Geessien: bruidegom 32 jaar; bruid 22 jaar. 
 
Geessien is geboren op 14-04-1848 in Schildwolde. Ouders van Geessien: vader Hindrik Sjabbes Bronts, 
landbouwer, moeder Geessien Kornelis Geertsema, landbouwersche. 
Grootouders van Geessien: Sjabbo Eppes Bronts, geboren 1790, gehuwd met Geessien Hindriks de Boer. 
Sjabbo was boekhouder van de Zandjer watermolen te Schildwolde. 
Overgrootouders: Eppo Hindriks Bronts, geboren 1768, gehuwd met Geesjen Alberts. 
Eppo was boekhouder van de Zandjer watermolen te Schildwolde. 
Geessien is overleden op 04-02-1929 in Groningen, 80 jaar oud. Op haar grafzerk te Woltersum staat de tekst 
“Deligatione Victorie" rond een afbeelding met wapen. 
 
Kinderen van Wilte en Geessien: 

1. Elle Evenhuis, geboren op 13-01-1871 in Schildwolde. Elle huwt 11-11-1903 met Hendrikje Zondag. 
2. Hendrik Evenhuis, geboren op 18-12-1873 in Woltersum. (1.2.2) 
3. Geessien Evenhuis, geboren 28-08-1876. 
4. Harmannus Evenhuis, geboren op 04-01-1879 in Woltersum. Harmannus is overleden op 27-03-1899 in 

Groningen, 20 jaar oud.  
5. Anna Evenhuis, geboren 05-06-1881, overleden 25-04-1942.  
6. Cornelis Evenhuis, geboren op 06-02-1883 in Ten Boer. (1.2.4) 
7. Tjaard Evenhuis, geboren 05-04-1886, overleden 25-11-1886.  
8. Sjabbo Evenhuis, geboren 05-04-1886, overleden 25-11-1886.  
9. Siberdina Eppina Evenhuis, geboren 28-10-1889, huwt 24-12-1919 met Simko Sijbenga.  

 
1.2.2. Hendrik Evenhuis is geboren op 18-12-1873 in Woltersum, zoon van Wilte Elles Evenhuis en Geessien 
Bronts. Hendrik trouwde, 29 jaar oud, op 26-05-1903 in Uithuizermeeden, met Anna Anjelina Jantina 
Dijksterhuis, 26 of 27 jaar oud.  
Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Anna: beroep bruidegom: architect; beroep vader bruidegom.: houtkoper; 
beroep vader bruid: landbouwer; bruidegom 29 jaar; bruid 27 jaar.  
Anna is geboren in 1876 in Uithuizermeeden. Ouders van Anna: vader Edze Dijksterhuis. Moeder Trijntje Smid. 
Anna is overleden op 24-09-1947 in Haren, 70 of 71 jaar oud.  
 
1.2.4. Cornelis Evenhuis is geboren op 06-02-1883 in Ten Boer, zoon van Wilte Elles Evenhuis en Geessien 
Bronts. Cornelis was sedert 1929 eigenaar van de houtzaag- en korenmolen Fram te Woltersum.  
Cornelis trouwde, 33 jaar oud, op 02-08-1916 in Utrecht met Johanna Petronella Swemle, 25 of 26 jaar oud.  
Johanna is geboren in 1890 in Utrecht. Ouders van Johanna: vader Izaak Swemle, overleden 08-11-1934 te 
Zeist, moeder Johanna Petronella van Putten, overleden 15-02-1938 te Woltersum. 
 
 
 
 

 
 
 
Deze pagina is onderdeel van de homepage van B. D. Poppen http://www.bdpoppen.nl  
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Documenten van de familie Evenhuis te Woltersum  
 

in het Regionaal Historisch Centrum Groninger Archieven 
 

 

Toegang 1133 - Familie Evenhuis te Woltersum 

2. Inventaris 

2.1. stukken van Elle Wiltes, van Wilte Elles en van Cornelus Evenhuis te Woltersum 

2.1.2. Stukken afkomstig van Wilte Elles Evenhuis 

2.1.2.3. Overige stukken van zakelijke aard 

Inventarisnummer 18. Afschrift van het besluit van Gedeputeerde Staten van Groningen om aan Wilte 

Elles Evenhuis vergunning te verlenen tot het oprichten van een houtzaag-, koren- en tevens pelmolen, 

1867. 

 

het document is in de linker bovenhoek voorzien van een geprägd zegel ter waarde van 50 ct. 

 

Aan den adressant 

No. 55 

Extract uit het Register der Resolutiën van de Gedeputeerde Staten der Provincie Groningen. 

 

Vrijdag den 22 Februarij 1867. 

 

Gelezen eene missive van den Provincialen Ingenieur van den Waterstaat dd. 21 dezer maand, No. 120, daarbij 

ter voldoening aan de resolutie dezer vergadering van den 15 bevorens No. 76, dienende van berigt en raad op 

een adres van Wilte Elles Evenhuis, houtkooper te Woltersum, gemeente Ten Boer, daarbij vergunning vragende 

om op zijn perceel land, bij het kadaster dier gemeente bekend, Sectie E. No. 966, een wind, houtzaag, koren en 

pelmolen opterigten, wordende door den Ingenieur overgelegd eene schetsteekening van het terrein en zulks in 

verband met den eventuelen aanleg van het groot scheepvaartkanaal van Groningen naar Delfzijl en aanverwante 

werken. 

Herzien de missive van Burgemeester en wethouders van Ten Boer, dd. 11 dezer maand, No. 163, en het 

bijgevoegde procesverbaal van beleide informatien de commodo et incommodo, zoomede nader gelet op het 

ingediend adres en daarbij gevoegd uittreksel uit de kadastrale kaart. 

Gelet op het Koninklijk besluit van den 31 Januarij 1824 (Staatsblad No. 19); 

Overwegende, dat er blijkens het overgelegde procesverbaal door de deswege in hun belang gehoorde bewoners 

der naastbelendende gebouwen geene nedenkingen zijn geopperd tegen de oprigting van dezen molen en dat er 

noch bij het gemeentebestuur, noch bij dit Collegie uit het oogpunt van policie daartegen bezwaren bestaan om 

de gevraagde vergunning, onder zekere voorwaarden te verleenen: 

Is goedgevonden: 

aan den adressant de gevraagde vergunning te verleenen om op het perceel, Sectie E. No. 966, der gemeente Ten 

Boer en ter plaatse als op de schetsteekeningen is aangeduid een windhoutzaag, koren en pelmolen opterigten en 

zulks onder de navolgende voorwaarden:  

1. dat, bij aldien het gedeelte weg van Woltersum naar Slochteren voor de algemeene dienst bestemd mogt 

blijven de adressant verpligt zal zijn dezen weg bijlangs zijne gronden ten zijnen koste aan de landzijde 

te verbreeden met twee ellen; 

2. dat, wanneer in de Woltersummer Ae eene schutsluis wordt gelegd, de verbinding van de houtkolk met 

de Ae zal geschieden door een duiker of wel, dat de opening door eene brug zal worden overspannen, 

die allen tijde bij den adressant of zijne regtverkrijgenden in onderhoud zal zijn. 

3. dat de molen niet met riet, maar met hout of eene andere harde specie zal moeten worden gedekt. 

4. dat de oprigting van dezen molen zal geschieden onder toezigt van Burgemeester en wethouders van 

Ten Boer. 

5. dat deze Concessie als vervallen zal worden beschouwd, wanneer daarvan binnen een jaar na heden 

geen gebruik zal zijn gemaakt. 

Afschrift dezer zal aan den adressant worden gezonden tot dispositie. 

En zal mede afschrift dezer worden gezonden aan Burgemeester en wethouders van Ten Boer en aan den 

Provincialen Ingenieur van den waterstaat tot informatie. 

De Voorzitter 

De Griffier 
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RHC Groninger Archieven 

Toegang 1133 - Familie Evenhuis te Woltersum 

Inventarisnummer 22. Stukken betreffende de vergunningverlening voor het oprichten en 

inwerkingbrengen van een stoomwerktuig voor de houtzagerij van W. Evenhuis, 1900  

 

het document is deels voorgedrukt en aan de onderzijde voorzien van de tekst: Stoom-Handelsdrukkerij, Erven 

B. v. d. Kamp, Groningen. 

 

Vrij van zegel ingevolge Koninklijk besluit van 4 November 1875, no. 21. 

No. 8. 

Burgemeester en wethouders der gemeente Ten Boer. 

 

Gelezen het adres van W. Evenhuis, houthandelaar te Woltersum d.d. 9 April 1900 houdende verzoek om 

vergunning tot het oprichten van een locomobiel, ter aanwending van stoomkracht bij en voor zijne door wind 

gedreven houtzagerij en wel op het perceel, gelegen te Woltersum, kadastraal bekend gemeente Ten Boer, sectie 

E, no. 1259; 

Gezien de artt. 1, 2 sub I en XIV en 8 der wet tot regeling van het toezicht bij het oprichten van inrichtingen, 

welke gevaar, schade of hinder kunnen veroorzaken; (Hinderwet); 

Gelet op het proces-verbaal van het voorgevallene op de in art. 7 der voormelde wet bedoelde zitting, gehouden 

den 23 April 1900; 

Hebben besloten:  

aan W. Evenhuis voornoemd en diens rechtverkrijgenden vergunning te verleenen tot het oprichten van een 

locomobiel van ongeveer 7 paardenkrachten met toebehooren, in voege door hem opgegeven met bepaling, dat 

deze inrichting moet zijn voltooid en in werking gebracht vóór of op den 1 Augustus 1900 en wijders op de 

navolgende voorwaarden: 

1. Alles behoort te worden uitgevoerd en tot stand gebracht, in overeenstemming met de desbetreffende 

beschrijving en teekening; en  

2. De schoorsteenpijp van de locomobiel, zal moeten zijn voorzien van een ijzeren vonkenvanger. 

 

En zal dit besluit in afschrift worden gezonden aan den verzoeker ter beschikking op zijn adres en voorts op de 

in deze gemeente gebruikelijke wijze worden afgekondigd ter kennisgeving aan het publiek; - onder herinnering, 

dat van deze beslissing, ingevolge art. 16 der bovenaangehaalde wet, binnen veertien dagen beroep openstaat bij 

Hare Majesteit de Koningin, en dat van het instellen van zoodanig beroep gelijktijdig kennis behoort te worden 

gegeven aan het bestuur dezer gemeente. 

Ten Boer den 7 Mei 1900. 

Burgemeester en Wethouders voornoemd, 

De Secretaris, 

 

 

op een gelinieerd vel is de volgende tekst geschreven 

Vrij van Zegel, ingevolge Koninklijk besluit van den 4 Nov. 1875, No. 21. 

 

Beschrijving ingevolge art. 5 der wet van den 2 Juni 1875 (Staatsblad No. 95) behoorende bij de aanvrage van 

W. Evenhuis, houthandelaar te Woltersum; strekkende ter bekoming van vergunning tot het aanbrengen van 

stoomkracht voor zijne thans door wind gedreven wordende houtzagerij te Woltersum. 

De bedoelde houtzagerij bestaande op het perceel, kadastraal bekend gemeente Ten Boer, Sectie E No. 1259 en 

nader op bijgaande teekeningen aangewezen zal door het in gebruik stellen van een stoomwerktuig met een 

vermogen van ongeveer 7 paardekrachten door stoom worden gedreven. 

In de inrichting zullen balken en ander zwaar hout worden gezaagd tot planken, schrooten, latten enz. 

Gedaan in triplo te Woltersum, den 9 April 1900. 

W. Evenhuis 

Gewaarmerkt door mij Burgemeester van de gemeente Ten Boer,  

 

 

document voorzien van een gestempeld zegel ter waarde van 50 c. 

 

aan adressant 

20 September 1900 

No. 65, 1e afd. 

De Gedeputeerde Staten der provincie Groningen; 
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Gelezen een adres van W. Evenhuis, houthandelaar te Woltersum, en bijl., daarbij vergunning verzoekende tot 

het oprichten en in werking brengen van een stoomwerktuig binnen den afstand van 40 meter uit den 

Noordelijken Eemskanaaldijk en den grindweg door Woltersum (Bouwersweg) en zulks op het perceel 

kadastraal bekend no. 1259 van Sectie C. der gemeente Ten Boer. 

Gelet op het ter zake ingewonnen rapport van den Hoofdingenieur van den provincialen waterstaat, dd. 19 

september 1900, No. 1339, en daarbij overgelegd extract uit het kadastrale plan der gemeente ten Boer; 

Hebben goedgevonden: 

den adressant, bij afschrift dezer, onverminderd zijne verplichtingen volgend de Hinderwet, tegenover het 

bestuur der gemeente Ten Boer, de gevraagde vergunning te verleenen en zulks onder de navolgende 

voorwaarden:  

a. dat het stoomwerktuig zal worden geplaatst in een gemetseld gebouw, op geen korteren afstand dan van 

34 M. uit den Noordelijken teen van den Noordelijken Eemskanaaldijk en van 35 M. uit den 

Westelijken kant van den grindweg door Woltersum; 

b. dat aan de zijde van de wegen geene beweegbare deelen van het stoomwerktuig of van de 

machineblaaspijpen of wat meer hinderlijk kan worden geacht, zichtbaar mogen zijn, noch van die zijde 

zichtbaar de stoomketel afgeblazen of de afgewerkte stoom ontlast zal mogen worden; 

c. dat wanneer dit College, na het in werking brengen van het stoomwerktuig, het in het belang van een 

veilig verkeer langs die wegen alsnog noodig mocht achten bevelen te geven, adressant en na hem zijne 

rechtverkrijgenden ook die bevelen stiptelijk zullen hebben op te volgen; 

d. dat deze vergunning dadelijk zal worden ingetrokken, wanneer blijkt, dat de voorwaarden niet naar 

behooren worden nagekomen; 

e. dat adressant vooraf aan hun College overlegge een verbandschrift op zegel, opgemaakt op de wijze van 

bijgaand formulier. 

En zal mede afschrift dezer worden gezonden aan den Heer Hoofdingenieur voornoemd (onder terugzending der 

overgelegde teekening), zoomede aan Burgemeester en Wethouders van Ten Boer, respectievelijk tot informatie. 

Groningen, den 20 September 1900. 

De Gedeputeerde Staten voornoemd. 

C. Geertsema, Voorzitter 

Griffier 

 

 

RHC Groninger Archieven 

Toegang 1133 - Familie Evenhuis te Woltersum 

Inventarisnummer 23, Vergunning van de gemeente Ten Boer tot het oprichten van een stoommachine 

voor de lintzaag bij de houtzagerij van W. Evenhuis, 1913 

 

het document is deels voorgedrukt en aan de onderzijde voorzien van de tekst: Stoom-Handelsdrukkerij, Erven 

B. v. d. Kamp, Groningen. 

Vrij van zegel ingevolge Koninklijk besluit van 4 November 1875, no. 21. 

 

Burgemeester en wethouders der gemeente Ten Boer. 

 

Gelezen het adres van W. Evenhuis, van beroep houthandelaar, wonende te Woltersum d.d. 2 Augustus 1913, 

houdende verzoek om vergunning tot het oprichten van een stoommachine van ongeveer 8 paardekrachten 

sterkte als beweegkracht voor eene lintzaag bij zijne houtzagerij, en wel op het perceel, gelegen te Woltersum, 

kadastraal bekend gemeente Ten Boer, sectie E, no. 1259; 

Gezien de artt. 1, 2 sub XIV en 8 der wet tot regeling van het toezicht bij het oprichten van inrichtingen, welke 

gevaar, schade of hinder kunnen veroorzaken; (Hinderwet); 

Gelet op het proces-verbaal van het voorgevallene op de in art. 7 der voormelde wet bedoelde zitting, gehouden 

den 4 September 1913; 

Hebben besloten:  

aan W. Evenhuis voornoemd en diens rechtverkrijgenden vergunning te verleenen tot het oprichten van een 

stoommachine van ongeveer 8 paardekrachten sterkte als beweegkracht van eene lintzaag bij zijne houtzagerij, 

met bepaling, dat deze inrichting moet zijn voltooid en in werking gebracht vóór of op den 1 December a.s. en 

wijders op de navolgende voorwaarden: 

 

1. alles behoort te worden uitgevoerd en tot stand gebracht, in overeenstemming met de desbetreffende 

beschrijving en teekening; en  

2. het gebouw waarin de stoommachine geplaatst en de houtzagerij, schaverij enz. verricht wordt, moet 

zijn gedekt met pannen, lei, zink, of andere onbrandbare specie, zonder dokken. 
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En zal dit besluit in afschrift worden gezonden aan den verzoeker ter beschikking op zijn adres en voorts op de 

in deze gemeente gebruikelijke wijze worden afgekondigd ter kennisgeving aan het publiek; - onder herinnering, 

dat van deze beslissing, ingevolge art. 15 der bovenaangehaalde wet, binnen veertien dagen beroep openstaat bij 

Hare Majesteit de Koningin, en dat van het instellen van zoodanig beroep gelijktijdig kennis behoort te worden 

gegeven aan het bestuur dezer gemeente. 

Ten Boer den 18 September 1913. 

Burgemeester en Wethouders voornoemd, 

De Secretaris, 

 

 

op een gelinieerd vel is de volgende tekst geschreven 

Vrij van zegel, ingevolge Koninklijk Besluit van den 4 November 1875, No. 21. 

 

Beschrijving ingevolge art. 5 sub 1 der Hinderwet behorende tot het verzoekschrift van W. Evenhuis, 

houthandelaar te Woltersum aan Heeren Burgemeester en Wethouders van de gemeente Ten Boer tot het 

oprichten van een werkplaats voor het onderdak brengen van eene lintzaagmachine op perceel kadastraal bekend 

gemeente Ten Boer, Sectie E. No. 1259.  

De werkplaats zal dienen voor het onderdak brengen van eene lintzaagmachine welke wordt gedreven door eene 

bestaande stoommachine van ± 8 paardekrachten. De zaagmachine zal dienen voor het zagen van platen en delen 

tot planken, latten enz. enz. terwijl de wanden van het gebouw evenals van de bestaande houtzaagmolen van 

hout zullen worden opgetrokken, waarin voldoende lichtramen en deuren; in het dak een bovenlicht beschermd 

door gaas. 

Woltersum, 2 Augustus 1913. 

W. Evenhuis  

 

 

 

Eveneens aanwezig in het archief van de familie Evenhuis zijn de volgende documenten: 

 

Toegang 1133 - Familie Evenhuis te Woltersum 

Inventarisnummer 30.  Akte van verkoop van een boerderij met schuur en watermolen en het beklemrecht van 

veertig grazen land te Wittewierum, door Hillebrand Oekes aan Harm Heertjes, 1760 

 

 

Toegang 1133 - Familie Evenhuis te Woltersum 

Inventarisnummer 34.  Door functionerende, boekhoudende volmacht gemaakte aantekeningen van 

ontvangsten en uitgaven, ten behoeve van de gemeenschappelijke Zandjer watermolen, 1797-1844  

 

 

Toegang 1133 - Familie Evenhuis te Woltersum 

Inventarisnummer 36.  Debiteurenboek van Sjabbo Eppes Bronts, met toevoeging van persoonlijke 

aantekeningen, van recepten of huismiddeltjes voor mens en dier en van verdelgingsmiddelen of 

bestrijdingmiddelen, genoteerd gedurende de periode van ca. 1834 - ca. 1860  

 

 

 

 

Transcriptie B. D. Poppen  ©  Uithuizen, mei 2010 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Deze pagina is onderdeel van de homepage van B. D. Poppen http://www.bdpoppen.nl  
 


