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De Familie Van De Poll En De Dorpermolen – Een Eeuwenoude Relatie (1)
G.C.J.M. Hollanders
Dit is het eerste van twee artikelen betreffen de de familie Van
de Poll en de windkorenmolen ’t Hert. Aanleiding is het recente
overlijden van Gerard Aart Wijnand van de Poll, de laatste molenaar van die familie op de Puttense molen. In deze aflevering
behandelen we de oudere geschiedenis.

Herkomst van de familienaam
De familie Van de Poll is al een oude Puttense familie. Familienamen zijn hier echter niet zo oud. Vooral in de periode vóór de
naamsaanneming in 1812 worden de meeste personen aangeduid met hun voornaam en een patroniem (voornaam van de vader) om ze te onderscheiden van anderen met dezelfde voornaam
(zoals Jan Willems en Jan Jansen). De combinatie van voornaam
en patroniem is echter niet uniek. Daarom is het vaak nodig geweest om bijnamen te geven of iemand nader te duiden, zoals
met de naam van een boerderij of ander goed waar hij of zij op
woont of van afkomstig is.
Zo moeten we ook de eerste vermeldingen van de toevoeging ‘Van
de Poll’ zien. Zo omstreeks 1700 worden Marritje Hendriks van
de Poll en haar broer Reijer Hendriks van de Poll genoemd. Drie
zussen van hen, Grietje, Lijsbeth en Trui, worden alleen als
‘Hendrikse’ aangeduid. Allen zijn kinderen van Hendrik Wijnen,
die diverse keren in de akten wordt aangeduid als ‘muller’ of
‘mulder’, dus molenaar 1 . Hun moeder was vermoedelijk Beertje
Reijers.
In dezelfde periode worden ook de broers Claes en Jan Wijnen
genoemd. Waarschijnlijk zijn het broers van Hendrik want in
1734 blijkt Reijer Hendriks van de Poll (de zoon van Hendrik
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Wijnen en Beertje Reijers, genoemd naar de vader van zijn moeder) te beschikken over een deel van de nalatenschap van Claes
Wijnen. Ook blijken in 1735 de vier kinderen van Hendrik Wijnen eigenaar te zijn van 1/3 van een huis en hof in het dorp dat
bewoond wordt door de weduwe van Jan Wijnen, die zélf ook 1/3
deel bezit. Wellicht dat het overige derde deel aan de nakomelingen van Claes Wijnen is toegevallen. Welk huis dat precies is, is
echter niet meer te achterhalen. Een registratie van de bewoning
zoals een bevolkingsregister kennen we pas uit het begin van de
19 e eeuw.
Toch kunnen we de herkomst van ‘Van de Poll’ wellicht nader
duiden. In 1978 berichten J. van de Poll en P.M. op den Brouw
dat de naam afkomstig is van het erfgoed ‘De Pol’. In de door
hen genoemde akten van verbinding en verkoop van het goed
door genoemde Reijer Hendrikse van de Poll en zijn vrouw Hendrikje Wouters aan hun zoon Reijer Reijersen wordt het goed
omschreven als ‘seeker huijs en hoff, bergh en camp lants daaragter gelegen en desselfs houtgewassen, bij comparerende ehelieden bewoond, item een campje landt met sijn houtgewassen
daertegen over, waar de heerenwegh is tussendoor schietende,
en dan nogh een camp lants met sijn holtgewassen genoempt
Vetcamp, samen groot ongeveer 20 schepel gesaays’ . Als plaatsaanduiding voor dit goed geven zij aan dat het gelegen zou hebben aan de weg die west van het dorp langs Bijstein loopt 2 . Zij
motiveren deze locatie door erop te wijzen dat deze weg in de 19 e
eeuw wordt aangeduid met Heerenweg en dat in de beschrijving
van het goed wordt gesteld dat het aan ’s-Heerenwegh gelegen is.
Naar mijn mening is deze plaatsaanduiding niet juist. Friso geeft
in zijn ‘Zwerftochten’ drie plaatsen in Putten die met de naam
‘de Pol’ worden aangeduid 3 . Dit zijn de bekende malenpol (nu
aan het Molenwegje), een boerderij ‘de Pol’ in Huinen, eertijds
gelegen tegenover de huidige Huinerschool en de boerderij ‘ten
Poele of Pol’ in Spriel. Dus geen ‘Pol’ aan de weg langs Bijstein!
Is de aanduiding ‘Heerenwegh’ dan verkeerd geweest? Zeker niet!
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De beschrijvers in 1978 waren er waarschijnlijk alleen niet van
op de hoogte dat er in Putten wel zeven ‘herenwegen’ bestonden.
Eén daarvan leidde vanaf de kerk via de Kerkstraat richting
Voorthuizen (de huidige Voorthuizerstraat kende men toen nog
niet). En als zodanig voerde deze weg vlak langs de malenpol in
het dorp.
Een nadere aanduiding van het erfgoed van de familie is de vermelding van de daarbij gelegen Vetcamp. Deze Vetkamp lag bij
de malenpol 4 en ontleent zijn naam aan het ‘malenvet’, de maaltijd die de malen deelden na afloop van de maalschapsvergadering op de Pol. Daarmee is de locatie van herkomst van de naam
‘Van de Poll’ vrijwel zeker vastgesteld. Hoewel het goed ‘de Pol’
ergens in de 18 e eeuw vervreemd is, wordt het huis, de kamp ‘de
Pol’ en de ‘Vetkamp’ in 1797 door Reijers’ zoon Wouter weer in
het familiebezit opgenomen. Lang heeft dat niet geduurd, want
in 1832 is het in het bezit van Claes Wijnen (een relatie met de
vroegere Hendrik Wijnen is niet aangetoond).
Maar hoe zit dat dan met die molen? Niemand weet hoelang er al
een molen in Putten gestaan heeft. Maar een dorpsmolen hoorde
er bij. Tenslotte moet het graan gemalen worden tot meel om er
brood van te kunnen bakken. Vermoedelijk heeft er daarom al
heel lang een molen in Putten gestaan. In hoeverre er rond 1700
een relatie heeft bestaan tussen Hendrik
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relatie tussen de nakomelingen van Hendrik Wijnen en de molen. Het familiebezit blijft beperkt, al neemt het bezit van Reijer
Hendriksen van de Poll in de tweede helft van de 18 e eeuw iets
toe. Uit niets blijkt echter het bezit van een molen. Zijn zoon
Hendrik Reijersen van de Poll heeft slechts een beperkt bezit. Na
zijn overlijden in 1778 en dat van zijn vrouw in 1779 blijkt het
slechts te bestaan uit de ouderlijke woning en een drietal stukjes land, alles met een totale waarde van slechts 867 gul den. En
dit moet dan nog gedeeld worden met drie erfgenamen. Eén van
hen, Hendrik Hendriksen van de Poll, is bakker van beroep en
blijkbaar een goed zakenman. Wellicht dat zijn twee echtgenoten
ook het een en ander ingebracht hebben want zijn bezit breidt
zich gestadig uit. Bij de vaststelling van de kadastrale registratie
van het onroerend goed in 1832 blijkt Hendriks bezit tot de tien
omvangrijkste van Putten te behoren en zo’n 64 ha grond in diverse gradaties en vele huizen in het dorp en de buurtschappen
te omvatten. Zijn bezit is daarmee zelfs nét iets omvangrijker
dan dat van C.J. Baron van Zuijlen van Nieveld (63 ha) en dat
van Douairière Baron van Palland (60 Ha) 5 . Dan blijkt ook dat
de molen in het bezit is van Hendrik van de Poll. Hoe de molen
in zijn bezit is gekomen is momenteel nog niet duidelijk. Nu is
die molen niet die welke zich heden vertoont. De huidige dateert
van na de brand van 1899. Ook de voorganger daarvan is, net
als de huidige, een stellingmolen. De molen van 1832 wordt echter omschreven 6 als ‘eene in hout gebouwde bij het dorp gelegen
standerdmolen, hebbende twee paar steenen die tegelijk kunnen
werken, zo voor het malen van rogge als andere graansoorten’
(afb. 1).
Hendrik wordt echter niet als molenaar vermeld. Hij is bakker
en laat het bemalen van de molen over aan zijn zoon Hendrik.
Ook verhuurt hij de molen waarschijnlijk aan derden. Dit blijft
ook zo na zijn overlijden in 1847, als de molen als deel van de
ongedeelde boedel door zijn weduwe Janna Leijenhorst wordt
verhuurd. De bakkerij wordt voortgezet door zoon Evert van de
Poll. Na haar overlijden in 1863 vindt in 1864 een boedelschei-
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ding plaats en omdat zoon Evert in 1864 is overleden, valt de
molen toe aan diens zoon Hendrik van de Poll. Deze Hendrik
leert het molenaarsvak waarschijnlijk van zijn oom Hendrik en
wordt zelf molenaar. Tijdens zijn molenaarsbestaan wordt de
oude standerdmolen al snel afgebroken en wordt er een nieuwe
molen gebouwd 7 . Wat dat voor een molen is geweest weten we
helaas niet en die vraag verdient nog nader onderzoek.

Afb. 2. Molen ‘Het Hert’,
zoals deze er vóór de
brand van 1899 uitzag.
Volgens Keemink is de
molen uit de Zaanstreek
naar Putten gebracht.

Omstreeks 1890 brandt het molenhuis af 8 en vermoedelijk ook
de molen, want vervolgens wordt er wederom een molen met
schuur geplaatst 9 (afb. 2). Deze molen is helaas geen lang bestaan beschoren want op 3 augustus 1899 brandt deze geheel
af. Hendrik, nu 61 jaar oud, laat het er bij deze nieuwe tegenslag niet bij zitten. Energiek gaat hij aan de gang om zo snel
mogelijk een nieuwe molen te laten plaatsen. Al op 15 augustus,
12 dagen na de brand, heeft hij zijn plannen voor herbouw klaar
en dient hij per brief een daartoe strekkend verzoek in bij de
gemeente 10 . Hij doet dit op briefpapier van de Firma Zijthoff &
Zoon te Deventer, molenbouwers. Dus waarschijnlijk is de nu
nog bestaande molen door deze firma gebouwd.
In de brief verklaart Van de Poll dat de nieuwe molen meer dan
200 meter verwijderd is van scholen, inrichtingen tot ziekenverpleging of gebouwen tot uitoefening van de eredienst en dus voldoet aan de veiligheidsvoorschriften. Deze verklaring wordt al op
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18 augustus door het Kadaster bevestigd. Ook verklaart hij dat
het aantal personen dat doorgaans op de molen werkzaam zal
zijn twee man bedraagt en dat het privaat zich in het aangrenzende molenhuis bevindt. Verder geeft de brief een aantal bouwkundige details en een grondplan van de molen waarin het aandrijfmechanisme en drie maalinrichtingen zijn getekend. Hij zet
er dus haast achter. Nadat de molen gereed is, blijft hij nog ruim
een jaar op de molen werkzaam. Vervolgens gaat het geheel over
op zoon Hendrik jr. (vervolg in een volgende ‘Graver’).
1

Gerichtssignaten d.d. 30 juni 1681 en 30 juni 1682.

2

Veluwse Geslachten 1978 pag. 206 e.v.

3

K. Friso, Historische zwerftocht door het landschap van Putten pag. 61, 18 en 76,
Barneveld 1980.

4

De malenpol bestaat nog steeds, alhoewel in verkleinde vorm, en is gelegen aan het
Molenwegje. In 1987 zijn aan het Molenwegje 23 seniorenwoningen gebouwd, vooral
op de voormalige Vetkamp. Ook is toen een deel van de malenpol afgegraven om
ruimte voor tuin en parkeerplaats te creëren. Wat resteert is een kleine wandelplaats.

5

Kadastrale Atlas Putten 1832, tekstboek pag. 35, Arnhem 1993.

6

Kadastrale Atlas Putten 1832, tekstboek pag. 29, Arnhem 1993.

7

GAP, Kadaster art. 1834, wijziging dienstjaar 1872.

8

Hendrik wordt een belangrijk man in Putten. Als wethouder en als secretaris van de
kerkenraad behoort hij tot de invloedrijkste Puttenaren. Omdat de kerk (nog) geen
eigen archiefruimte heeft, bewaart hij de administratie, inclusief de doop -, trouwen begraafregisters thuis. Een deel van die administratie is vermoedelijk bij déze
brand verloren gegaan en niet bij de molenbrand van 1899. Het is immers onwaarschijnlijk dat hij de administratie in de molen, een bedrijfsruimte, bewaarde in
plaats van in huis. Tot het verloren deel van de kerkadministratie behoren registers
uit de 17 e eeuw. Hierdoor is het z.g. genealogische ‘gat van Putten’ ontstaan.

9

GAP, Kadaster art. 1834, wijziging dienstjaar 1893. Volgens Keemink is deze molen
afkomstig uit de Zaanstreek.

10 GAP, voorlopig inv.nr. 35, Ingekomen stukken, brief d.d. 15 augustus 1899.

Nu volgt een verkorte genealogie van Van de Poll
Bij de samenstelling van de genealogie is gebruik gemaakt van
de genealogische gegevens, zoals bekend bij de Werkgroep Genealogie van ons Genootschap en de publicatie van J. van de Poll
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en P.M. op den Brouw in Veluwse Geslachten. In de bijgaande
genealogie zijn alleen de voor het onderwerp relevante personen
en relaties nader uitgewerkt.
I.

Hendrik Wijnen (Muller), geb. voor 1680.
Tr. kerk voor 1700. Uit dit huwelijk:

1. Geertruij Hendrikse, geb. voor 1700.
2. Grietje Hendrikse, geb. voor 1700.
3. Marritje Hendrikse (van de Pol), geb. voor 1700.
4. Reijer Hendriksen (van de Pol), geb. voor 1700 te Putten
(zie II.4).
5. Lijsbeth Hendrikse, geb. voor 1700. Tr. kerk op 15-09-1737 te
Putten (ng) Hendrik Jansen Hoonhorst (Dasselaar), geb. voor
1715.

II.4 Reijer Hendriksen (van de Pol), geb. voor 1700 te Putten, overl. op
30-12-1772 te Putten, * Heerdstedenregister mei 1749, dorp, huis,
1 heerdstede, 2 morgen land, 1 kind 10-15 jr., 2 kinderen 15+, 1
paard, 1 koe.
Tr. kerk op 28-10-1719 te Putten (ng) Hendrikje Wouters, geb.
voor 1700, overl. op 28-12-1772 te Putten. Uit dit huwelijk:
1. Marritje Reijers, ged. (ng) op 08-12-1720 te Putten.
2. Wouter Reijersen van de Pol, ged. (ng) op 19-06-1722 te Putten
(zie III.2).
3. Hendrik Reijersen van de Pol, ged. (ng) op 07-01-1725 te Putten
(zie III.3).
4. Wijmpje Reijers van de Pol, ged. (ng) op 27-07-1727 te Putten,
overl. voor 1764 te Putten. Tr. kerk op 34-jarige leeftijd op 0905-1762 te Putten (ng) Aalt Otten van Dam, 50 jaar oud, kleermaker.
5. Jan Reijersen, ged. (ng) op 27-07-1727 te Putten, overl. voor
1728 te Putten.
6. Jan Reijersen van de Poll, ged. (ng) op 07-11-1728 te Putten (zie
III.6).
7. Reijer Reijersen van de Pol, ged. (ng) op 18-12-1729 te Putten
(zie III.7).
8. Woutertje Reijers, ged. (ng) op 18-03-1731 te Putten.

III.2 Wouter Reijersen van de Pol, ged. (ng) op 19-06-1722 te Putten,
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overl. op 24-06-1804 te Putten op 82-jarige leeftijd, * Wouter was
in 1762 voogd over het kind van zijn broer Jan Reijersen, wednr
van Aartje van Rhee.
Tr. kerk (1) op 23-jarige leeftijd op 23-04-1746 te Putten (ng) Annetje Jans van Barreveld, geb. voor 1726 te Voorthuizen, overl.
voor 1777 te Putten? Tr. kerk (2) op 54-jarige leeftijd op 03-111776 te Putten (ng) Gerritje Gijsberts (Mulder), 26 jaar oud, ged.
(ng) op 25-10-1750 te Putten, overl. op 15-03-1816 te Putten op
65-jarige leeftijd, dochter van Gijsbert Teunissen en Jannetje Jans.
Uit het tweede huwelijk:
1. Reijer Woutersen van de Pol, arbeider, geb. op 22-02-1780 te
Putten, overl. voor 1846. Tr. kerk op 22-jarige leeftijd op 16-051802 te Putten (ng) Willemtje Hamers, 24 jaar oud, geb. op 0506-1777 te Putten, overl. op 13-12-1845 te Putten op 68-jarige
leeftijd, weduwe, dochter van Hermanus Arendsen Hamers en
Aaltje Aalten van Wijnkoop. Uit dit huwelijk 3 kinderen.
2. Jannetje Wouters, geb. op 26-01-1782 te Putten, overl. op 0905-1806 te Putten op 24-jarige leeftijd. Tr. kerk op 23-jarige
leeftijd op 31-01-1805 te Putten (ng) Gerrit Barten van de Pol,
28 jaar oud, boschwachter.
3. Hendrikje, geb. op 05-01-1784 te Putten, overl. op 16-09-1790
te Putten op 6-jarige leeftijd.

III.3 Hendrik Reijersen van de Pol, landbouwer, ged. (ng) op 07-011725 te Putten, overl. op 24-11-1778 te Putten op 53-jarige leeftijd. Tr. kerk op 27-jarige leeftijd op 09-04-1752 te Putten (ng)
Aaltje Gerrits, 27 jaar oud, ged. (ng) op 09-10-1724 te Putten,
overl. op 08-02-1779 te Putten op 54-jarige leeftijd, (tot voogden
over twee minderjarige kinderen werden benoemd Hendrik van
Diest en Wouter Reijersen van de Pol). Dr. van Gerrit Stevensen en
Gerritje Hendriks. Uit dit huwelijk:
1. Gerrit Hendriksen, ged. (ng) op 02-09-1753 te Putten, overl.
voor 1755 te Putten.
2. Gerrit Hendriksen, ged. (ng) op 27-07-1755 te Putten.
3. Hendrikje Hendriks, ged. (ng) op 09-10-1757 te Putten, overl.
op 30-03-1829 te Ermelo op 71-jarige leeftijd.
4. Hendrik Hendriksen van de Poll, ged. (ng) op 20-01-1760 te
Putten (zie IV.4).
5. Gerritje Hendriks, ged. (ng) op 28-02-1762 te Putten.
6. Willem Hendriksen, ged. (ng) op 29-01-1764 te Putten, overl.
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op 16-10-1802 te Nijkerk op 38-jarige leeftijd. Tr. kerk op 26jarige leeftijd op 10-01-1791 te Nijkerk (ng) Harmijntje Harms
van Zoeren, 22 jaar oud, ged. (ng) op 05-06-1768 te Nijkerk,
dochter van Harmen Andriessen en Geertruij Andries. Overl. op
15-12-1830 te Nijkerk op 62-jarige leeftijd.

III.6 Jan Reijersen van de Poll, ged. (ng) op 07-11-1728 te Putten,
overl. op 16-09-1819 te Putten op 90-jarige leeftijd, wednr van
Annetje Dirks. * Momberschappen Veluwe d.d. 12-10-1762 nr 51,
moeder overleden, kind Reijer Jansen. voogden: Wouter de Vries en
Wouter Reijersen, ooms. met inventaris.
Tr. kerk (1) op 23-jarige leeftijd op 29-10-1752 te Putten (ng) Aartje Jans van Ree (van Rhee), 33 jaar oud, ged. (ng) op 22-011719 te Putten, overl. voor 1762 te Putten, dochter van Jan Dirksen van Ree (van Rhee), herbergier; onderschout, en Hendrikje Eiberts Vos. Tr.kerk (2) op 34-jarige leeftijd op 05-12-1762 te Putten
(ng) Geurtje Geurts, geb. voor 1742 te Putten? Overl. op 02-031787 te Putten. Tr. kerk (3) op 62-jarige leeftijd op 05-12-1790 te
Putten (ng), met attest van Nunspeet. Echtgenote is Aaltje Pannekoek, geb. voor 1770 te Nunspeet.
Uit het eerste huwelijk:
1. Reijer Jansen van de Pol, ged. (ng) op 17-05-1757 te Putten,
begr. op 26-08-1809 te Harderwijk. Tr. kerk op 28-jarige leeftijd
op 21-06-1785 te Hierden (ng), met attest van Putten. Echtgenote is Gerritje Jans Molenberg, 27 jaar oud, ged. (ng) op 02-041758 te Harderwijk, dochter van Jan Petersen en Jacoba Okkels.
Overl. op 15-09-1824 te Harderwijk op 66-jarige leeftijd.

III.7 Reijer Reijersen van de Pol, ged. (ng) op 18-12-1729 te Putten,
overl. circa 1780 te Garderen.
Tr. kerk op 33-jarige leeftijd op 22-07-1763 te Putten (ng) Geertje
Breunis, 27 jaar oud, geb. te op de "Ham", in de Valk, ged. (ng) op
31-07-1735 te Lunteren, dochter van Breunis Jansen en Zwaantje
Jans. Overl. voor 1798 te Garderen.
Uit dit huwelijk:
1. Willem Reijersen, landbouwer te Kootwijk, ged. (ng) op 07-101764 te Putten, overl. op 12-04-1828 te Kootwijk op 63-jarige
leeftijd. Tr. op 58-jarige leeftijd op 05-12-1822 te Barneveld
Aaltje van den Brink, 23 jaar oud, geb. op 22-11-1799 te Garderen, dochter van Cornelis Hesselsen en Niesje Teunis. Overl.

2005-1 -- Hollanders, G. - Van De Poll En De Dorpermolen (1)- De Graver, maart 2005 - 10 -

op 04-03-1885 te Putten op 85-jarige leeftijd.
2. Bruijnis Reijersen van de Pol, bouwman, ged. (ng) op 18-051766 te Putten, overl. op 30-06-1833 te Putten op 67-jarige
leeftijd. Tr. kerk op 39-jarige leeftijd op 29-12-1805 te Garderen
(ng) Driesje Peters, 19 jaar oud, geb. op 10-02-1786 te Putten,
overl. op 24-12-1860 te Putten op 74-jarige leeftijd, dochter van
Peter Evertsen van Beek, arbeider, en Geurtje Geurts. Uit dit
huwelijk 10 kinderen.
3. Hendrikje Reijers, ged. (ng) op 30-04-1769 te Putten, overl. op
10-06-1826 te Putten op 57-jarige leeftijd. Tr. kerk op 35-jarige
leeftijd op 27-05-1804 te Garderen (ng) Hendrik Gerritsen (van
de Pol), 43 jaar oud, schaapherder, ged. (ng) op 18-01-1761 te
Garderen, zoon van Gerrit Gangelofs en Willempje Everts. Overl.
op 28-06-1831 te Putten-Huinen op 70-jarige leeftijd.
4. Zwaantje Reijers, geb. op 12-04-1772 te Putten, overl. op 2912-1830 te Putten op 58-jarige leeftijd. Tr. kerk op 26-jarige
leeftijd op 09-09-1798 te Garderen (ng) Hendrik Jansen, 24
jaar oud, arbeider, geb. op 11-01-1774 te Voorst, zoon van Jan
Hendriksen en Jenneke Jans. Overl. op 19-09-1833 te Putten op
59-jarige leeftijd.
5. Jan Reijersen, geb. op 30-01-1775 te Garderen.
6. Aalt Reijersen van de Pol, landbouwer, geb. op 11-08-1778 te
Garderen, overl. op 04-11-1845 te Putten op 67-jarige leeftijd.
Tr. kerk op 26-jarige leeftijd op 21-10-1804 te Voorthuizen (ng)
Evertje Hendriks van Blankers, 24 jaar oud, geb. op 23-031780 te Voorthuizen, dochter van Hendrik Heijmens van Blankers en Dirkje Heijmens van Middendorp. Overl. op 30-06-1855
te Putten op 75-jarige leeftijd. Uit dit huwelijk 7 kinderen.

IV.4 Hendrik Hendriksen van de Poll, broodbakker, landeigenaar,
ged. (ng) op 20-01-1760 te Putten, overl. op 12-03-1847 te Putten
op 87-jarige leeftijd, (zie Vel. gesl. 1978, blz 208).
Tr. kerk (1) op 23-jarige leeftijd op 16-03-1783 te Putten (ned.
herv.) Trijntje Hendriks, 22 jaar oud, geb. te Hoonhorst, ged. (ng)
op 20-04-1760 te Putten, overl. tussen 1804 en 1807 te Putten?,
dochter van Hendrik Hendriksen en Lubbrigje Jans.
Tr. kerk (2) op 47-jarige leeftijd op 18-03-1807 te Putten (ned.
herv.) Janna van Leijenhorst, 26 jaar oud, geb. op 06-03-1781 te
Putten, overl. op 06-03-1863 te Putten op 82-jarige leeftijd, dochter van Evert Jansen van Leijenhorst en Maria Gerrits van de Vos-
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sen.
Uit het tweede huwelijk:
1. Aaltje, geb. op 18-06-1807 te Putten.
2. Hendrik, molenaar, geb. op 04-07-1809 te Putten, overl. na
1847.
3. Maria, geb. op 02-03-1812 om 15.30 u. te Putten.
4. Evert, geb. op 14-02-1815 te Putten (zie V.4).
5. Aalt, geb. op 13-10-1817 te Putten (zie V.5).
6. Gerrit, geb. op 20-03-1822 te Putten, overl. na 1847.
V.4 Evert van de Poll, bakker, winkelier, landbouwer, geb. op 14-021815 te Putten, overl. op 17-09-1864 te Putten op 49-jarige leeftijd.
Tr. op 22-jarige leeftijd op 09-02-1838 te Putten Aaltje van der
Linden, 20 jaar oud, geb. op 30-01-1818 te Scherpenzeel, dochter
van Hendrik van der Linden en Jantje van Breeschoten. Overl. op
01-04-1870 te Putten op 52-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
1. Hendrik, geb. op 06-07-1838 te Putten (zie VI.1).
2. Jan, geb. op 17-10-1840 te Putten (zie VI.2).
3. Johanna Maria, geb. op 29-06-1842 te Putten, overl. op 18-091906 te Putten op 64-jarige leeftijd. Tr. op 22-jarige leeftijd op
14-04-1865 te Putten Harmen van Meerveld, 26 jaar oud,
landbouwer, geb. op 03-01-1839 te Putten, overl. op 09-081890 te Putten op 51-jarige leeftijd, zoon van Jan Jansen van
Meerveld, landbouwer, en Catharina Margaretha van de Hoogen.
4. Aalt (afb. 3), molenaar, geb. op 01-01-1847 te Putten. Tr. op
26-jarige leeftijd op 25-04-1873 te Putten Trijntje van Ganswijk, 33 jaar oud, geb. op 27-12-1839 te Putten, dochter van
Willem van Ganswijk, boswachter, en Christina Evers.
5. Maria Hendrika, geb. op 30-03-1854 te Putten, overl. op 1503-1930 te Putten op 75-jarige leeftijd. Tr. (1) op 26-jarige leeftijd op 31-07-1880 te Putten Hendrikus Johannes Sonnenberg, 26 jaar oud, schilder, geb. op 10-10-1853 te Putten,
overl. op 25-02-1889 te Putten op 35-jarige leeftijd, zoon van
Gerrit Jan Sonnenberg, huisschilder, verver, en Woutera van
Voorthuizen.
Tr. (2) op 36-jarige leeftijd op 29-08-1890 te Putten Jan
Amptmeijer, 28 jaar oud, schilder, geb. op 12-07-1862 te Elburg, zoon van Jan Amptmeijer en Johanna van Zomeren. Overl.
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op 16-04-1925 te Putten op 62-jarige leeftijd.
6. Gerrit, onderwijzer, geb. op 05-08-1856 te Putten.
7. Grietje, geb. op 19-10-1858 te Putten. Tr. op 23-jarige leeftijd
op 19-05-1882 te Putten Anthonie van Ganswijk, 31 jaar oud,
winkelier, geb. op 22-07-1850 te Putten, overl. op 15-10-1931
te Putten op 81-jarige leeftijd, zoon van Willem van Ganswijk,
boswachter, en Christina Evers.

V.5 Aalt van de Poll, landbouwer, geb. op 13-10-1817 te Putten,
overl. na 1866 te Barneveld?
Tr. (1) op 25-jarige leeftijd op 18-11-1842 te Putten Rengertje
van Twiller, 29 jaar oud, geb. op 13-08-1813 te Nijkerk, dochter
van Aart van Twiller en Jannetje Jans Vliek. Overl. op 16-12-1842
te Putten op 29-jarige leeftijd.
Tr. (2) op 26-jarige leeftijd op 17-08-1844 te Putten Lubbertje
Kamphorst, 30 jaar oud, geb. op 26-03-1814 te Ermelo, overl. op
02-01-1892 te Putten op 77-jarige leeftijd, dochter van Reindert
Kamphorst, arbeider, en Bartje Gerrits van de Vijver.
Afb. 3. Aalt van de Poll en
Trijntje van Ganswijk, echtelieden. (foto: collectie Gert
Staal).

Uit het eerste huwelijk:
1. Johanna Maria, geb. op 14-12-1842 te Putten, overl. op 05-061844 te Putten op 1-jarige leeftijd.
Uit het tweede huwelijk:
2. Hendrik, geb. op 31-12-1845 te Putten, overl. op 20-10-1846 te
Putten, 293 dagen oud.
3. Johanna Maria, geb. op 19-12-1848 te Putten, overl. op 21-12-
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1860 te Putten op 12-jarige leeftijd.
4. Maria Johanna, geb. op 05-04-1850 te Putten, overl. op 19-071850 te Putten, 105 dagen oud.
5. Maria Johanna, geb. op 20-02-1851 te Putten, overl. op 21-021851 te Putten, 1 dag oud.
6. Gerrit, geb. op 03-02-1853 te Putten, overl. op 10-12-1853 te
Putten, 310 dagen oud.
7. Maria Johanna, geb. op 04-03-1856 te Putten, overl. op 31-011858 te Putten op 1-jarige leeftijd.
8. Maria Johanna, geb. op 18-05-1858 te Putten, overl. op 03-031859 te Putten, 289 dagen oud.

VI.1 Hendrik van de Poll (afb 4), molenaar, wethouder, geb. op 06-071838 te Putten, overl. op 21-11-1921 te Putten op 83-jarige leeftijd.
Tr. op 19-jarige leeftijd op 03-07-1858 te Putten Anna van Veen
(afb 5), 19 jaar oud, geb. op 30-07-1838 te Putten, overl. op 0105-1902 te Putten op 63-jarige leeftijd, dochter van Coenraad
v.Veen, smid, en Hendrientje v.
Ganswijk.
Afb 4. (links)
Hendrik van de
Poll, geb. 1838,
gehuwd met
Anna van Veen
(foto: collectie
Gert Staal).

Afb. 5. (rechts)
Anna van Veen,
geb. 1838,
gehuwd met
Hendrik van de
Poll (foto:
collectie Gert
Staal).

Uit dit huwelijk:
1. Evert, molenaar, geb. op 02-05-1859 te Putten.
Tr. op 21-jarige leeftijd op 31-03-1881 te Putten Hendrina Elberta Sonnenberg, 21 jaar oud, geb. op 19-07-1859 te Putten,

2005-1 -- Hollanders, G. - Van De Poll En De Dorpermolen (1)- De Graver, maart 2005 - 14 -

dochter van Gerrit Jan Sonnenberg, huisschilder, verver, en Woutera van Voorthuizen.
2. Coenraad, geb. op 07-04-1861 te Putten (zie VII.2).
3. Aaltje, geb. op 15-06-1863 te Putten.
Tr. op 22-jarige leeftijd op 10-02-1886 te Putten Willem Bredenoort, 28 jaar oud, molenaar(sknecht), geb. op 20-12-1857
te Elburg, zoon van Dries Bredenoort en Stientje van den Bosch.
4. Hendrientje, geb. op 05-06-1865 te Putten, overl. op 06-031938 te Putten op 72-jarige leeftijd.
Tr. op 25-jarige leeftijd op 12-09-1890 te Putten Antonie
Kamphuis, 32 jaar oud, smid, geb. op 21-01-1858 te Heerde,
zoon van Hendrik Kamphuis en Hendrikje Johanna Westerhof.
5. Johanna Maria, geb. op 08-08-1867 te Putten.
Tr. op 25-jarige leeftijd op 09-06-1893 te Putten Cornelis Dorresteijn, landbouwer, geb. 1858 te Zeist, zoon van Teunis van
Dorresteijn en Metje van Soest.
6. Hendrik, geb. op 31-03-1869 te Putten (zie VII.6).
7. Maria Hendrika, geb. op 28-10-1873 te Putten.
8. Grietje, geb. op 13-11-1875 te Putten.
Tr. op 26-jarige leeftijd op 29-05-1902 te Putten Frederik Hendrik Walvaart, broodbakker, geb. 1861 te Nunspeet, zoon van
Wouterus Herbartus Walvaart en Hendrikje van Norel. * huwelijk
4 weken uitgesteld wegens overlijden moeder bruid.
9. Jannetje, geb. op 09-09-1877 te Putten.
VI.2 Jan van de Poll, timmerman, geb. op 17-10-1840 te Putten,
overl. op 05-09-1889 te Putten op 48-jarige leeftijd.
Tr. op 19-jarige leeftijd op 03-02-1860 te Putten Harmina Arendse, 18 jaar oud, geb. op 07-10-1841 te Putten, overl. op 13-121915 te Putten op 74-jarige leeftijd, dochter van Willem Arendse,
bakker; "particulier"; zonder, en Anna Alijda van der Zanden.
Uit dit huwelijk:
1. Aaltje, geb. op 06-07-1860 te Putten, overl. op 10-10-1860 te
Putten, 96 dagen oud.
2. Aaltje, geb. op 12-09-1861 te Putten, overl. op 24-07-1935 te
Putten op 73-jarige leeftijd.
Tr. op 29-jarige leeftijd op 26-09-1890 te Putten Hendrik
Schuitemaker, 32 jaar oud, timmerman, geb. op 26-01-1858 te
Putten, overl. op 11-02-1921 te Putten op 63-jarige leeftijd,
zoon van Gerhardus Schuitemaker, timmerman, en Johanna
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Brouwer.
3. Willem, geb. op 20-12-1863 te Putten, overl. op 14-02-1864 te
Putten, 56 dagen oud.
4. Anna Alijda, geb. op 02-01-1865 te Putten.
Tr. voor 1889.
5. Hendrikje, geb. op 30-12-1866 te Putten.
6. Evert, geb. op 27-01-1869 te Putten.
7. Willem, geb. op 14-09-1872 te Putten.
8. Hendrik van de Poll, winkelier, geb. op 24-07-1875 te Putten.
Tr. op 23-jarige leeftijd op 05-08-1898 te Ermelo Dirkje Adam,
21 jaar oud, geb. op 23-12-1876 te Ermelo, dochter van Willem
Adam en Grietje van den Broek. Uit dit huwelijk 4 kinderen.
9. Gijsbert, geb. op 25-06-1877 te Putten.
10. Aalt, geb. op 03-09-1879 te Putten.
11. Gerrit van de Poll, timmerman, melkslijter, geb. op 30-101881 te Putten, overl. op 19-04-1952 te Putten op 70-jarige
leeftijd. Tr. op 23-jarige leeftijd op 17-02-1905 te Putten Hendrika van den Brink, 24 jaar oud, geb. op 05-07-1880 te Putten, overl. op 22-07-1950 te Putten op 70-jarige leeftijd, dochter
van Elbert van den Brink, landbouwer, en Trientje Doppenberg.
Uit dit huwelijk 2 kinderen.
12. Wijmpje Alida, geb. op 28-05-1884 te Putten.
VII.2 Coenraad van de Poll, molenaar te Oldebroek, geb. op 07-041861 te Putten, overl. op 12-01-1921 te Oldebroek op 59-jarige
leeftijd.
Tr. (1) op 23-jarige leeftijd op 03-05-1884 te Putten Carolina
Geertruida Sonnenberg, 22 jaar oud, geb. op 28-03-1862 te Putten, overl. op 08-02-1895 te Oldebroek op 32-jarige leeftijd, dochter van Gerrit Jan Sonnenberg, huisschilder, verver, en Woutera
van Voorthuizen. Uit dit huwelijk 6 kinderen.
Tr. (2) op 37-jarige leeftijd op 12-08-1898 te Putten Hendrikje
Visser, 31 jaar oud, geb. op 12-01-1867 te Huizen, dochter van
Jan Visser en Jannetje Jongerden.
Uit dit huwelijk 4 kinderen.
VII.6 Hendrik van de Poll, molenaar, geb. op 31-03-1869 te Putten.
Tr. op 22-jarige leeftijd op 06-05-1891 te Nijkerk Geertje van
Meerveld, 23 jaar oud, geb. op 12-03-1868 te Nijkerk, dochter
van Aart Wijnand van Meerveld, bouwman, en Evertje van de Biel-
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lert.
Uit dit huwelijk:
1. Anna, geb. op 15-03-1892 te Putten.
Tr. op 22-jarige leeftijd op 27-11-1914 te Putten Rijko Johan
Ebens, 21 jaar oud, onderwijzer, geb. op 09-10-1893 te Emmen, zoon van Reko Ebens en Johanna Maria Vierbergen.
2. Aart Wijnand, geb. op 13-09-1893 te Putten
3. Hendrik, geb. op 08-04-1895 te Loenen
4. Evertje, geb. op 01-11-1897 te Loenen.
5. Aaltje, geb. op 16-04-1900 te Loenen.
6. Hendrientje, geb. op 11-09-1901 te Putten.
7. Jan, geb. op 12-05-1903 te Putten.
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