
Willem de Juis Albertus van der Molen  / William Vandermoon (1802-1875) 
 
Willem de Juis Albertus van der Molen werd op 
19 april 1802 te Loppersum geboren, zoon van 
Willem Dejui Albertus en Geesjen Willems. Op 
25 april werd hij gedoopt. 
 

Willem de Juis Albertus van der Molen born on 
April 19, 1802 in Loppersum, son of Willem 
Dejui Albertus and Geesjen Willems. Baptized 
on April 25. 
 

Willem de Juis Albertus heeft 5 jaar als militair 
gediend bij de 8e afdeling Infanterie van 1821-
1826.  
 
Hij is molenaarsknecht te Noorddijk en huwde 
op 8 november 1830 te Wildervank met Aaltje 
Jurjens Brouwer, geboren te Muntendam op 2 
oktober 1805. 

Willem de Juis Albertus served 5 years (1821-
1826) in the military with the 8th Infantry 
Division.  
 
He was a mill hand in Noorddijk and married 
Aaltje Jurjens Brouwer on November 8, 1830 
in Wildervank, she was born in Muntendam on 
October 2, 1805. 

 
 
 
 
 

 
 

 
Na zijn huwelijk met Aaltje Jurjens Brouwer 
gaan ze wonen aan het Oosterdiep in 
Wildervank. 

After his marriage to Aaltje Jurjens Brouwer 
they lived on the Oosterdiep in Wildervank. 

 
Omstreeks 1832 wordt hij molenaar te Anloo.In 
de nacht van 11 op 12 mei 1833 is de 
standerdmolen afgebrand. De molen werd iets 
noordelijker weer herbouwd maar is in 1834 
opnieuw afgebrand.  

Around 1832 he becomes miller in Anloo. In 
the night of May 11 onto 12, 1833 the standard 
mill burned down. The mill was rebuilt 
somewhat more to the north but burned down 
again in 1834.  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

doop inschrijving / baptism registration Willem 

locatie molen voor en na 1833 
location of mill before and after 1833 

molentype : stenen grondzeiler bovenkruier 
type of mill Willem used 



 
Op 11 februari 1846 verkoopt Willem de Ju 
Albertus van der Molen, op een veiling, zijn 
"koornwindmolen en erf staande en gelegen in 
het Anlöerveld aan de groote weg tusschen 
Anloo en Annen in sektie K no. 551" aan Albert 
Homan te Tinaarlo, gemeente Vries, voor 
Daniël Geert Herman Tjassens te Anloo voor 
Fl.2.251,50. 

On February 11th, 1846 Willem de Ju Albertus 
van der Molen sells, on an auction, his grain 
windmill and yard located in Anloërveld on the 
highway between Anloo and Annen in section 
K number 551 to Albert Homan of Tinaarlo, 
municipality Vries, before Daniël Geert Herman 
Tjassens [a notary] in Anloo for the sum of 
2,251.50 guilders. 

 

In de nacht van 8 op 9 juli 1880 brandt deze 
molen af. 

In the night of July 8 onto 9, 1880 this mill 
burns down. 

 

  

Drentsche Courant 4 november 1834 
newspaper article mentioning the fire in the mill of Anloo, there is a suspicion of arson 

aankondiging van de verkoop van de molen / announcement of the sale of the mill 
Drentsche Courant 3 februari 1846 



Op 24 maart 1849 verkoopt Willem de Ju 
Albertus van der Molen op een publieke 
verkoop een erf en perceel bouwland te Anloo 
aan Roelfien Meijering, weduwe van Jan Kloek 
te Anloo voor fl.61,--, op 6 maart 1850 zijn 
landbouwgereedschap, aardappelen, enz. voor 
fl.162,95 en op 27 april 1850 huisraad, 
gereedschap, kabinet, klok, enz. voor fl.224,--.  
Hij wordt dan landbouwer genoemd. Na deze 
publieke verkoop heeft het gezin Anloo 
verlaten en is toen geemigreerd naar Amerika.  

On March 24, 1849 Willem de Ju Albertus van 
der Molen sells on a public auction a yard and 
agricultural plot in Anloo to Roelfien Meijering, 
widow of Jan Kloek in Anloo for the sum of 61 
guilders, on March 6, 1850 his agricultural 
tools, potatoes, etc. for 162.95 guilders and on 
April 27, 1850 household goods, tools, cabinet, 
clock, etc. for 224 guilders.  
He is then called a farmer. After this public sale 
the family leaves Anloo and emigrated to 
Northern America. 

 
Castle Garden registreert hun aankomst op 22 
juli 1850 met het schip Baltimore.  

Castle Garden registers their arrival on July 22, 
1850 aboard the ship Baltimore 

 

First name Last name Occupation Age Sex 

Willem Vandermolen farmer 48 male 

Aaltje Vandermolen housewife 45 female 

Grietje Vandermolen daughter 16 female 

Hendertje Vandermolen Daughter 16 female 

Albertus Vandermolen Child, youngster 8 Male 

 
Geesje wordt Grietje genoemd en haar leeftijd was 
19 en geen 16. Hindrikje wordt vermeld als 
Hendertje. 

Geesje is called Grietje and her age was 19 instead 
of 16. Hindrikje is called Hendertje.

De familie vestigde zich in Wisconsin. Hier 
wijzigt de naam van Van der Molen in 
Vandermoon, waarschijnlijk vanwege 
moeilijkheden met de uitspraak van de 
Nederlandse naam.  

The family settled in Wisconsin. Here the name 
changes from Van der Molen into Vandermoon 
probably due to difficulties with the 
pronounciation of the Dutch name. 

 
Willem, nu William, overlijdt in Paris (Kenosha 
county, Wisconsin) op 12 september 1875. 
Aaltje, nu Alje, overlijdt daar op 20 maart 1878. 
Beiden zijn begraven op de Lutheran 
Cemetery in Paris. 

Willem, now called William, passed away in 
Paris (Kenosha county, Wisconsin) on 
September 12, 1875. Aaltje, now called Alje, 
passed away on March 20,1878. Both are 
burried on the Lutheran Cemetery in Paris. 

 

     

Castle Garden in 1850 Baltimore 
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